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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSVEDTAK 

av 24. mars 2009 

om fastsettelse av vilkårene for at plastkasser og -paller kan unntas fra bestemmelsene om 

konsentrasjoner av tungmetaller fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om 

emballasje og emballasjeavfall 

[meddelt under nummer K(2009) 1959] 

(2009/292/EF)(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR – 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

94/62/EF av 20. desember 1994 om emballasje og 

emballasjeavfall(1), særlig artikkel 11 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 1999/177/EF av 8. februar 1999 om 

fastsettelse av vilkårene for at plastkasser og -paller kan 

unntas fra bestemmelsene om konsentrasjoner av 

tungmetall fastsatt i direktiv 94/62/EF av 20. desember 

1994 om emballasje og emballasjeavfall(2) utløp 

9. februar 2009. 

2) Idet vedtak 1999/177/EF utløp fantes det fortsatt et 

betydelig antall plastkasser og -paller på markedet med 

et innhold av tungmetaller som oversteg det som er 

fastsatt ved direktiv 94/62/EF. Ettersom industrien 

mangler kapasitet til å erstatte alle slike kasser og paller, 

er det høy risiko for at disse kassene og pallene vil bli 

deponert på fyllplasser eller brent. Begge disse 

løsningene ville ha skadelige helse- og miljøvirkninger. 

3) Direktiv 94/62/EF har som mål å begrense innholdet av 

tungmetaller i emballasje samt sikre en høy grad av 

miljøvern, blant annet gjennom ombruk og gjenvinning. 

4) For å gi industrien tid til å erstatte de nevnte 

plastkassene og -pallene ved hjelp av de beste 

tilgjengelige teknikkene, bør det vedtas vilkår for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 79 av 25.3.2009, s. 44, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 214/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013,  

s. 16. 

(1) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10. 

(2) EFT L 56 av 4.3.1999, s. 47. 

unntak for de kassene og pallene som befinner seg i 

produktsykluser i en lukket og kontrollert kjede. De 

vitenskapelige rapportene Kommisjonen har mottatt, 

anbefaler at det gis slike unntak. 

5) Ettersom Kommisjonen har til hensikt å gjennomgå 

systemet fastsatt ved dette vedlegg og framskrittene som 

er gjort med utfasing av plastkasser og -paller som 

inneholder tungmetaller etter fem år, er det nødvendig at 

medlemsstatene oversender relevante opplysninger. For 

ikke å øke den eksisterende administrative byrden 

gjennom å pålegge medlemsstatene en særskilt 

rapporteringsplikt, er det tilstrekkelig at slike 

opplysninger inngår i rapportene som skal oversendes 

Kommisjonen i henhold til artikkel 17 i direktiv 

94/62/EF. 

6) Av hensyn til rettssikkerheten bør dette vedtak få 

anvendelse med virkning fra datoen etter utløpsdatoen 

for vedtak 1999/177/EF, for å unngå eventuelle negative 

virkninger av at nevnte vedtak utløper. 

7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 i direktiv 

94/62/EF — 

TRUFFET DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

I dette vedtak menes med 

1. «tungmetaller» bly, kadmium, kvikksølv og seksverdig 

krom, 

2. «tilsiktet tilsetning av tungmetaller» bevisst bruk av et stoff 

som inneholder tungmetaller ved framstilling av emballasje 

eller en emballasjedel, der det er ønskelig at dette stoffet 

fortsatt er til stede i den endelige emballasjen eller 

emballasjedelen for å gi særlige egenskaper, utseende eller 

kvalitet,  
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3. «tilfeldig forekomst av tungmetaller» at tungmetaller er til 

stede som en utilsiktet bestanddel i en emballasje eller en 

emballasjedel. 

Artikkel 2 

Summen av konsentrasjonene av tungmetaller i plastkasser og -

paller kan overstige gjeldende grenseverdi fastsatt i artikkel 11 

nr. 1 i direktiv 94/62/EF, forutsatt at de nevnte kassene og 

pallene befinner seg i produktsykluser i en lukket og kontrollert 

kjede under de vilkårene som er fastsatt i artikkel 3, 4 og 5. 

Artikkel 3 

1. Plastkasser og -paller som inneholder for store mengder 

tungmetaller som omhandlet i artikkel 2, skal framstilles eller 

repareres i en kontrollert gjenvinningsprosess i henhold til nr. 2, 

3 og 4 i denne artikkel. 

2. Materialet som benyttes til gjenvinning, skal bare komme 

fra andre plastkasser eller -paller. 

Tilsetning av annet materiale skal være begrenset til den laveste 

mengden som er teknisk nødvendig, og skal ikke i noe tilfelle 

overstige 20 vektprosent. 

3. Tilsiktet tilsetning av tungmetaller som en bestanddel 

under gjenvinningen, i motsetning til tilfeldig forekomst av 

tungmetaller, skal ikke være tillatt. 

Det skal ikke anses som tilsiktet tilsetning av tungmetaller 

dersom gjenvunnet materiale brukes som råmateriale ved 

reparasjon av emballasjemateriale, og en del av det gjenvunne 

materialet kan inneholde tungmetaller. 

4. Summen av konsentrasjonene av tungmetaller i plastkasser 

og -paller kan bare overstige gjeldende grenseverdi fastsatt i 

artikkel 11 nr. 1 i direktiv 94/62/EF dersom dette skyldes at 

materialer som inneholder tungmetaller, brukes i 

gjenvinningsprosessen. 

Artikkel 4 

1. Plastkasser og -paller som inneholder for høy 

konsentrasjon av tungmetaller som nevnt i artikkel 2, skal 

identifiseres på en permanent og synlig måte. 

2. Medlemsstatene skal sikre at minst 90 % av de 

plastkassene og -pallene som sendes ut, og som inneholder for 

høy konsentrasjon av tungmetaller som nevnt i artikkel 2, 

returneres til produsenten, emballeringsbedriften, 

påfyllingsvirksomheten eller en godkjent representant innenfor 

de aktuelle plastkassenes og -pallenes livssyklus. 

3. Uten at det berører tiltakene som treffes i henhold til 

artikkel 6, skal alle plastkasser og -paller som returneres i 

henhold til denne artikkel, og som ikke lenger egner seg til eller 

er beregnet på ombruk, enten sluttbehandles etter en 

framgangsmåte som er spesifikt godkjent av vedkommende 

myndigheter i den berørte medlemsstaten, eller gjenvinnes i en 

kontrollert gjenvinningsprosess i henhold til artikkel 3 nr. 2, 3 

og 4. 

Artikkel 5 

1. Medlemsstatene skal sørge for et system med fortegnelse 

og registrering samt en framgangsmåte for lovgivningsmessig 

og økonomisk ansvarlighet som gjør det mulig å dokumentere 

at vilkårene fastsatt i dette vedtak overholdes. 

Systemet skal ta hensyn til alle plastkasser og -paller som 

inneholder for høy konsentrasjon av tungmetaller som nevnt i 

artikkel 2, og som tas i eller ut av bruk. 

2. Dersom ikke annet er angitt i en frivillig avtale, skal 

medlemsstatene påse at produsenten eller hans godkjente 

representant årlig utarbeider en skriftlig samsvarserklæring og 

en årsrapport som viser hvordan vilkårene fastsatt i dette vedtak 

overholdes. Rapporten skal omfatte eventuelle endringer med 

hensyn til systemet og godkjente representanter. 

3. Medlemsstatene skal sikre at produsenten eller hans 

godkjente representant oppbevarer den aktuelle tekniske 

dokumentasjonen i minst fire år med henblikk på kontroll fra 

vedkommende myndigheter. 

Dersom verken produsenten eller hans godkjente representant 

er etablert i Fellesskapet, skal plikten til å oppbevare den 

aktuelle tekniske dokumentasjonen ligge hos personen som 

bringer produktet i omsetning i Fellesskapet. 

Artikkel 6 

Medlemsstatene skal treffe tiltak for å oppmuntre produsenter 

til å undersøke metoder for gradvis å oppnå de grenseverdiene 

for tungmetaller i plastkasser og -paller som er fastsatt i artikkel 

11 nr. 1 i direktiv 94/62/EF, herunder de beste tilgjengelige 

teknikkene for ekstraksjon av tungmetaller.  
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Artikkel 7 

I rapportene medlemsstatene skal oversende Kommisjonen i 

henhold til artikkel 17 i direktiv 94/62/EF, skal det inngå en 

detaljert rapport om hvordan systemet som beskrives i dette 

vedtak fungerer, og om framskrittene som er gjort med utfasing 

av plastkasser og -paller som ikke oppfyller bestemmelsene i 

artikkel 11 nr. 1 i direktiv 94/62/EF. 

Artikkel 8 

Dette vedtak får anvendelse fra 10. februar 2009. 

Artikkel 9 

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 24. mars 2009. 

For Kommisjonen 

Stavros DIMAS 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 427/2012 

av 22. mai 2012 

om utvidelse av særlige garantier med hensyn til salmonella fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 til egg beregnet på Danmark(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse(1), 

særlig artikkel 8 nr. 3 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse for driftsansvarlige for næringsmiddel-

foretak. I artikkel 8 i nevnte forordning er det fastsatt 

særlige garantier for næringsmidler av animalsk 

opprinnelse beregnet på det finske og svenske markedet. 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som har til 

hensikt å markedsføre egg i nevnte medlemsstater, skal 

derfor overholde visse regler når det gjelder salmonella. 

I nevnte forordning er det også fastsatt at forsendelser 

av slike egg skal følges av et sertifikat der det framgår at 

en mikrobiologisk undersøkelse med negativt resultat 

har blitt gjennomført i samsvar med Unionens 

regelverk. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1688/2005 av 

14. oktober 2005 om gjennomføring av europa-

parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med 

hensyn til særlige garantier angående salmonella for 

forsendelser til Finland og Sverige av visse typer kjøtt 

og egg(2) tildeles slike særlige garantier. 

3) I tillegg fastsettes det ved forordning (EF) 

nr. 1688/2005 regler for prøvetaking i flokker som egg 

har sin opprinnelse i, og mikrobiologiske metoder for 

undersøkelse av prøvene. Det angis også en 

sertifikatmodell som skal følge forsendelser av egg. 

4) I henhold til forordning (EF) nr. 853/2004 kan de 

særlige garantiene for visse næringsmidler av animalsk 

opprinnelse utvides helt eller delvis til én eller flere 

medlemsstater eller én eller flere regioner i en 

medlemsstat som har et kontrollprogram som anses som 

likeverdig til programmet som er godkjent for Finland 

og Sverige når det gjelder næringsmidler av animalsk 

opprinnelse. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 132 av 23.5.2012, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 1. 

(1) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55. 

(2) EUT L 271 av 15.10.2005, s. 17. 

5) Den danske veterinær- og næringsmiddel-

administrasjonen inngav 5. oktober 2007 en søknad til 

Kommisjonen om godkjenning av særlige garantier i 

Danmark vedrørende salmonella i egg for hele Danmark 

i samsvar med forordning (EF) nr. 853/2004. Søknaden 

inneholder en beskrivelse av det danske kontroll-

programmet for salmonella i egg. 

6) På sitt møte 18. juni 2008 ble Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen enige om et 

arbeidsdokument fra Kommisjonen med tittelen 

«Guidance document on the minimum requirements for 

salmonella control programmes to be recognised 

equivalent to those approved for Sweden and Finland in 

respect of meat and eggs of Gallus gallus» (heretter kalt 

«arbeidsdokumentet»). 

7) Det danske kontrollprogrammet for salmonella i egg 

anses som likeverdig til programmet som er godkjent 

for Finland og Sverige, og er i overensstemmelse med 

arbeidsdokumentet. I tillegg framla danske myndigheter 

20. mai 2011 opplysninger som viser at forekomsten av 

salmonella i flokker av kyllinger og voksne verpehøner i 

Danmark i 2008, 2009 og 2010, var i overensstemmelse 

med arbeidsdokumentet. 

8) De særlige garantiene bør derfor utvides til forsendelser 

av egg beregnet på Danmark. I tillegg bør reglene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1688/2005 vedrørende 

prøvetaking i flokker som egg har sin opprinnelse i, de 

mikrobiologiske metodene for undersøkelse av prøvene 

og sertifikatmodellen få anvendelse på slike 

forsendelser. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Danmark gis tillatelse til å anvende de særlige garantiene 

vedrørende salmonella fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 853/2004 på forsendelser av egg, som definert i nr. 5.1 

i vedlegg I til forordning (EF) nr.  853/2004, beregnet på 

Danmark. 

Artikkel 2 

1.  Prøvetakingen i flokker som egg har sin opprinnelse i, 

som nevnt i artikkel 1, skal utføres i samsvar med artikkel 4 i 

forordning (EF) nr. 1688/2005. 

2.  Prøvene nevnt i nr. 1 skal være underlagt mikrobiologiske 

undersøkelser for salmonella i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1688/2005. 

2017/EØS/29/02 
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Artikkel 3 

Forsendelser av egg nevnt i artikkel 1 skal følges av et sertifikat i overensstemmelse med modellen i 

artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1688/2005. 

Artikkel 4 

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

Den får anvendelse fra 1. juli 2012. 

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

Utferdiget i Brussel, 22. mai 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 81/2012 

av 31. januar 2012 

om avslag på godkjenning av Lactobacillus pentosus (DSM 14025) som tilsetjingsstoff i fôrvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 eller avslå slik 

godkjenning. I artikkel 10 nr. 7 i forordning (EF) nr. 

1831/2003 er det fastsett føresegner om vurdering av 

stoff, mikroorganismar og preparat som vert nytta i 

Unionen som tilsetjingsstoff i ensilasje den datoen då 

forordninga tok til å gjelde. Tilsetjingsstoff i ensilasje 

har ikkje vore underlagde krav om vurdering eller 

godkjenning i medhald av tidlegare unionsregelverk. 

2)  I samsvar med artikkel 10 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

10 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er preparatet 

Lactobacillus pentosus (DSM 14025) ført opp i 

registeret over tilsetjingsstoff i fôrvarer som eit 

tilsetjingsstoff i ensilasje for alle dyreartar. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 jamført med artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt over ein 

søknad om godkjenning av Lactobacillus pentosus 

(DSM 14025) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle 

dyreartar, med ei oppmoding om at preparatet vert 

klassifisert i kategorien «teknologiske tilsetjingsstoff» 

og i funksjonsgruppa «tilsetjingsstoff i ensilasje». 

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. 

4)  I ei fråsegn av 16. november 2011(2) slo Den europeiske 

styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla 

«Styresmakta») fast at Lactobacillus pentosus (DSM 

14025) er resistent mot tre antibiotika som vert nytta i 

lækjemiddel og veterinærpreparat. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 29 av 1.2.2012, s. 36, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFSA Journal (2011), 9(11):2449. 

5)  Etter dei opplysningane som ligg føre, er det ikkje 

mogleg å utelukke risikoen for at Lactobacillus 

pentosus (DSM 14025) kan spreie resistensen mot desse 

antibiotikaa til mikroorganismar. Følgjeleg er det ikkje 

slått fast at Lactobacillus pentosus (DSM 14025) under 

dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon 

skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa og miljøet. 

6)  Dei vilkåra for godkjenning som er fastsette i artikkel 5 

i forordning (EF) nr. 1831/2003, er difor ikkje oppfylte. 

Lactobacillus pentosus (DSM 14025) bør difor ikkje 

godkjennast som tilsetjingsstoff i fôrvarer. 

7)  Ettersom ytterlegare bruk av Lactobacillus pentosus 

(DSM 14025) som tilsetjingsstoff i fôrvarer kan utgjere 

ein risiko for menneske- og dyrehelsa, bør dei produkta 

som det gjeld, trekkjast tilbake frå marknaden så snart 

som mogleg. 

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: 

Artikkel 1 

Lactobacillus pentosus (DSM 14025) vert ikkje godkjent som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer. 

Artikkel 2 

Eksisterande lager av Lactobacillus pentosus (DSM 14025) og 

premiksar som inneheld dette preparatet, skal trekkjast tilbake 

frå marknaden så snart som mogleg og seinast 22. april 2012. 

Ensilasje som er framstilt med Lactobacillus pentosus (DSM 

14025) før datoen då denne forordninga tok til å gjelde, kan 

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. 

2017/EØS/29/03 
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 31. januar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 91/2012 

av 2. februar 2012 

om godkjenning av Bacillus subtilis (CBS 117162) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande 

smågrisar og for oppfôringssvin (innehavar av godkjenninga: Krka d.d.)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 

Bacillus subtilis (CBS 117162). 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 Bacillus subtilis (CBS 117162) som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar og for 

oppfôringssvin. 

4)  I ei fråsegn av 7. september 2011(2) slo Den europeiske 

styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla 

«Styresmakta») fast at Bacillus subtilis (CBS 117162) 

under dei framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 31 av 3.2.2012, s. 3, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFSA Journal 2011, 9(9):2375. 

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. Ho stadfesta dessutan den rapporten 

om metoden for analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer 

som er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart 

skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderinga av Bacillus subtilis (CBS 117162) 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 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: 

Artikkel 1 

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien 

«avlstekniske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «middel som 

stabiliserer tarmfloraen», vert godkjent som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

2017/EØS/29/04 

 

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

Utferda i Brussel, 2. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga gjeld 

inntil KDE/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: middel som stabiliserer tarmfloraen. 

4b1824 Krka d.d. Bacillus subtilis 

(CBS 117162) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Preparat av Bacillus subtilis (CBS 

117162) som inneheld minst 4 × 109 

KDE/g tilsetjingsstoff (granulert form) 

Karakteristikk av det aktive stoffet: 

Sporar av Bacillus subtilis (CBS 

117162) 

Analysemetode(1): 

Teljing: platespreiingsmetoden (EN 

15787) 

Identifikasjon: pulsfelt-gelelektroforese 

(PFGE) 

Smågrisar 

(avvande) 

Oppfôrings-

svin 

— 2 × 109 — 1.  Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet 

og premiksen inneheld opplysningar 

om lagringstemperatur, lagringstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2.  For smågrisar (avvande) på opptil 

35 kg. 

3.  Tryggleikstiltak: pustevern, briller og 

hanskar skal nyttast under 

handsaminga. 

23. februar 2022 

(1) 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 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 93/2012 

av 3. februar 2012 

om godkjenning av Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866) som tilsetjingsstoff i fôrvarer 

for alle dyreartar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866). 

Saman med søknaden var òg dei opplysningane og 

dokumenta sende inn som krevst i medhald av artikkel 7 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «teknologiske 

tilsetjingsstoff» av Lactobacillus plantarum (DSM 8862 

og DSM 8866) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for svin, 

storfe, sauer, geiter og hestar. 

4) I ei fråsegn av 11. oktober 2011(2) slo Den europeiske 

styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla 

«Styresmakta») fast at Lactobacillus plantarum 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 33 av 4.2.2012, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFSA Journal 2011, 9(11):2408. 

(DSM 8862 og DSM 8866) ikkje har nokon 

skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet, 

og at dette preparatet kan 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 det 

referanselaboratoriet til Fellesskapet som vart skipa ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderinga av Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og 

DSM 8866) viser at dei vilkåra for godkjenning som er 

fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er 

oppfylte. Bruken av preparatet bør difor godkjennast 

slik det er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

6) For å sikre samsvar bør godkjenninga av dette 

tilsetjingsstoffet utvidast frå å omfatte svin, storfe, 

sauer, geiter og hestar til å omfatte alle dyreartar, noko 

som er i tråd med den tidlegare godkjenninga av 

liknande tilsetjingsstoff. 

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 

«teknologiske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«tilsetjingsstoff i ensilasje», vert godkjent som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

2017/EØS/29/05 
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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, 3. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga gjeld 

inntil 

KDE/kg ferskt materiale 

Kategori: teknologiske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: tilsetjingsstoff i ensilasje. 

1k20812 — Lactobacillus 

plantarum 

(DSM 8862 

og DSM 

8866) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 

8862 og DSM 8866) som inneheld minst 

3 × 1011 KDE/g tilsetjingsstoff (i høvet 1:1) 

Karakteristikk av det aktive stoffet: 

Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og 

DSM 8866) 

Analysemetode(1): 

Teljing i tilsetjingsstoffet i fôrvarer: 

platespreiingsmetoden (EN 15787) 

Identifikasjon: pulsfelt-gelelektroforese 

(PFGE) 

Alle 

dyreartar 

— — — 1.  Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet og 

premiksen inneheld opplysningar om 

lagringstemperatur og lagringstid. 

2.  Minstedosen av tilsetjingsstoffet når det 

ikkje vert nytta saman med andre 

mikroorganismar som tilsetjingsstoff i 

ensilasje: 3 × 108 KDE/kg (i høvet 1:1) 

ferskt materiale. 

3.  Tryggleikstiltak: pustevern og hanskar 

bør nyttast under handsaminga. 

24. februar 2022 

(1) 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 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 98/2012 

av 7. februar 2012 

om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Pichia pastoris (DSM 23036) som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar, oppfôringskalkunar, livkjuklingar, avlskalkunar, 

verpehøner, andre fugleartar meinte for oppfôring og egglegging, avvande smågrisar, 

oppfôringssvin og purker (innehavar av godkjenninga: Huvepharma AD)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 6-fytase, (EC 3.1.3.26) framstilt av Pichia pastoris 

(DSM 23036). 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 

Pichia pastoris (DSM 23036) som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskjuklingar, oppfôringskalkunar, 

livkjuklingar, avlskalkunar, verpehøner, andre fugleartar 

meinte for oppfôring og egglegging, avvande smågrisar, 

oppfôringssvin og purker. 

4)  I ei fråsegn av 11. oktober 2011(2) slo Den europeiske 

styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 35 av 8.2.2012, s. 6, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFSA Journal (2011), 9(11):2414. 

«Styresmakta») fast at 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt 

av Pichia pastoris (DSM 23036) under dei framlagde 

bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på 

dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet, og at bruken av 

preparatet kan betre utnyttinga av fosfor hjå alle dei 

aktuelle målartane, og ytingsparametrane hjå fugleartar. 

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, som vart skipa ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderinga av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Pichia 

pastoris (DSM 23036) viser at vilkåra for godkjenning 

som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet 

bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegget til 

denne forordninga. 

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. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/29/06 

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

Utferda i Brussel, 7. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga gjeld 

inntil Einingar aktivt stoff per kg 

fullfôr med eit vassinnhald 

på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel. 

4a16 Huvepharma 

AD 

6-fytase 

(EC 3.1.3.26) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet: 

Preparat av 6-fytase (EC 3.1.3.26) 

framstilt av Pichia pastoris (DSM 

23036) med ein aktivitet på minst: 

4 000 OTU(1)/g i fast form 

8 000 OTU/g i flytande form 

Karakteristikk av det aktive stoffet: 

6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av 

Pichia pastoris (DSM 23036) 

Analysemetode(2): 

Kolorimetrisk metode basert på 

mengdefastsetjing av uorganisk fosfat 

som enzymet frigjev frå natriumfytat 

Oppfôrings-

kjuklingar 

Livkjuklingar 

Verpehøner 

Andre fugleartar 

enn 

oppfôringskalkunar 

og avlskalkunar 

Purker 

— 125 OTU — 1.  Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet 

og premiksen inneheld opplysningar 

om lagringstemperatur, lagringstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2.  Høgste tilrådde dose for alle 

godkjende dyreartar: 500 OTU/kg 

fullfôr. 

3.  Til bruk i fôr som inneheld meir enn 

0,23 % fytinbunde fosfor. 

4.  Tryggleikstiltak: pustevern, briller og 

hanskar skal nyttast under 

handsaminga. 

28. februar 2022 

Oppfôringskalkunar 

Avlskalkunar 

Oppfôringssvin 

Smågrisar 

(avvande) 

250 OTU  

(1) 1 OTU er den mengda enzym som katalyserer frigjevinga av 1 mikromol uorganisk fosfat per minutt frå 5,1 mM natriumfytat i ein sitratbuffer med pH 5,5 ved 37 °C, målt som blåfargen i P-molybdatkomplekset ved 820 nm. 

(2) 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 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 118/2012 

av 10. februar 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) 

nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010, gjennomføringsforordning (EU) nr. 388/2011, 

(EU) nr. 532/2011 og (EU) nr. 900/2011 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av 

visse tilsetningsstoffer i fôrvarer og om retting av gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2011(*) 

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 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Alpharma BVBA og Pfizer Ltd har inngitt en søknad i 

henhold til artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 der det foreslås at navnet på innehaveren 

av godkjenningen endres i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 2380/2001 av 5. desember 2001 om tiårig 

godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer(2), (EF) 

nr. 1289/2004 av 14. juli 2004 om den tiårige 

godkjenningen av tilsetningsstoffet Deccox®, som 

tilhører gruppen «koksidiostatika og andre stoffer med 

legemiddelvirkning», i fôrvarer(3), (EF) nr. 1455/2004 

av 16. august 2004 om den tiårige godkjenningen av 

tilsetningsstoffet Avatec 15 %, som tilhører gruppen 

«koksidiostatika og andre stoffer med 

legemiddelvirkning», i fôrvarer(4), (EF) nr. 1800/2004 

av 15. oktober 2004 om en tiårig godkjenning av bruk i 

fôrvarer av tilsetningsstoffet Cycostat 66G som tilhører 

gruppen koksidiostatika og andre stoffer med 

legemiddelvirkning(5), (EF) nr. 600/2005 av 18. april 

2005 om en ny tiårig godkjenning av et 

koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer, 

midlertidig godkjenning av et tilsetningsstoff og 

permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(6), (EU) nr. 874/2010 av 5. oktober 2010 om 

godkjenning av lasalocid A-natrium som tilsetningsstoff 

i fôrvarer til kalkuner på opptil 16 uker (innehaver av 

godkjenningen: Alpharma (Belgia) BVBA) og om 

endring av forordning (EF) nr. 2430/1999(7), 

kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 388/2011 av 19. april 2011 om godkjenning av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 38 av 11.2.2012, s. 36, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFT L 321 av 6.12.2001, s. 18. 

(3) EUT L 243 av 15.7.2004, s. 15. 

(4) EUT L 269 av 17.8.2004, s. 14. 

(5) EUT L 317 av 16.10.2004, s. 37. 

(6) EUT L 99 av 19.4.2005, s. 5. 

(7) EUT L 263, 6.10.2010, s. 1. 

alfa-maduramicinammonium som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av 

godkjenningen: Alpharma (Belgia BVBA) og om 

endring av forordning (EF) nr. 2430/1999(8), (EU) 

nr. 532/2011 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(9) og (EU) nr. 900/2011 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)(10). 

2)  Søker hevder at som følge av ervervelsen av Alpharma 

BVBA eier Pfizer Ltd, med virkning fra 1. mars 2011, 

markedsføringsrettighetene til tilsetningsstoffene 

dekokinat, lasalocid A-natrium, alfa-maduramicin-

ammonium, robenidinhydroklorid og salinomycin. 

3)  Den foreslåtte endringen i vilkårene for godkjenningene 

er av ren administrativ art og innebærer ikke en ny 

vurdering av de berørte tilsetningsstoffene. Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet er 

underrettet om søknaden. 

4)  For at søkeren skal kunne utnytte sine 

markedsføringsrettigheter under navnet Pfizer Ltd, er 

det nødvendig å endre vilkårene for godkjenningen. 

5)  Forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, 

(EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) 

nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010, gjennomførings-

forordning (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/2011 og 

(EU) nr. 900/2011 bør derfor endres. 

6)  Ettersom endringene i vilkårene for godkjenningene 

ikke skyldes sikkerhetsgrunner, bør det fastsettes en 

overgangsperiode slik at eksisterende lagre kan brukes 

opp.  

  

(8) EUT L 104, 20.4.2011, s. 3. 

(9) EUT L 146, 1.6.2011, s. 7. 

(10) EUT L 231, 8.9.2011, s. 15. 

2017/EØS/29/07 
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7)  Grenseverdiene for restmengder for kalkuner og 

oppfôringskyllinger som ble oppført i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 1800/2004 ved kommisjons-

forordning (EF) nr. 101/2009(1), og handelsbetegnelsen 

«Robenz 66 G» for kalkuner og oppfôringskyllinger 

som ble oppført i vedlegget til forordning (EF) 

nr. 1800/2004 ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 214/2009(2), ble ved en feil utelatt i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 1800/2004, endret ved gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 532/2011. Grenseverdiene 

og handelsbetegnelsen bør derfor oppføres på nytt. 

8)  Vedlegget til gjennomføringsforordning (EF) 

nr. 532/2011 bør derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 2380/2001 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 2380/2001 endres 

«Alpharma Belgium BVBA» til «Pfizer Ltd». 

Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 1289/2004 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1289/2004 endres 

«Alpharma (Belgium) BVBA» til «Pfizer Ltd». 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 1455/2004 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1455/2004 endres 

«Alpharma (Belgium) BVBA» til «Pfizer Ltd». 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 1800/2004 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1800/2004 endres 

«Alpharma (Belgium) BVBA» til «Pfizer Ltd». 

Artikkel 5 

Endring av forordning (EF) nr. 600/2005 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 600/2005 endres 

«Alpharma (Belgium) BVBA» til «Pfizer Ltd». 

  

(1) EUT L 34, 4.2.2009, s. 5. 

(2) EUT L 73, 19.3.2009, s. 12. 

Artikkel 6 

Endring av forordning (EU) nr. 874/2010 

I kolonne 2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 874/2010 endres 

«Alpharma (Belgium) BVBA» til «Pfizer Ltd». 

Artikkel 7 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 388/2011 

I kolonne 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EF) 

nr. 388/2011 endres «Alpharma (Belgium) BVBA» til «Pfizer 

Ltd». 

Artikkel 8 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2011 

I kolonne 2 i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 

532/2011 endres «Alpharma (Belgium) BVBA» til «Pfizer 

Ltd». 

Artikkel 9 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 900/2011 

I kolonne 2 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 

900/2011 endres «Alpharma (Belgium) BVBA» til «Pfizer 

Ltd». 

Artikkel 10 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2011 

Vedlegg II til gjennomføringsforordning (EF) nr. 532/2011 

endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 11 

Overgangsbestemmelser 

Eksisterende lagre som er i samsvar med bestemmelsene som 

gjaldt før datoen for denne forordnings ikrafttredelse, kan 

fortsatt markedsføres og brukes inntil 2. september 2012. 

Artikkel 12 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende.. 

Artikkel 10 og vedlegget får imidlertid anvendelse fra 21. juni 

2011. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 10. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2011 skal det i vedlegget til forordning (EF) nr. 1800/2004, 

endret ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 532/2011, gjøres følgende endringer: 

1)  I kolonne 3 endres «(Cycostat 66G)» til «(Robenz 66 G)«. 

2)  Ny kolonne skal lyde: 

«Grenseverdier for restmengder i de relevante næringsmidlene 

av animalsk opprinnelse 

 

800 μg robenidinhydroklorid/kg lever (våtvekt). 

350 μg robenidinhydroklorid/kg nyre (våtvekt). 

200 μg robenidinhydroklorid/kg muskel (våtvekt). 

1 300 μg robenidinhydroklorid/kg hud/fett (våtvekt). 

400 μg robenidinhydroklorid/kg hud/fett. 

400 μg robenidinhydroklorid/kg lever (våtvekt). 

200 μg robenidinhydroklorid/kg nyre (våtvekt). 

200 μg robenidinhydroklorid/kg muskel (våtvekt)» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 131/2012 

av 15. februar 2012 

om godkjenning av eit preparat av karveolje, sitronolje og visse tørka urter og krydder  

som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga:  

Delacon Biotechnik GmbH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 preparat av karveolje, sitronolje og visse tørka 

urter og krydder. 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 av karveolje, sitronolje 

og visse tørka urter og krydder som er ført opp i 

vedlegget, som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande 

smågrisar. 

4)  I ei fråsegn av 7. april 2011(2) slo Den europeiske 

styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla 

«Styresmakta») fast at det preparatet av karveolje, 

sitronolje og visse tørka urter og krydder som er ført 

opp i vedlegget, under dei framlagde bruksvilkåra ikkje 

har nokon skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa 

eller miljøet, og at bruken av preparatet kan føre til betre 

vektauke hjå avvande smågrisar. Styresmakta reknar 

ikkje at det er naudsynt med særlege krav om 

overvaking etter marknadsføring. Ho stadfesta dessutan 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 43 av 16.2.2012, s. 15, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFSA Journal (2011), 9(4):2139. 

den rapporten om metoden for analyse av 

tilsetjingsstoffet i fôrvarer som er lagd fram av 

referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5)  For å sikre at dei aktive stoffa er verksame og trygge og 

er i samsvar med den karakteristikken som søkjaren har 

gjeve, bør dei grenseverdiane for naturlege stoff som er 

fastsette i del B i vedlegg III til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 16. desember 

2008 om aromaer og visse næringsmiddelingredienser 

med aromagivende egenskaper til bruk i og på 

næringsmidler og om endring av rådsforordning (EØF) 

nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning 

(EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(3), etterlevast 

når det gjeld tørka urter og krydder som vert nytta i 

preparatet, slik det er ført opp i vedlegget, og dei 

produktkarakteristikkane som er fastsette i Den 

europeiske farmakopeen for høvesvis karveolje og 

sitronolje, bør nyttast. 

6)  Vurderinga av preparatet av karveolje, sitronolje og 

tørka urter og krydder som er førte 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 slik det 

er fastlagt i vedlegget til denne forordninga. 

7)  Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Preparatet 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. 

Artikkel 2 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

  

(3) TEU L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

2017/EØS/29/08 
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Denne forordninga er bindande i alle delar og gjeld direkte i alle medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 15. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, analysemetode 
Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgste alder 

Lågaste 

innhald 
Høgste innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil mg tilsetjingsstoff/kg fullfôr 

med eit vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetjingsstoff (betring av ytingsparametrar). 

4d6 Delacon 

Biotechnik 

GmbH 

Preparat av 

karveolje, 

sitronolje og 

tørka urter og 

krydder 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av eterisk olje > 1,5 % (karveolje ≥ 0,75 % og 

sitronolje ≥ 0,75 %) 

— Tørka urter og krydder: 50 % 
— Berestoff: q.s. 100 % 

Karakteristikk av dei aktive stoffa og andre delemne 

— karveolje: d-karvon 3,5–6,0 mg/g, slik det er 

definert i Den europeiske farmakopeen(1) 
— sitronolje: limonen 2,3–9,0 mg/g, slik det er 

definert i Den europeiske farmakopeen 

Tørka urter og krydder: 

Nellikpulver 1,5 %, kanelpulver 10 %, 

muskatnøttpulver 1,5 %, løkpulver 5 %, 

allehandepulver 2 %, appelsinskalpulver 5 %, 

peparmyntepulver 12,5 % og kamillepulver 12,5 %. 

Dei grenseverdiane som er fastsette i del B i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 1334/2008, skal 

etterlevast når det gjeld tørka urter og krydder som vert 

nytta i preparatet. 

Produktkarakteristikkane i Den europeiske 

farmakopeen skal nyttast på karveolje og sitronolje 

som vert nytta i preparatet. 

Analysemetode (2) 

Fastsetjing av karvon: 

gasskromatografi/massespektrometri (GC/MS) med 

måling av einskilde ion (SIM). 

Smågrisar 

(avvande) 

— 250 400 1.  Bruksrettleiinga for 

tilsetjingsstoffet og 

premiksen inneheld 

opplysningar om 

lagringstemperatur, 

lagringstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2.  Til bruk i avvande 

smågrisar på opptil ca. 

35 kg. 

3.  Tryggleikstiltak: pustevern 

og hanskar skal nyttast 

under handsaminga. 

4.  Tilsetjingsstoffet skal 

tilsetjast fôrblandingar som 

ein premiks. 

7. mars 2022 

(1) Den europeiske farmakopeen, utarbeidd av Europarådet. 

(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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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 136/2012 

av 16. februar 2012 

om godkjenning av natriumbisulfat som tilsetjingsstoff i fôrvarer for kjæledyr og andre dyr som 

ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 natriumbisulfat. 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 kategoriane 

«teknologiske tilsetjingsstoff» og «sensoriske 

tilsetjingsstoff» av natriumbisulfat som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer for kjæledyr og andre dyr som ikkje er meinte 

for næringsmiddelproduksjon. 

4)  I ei fråsegn av 13. oktober 2011(2) slo Den europeiske 

styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla 

«Styresmakta») fast at natriumbisulfat under dei 

framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad 

på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet, og at 

preparatet er rekna som verksamt som 

surleiksregulerande middel i fôr til kjæledyr og andre 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 46 av 17.2.2012, s. 33, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFSA Journal (2011), 9(11):2415. 

dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon, 

og som aromastoff i fôr til kjæledyr. 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, som vart skipa ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderinga av natriumbisulfat 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 slik det er fastlagt i 

vedlegga 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 vedlegg I og tilhøyrer kategorien 

«teknologiske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«surleiksregulerande middel», vert godkjent som tilsetjingsstoff 

i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i det nemnde 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Preparatet som er ført opp i vedlegg II og tilhøyrer kategorien 

«sensoriske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa «aromastoff», 

vert godkjent som tilsetjingsstoff i fôrvarer på dei vilkåra som 

er fastsette i det nemnde vedlegget. 

Artikkel 3 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

2017/EØS/29/09 

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

Utferda i Brussel, 16. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Identifikasjon

snummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe Høgste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga gjeld 

inntil mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: surleiksregulerande middel. 

1j514ii — Natrium-

bisulfat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Natriumbisulfat: ≥ 95,2 % 

Karakteristikk av det aktive stoffet 

Natriumbisulfat CAS-nr. 7681-38-1 

NaHSO4 

Na 19,15 % 

SO4 80,01 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode (1) 

Fastsetjing av natriumhydrogensulfat i 

tilsetjingsstoff i fôrvarer: titrimetrisk 

metode basert på fastsetjing av det samla 

løyselege syreinnhaldet av 

natriumbisulfat i høve til ei 

standardløysing av natriumhydroksid. 

Kjæledyr og andre dyr 

som ikkje er meinte for 

næringsmiddelproduksjon 

— — 5 000 1.  Bruksrettleiinga for 

tilsetjingsstoffet og premiksen 

inneheld opplysningar om 

lagringstemperatur, lagringstid 

og pelleteringsstabilitet. 

2.  Tryggleikstiltak: pustevern, 

augevern og hanskar skal nyttast 

under handsaminga. 

3.  Blandinga av ulike kjelder av 

natriumbisulfat må ikkje 

overstige grenseverdien i fullfôr 

på 5 000 mg/kg fullfôr. 

8. mars 2022 

(1) 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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VEDLEGG II 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga gjeld 

inntil mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aromastoff. 

1j514ii — Natrium-

bisulfat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Natriumbisulfat: ≥ 95,2 % 

Karakteristikk av det aktive stoffet 

Natriumbisulfat CAS-nr. 7681-38-1 

NaHSO4 

Na 19,15 % 

SO4 80,01 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av natriumhydrogensulfat i 

tilsetjingsstoff i fôrvarer: titrimetrisk 

metode basert på fastsetjing av det samla 

løyselege syreinnhaldet av 

natriumbisulfat i høve til ei 

standardløysing av natriumhydroksid. 

Kjæledyr — — 5 000 1.  Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet 

og premiksen inneheld opplysningar 

om lagringstemperatur, lagringstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2.  Tryggleikstiltak: pustevern, augevern 

og hanskar skal nyttast under 

handsaminga. 

3.  Blandinga av ulike kjelder av 

natriumbisulfat må ikkje overstige 

grenseverdien i fullfôr på 

5 000 mg/kg fullfôr. 

8. mars 2022 

(1) 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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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 140/2012 

av 17. februar 2012 

om godkjenning av monensinnatrium som tilsetjingsstoff i fôrvarer for livkjuklingar (innehavar av 

godkjenninga: Huvepharma NV Belgium)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 monensinnatrium. 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 

«koksidiostatika og histomonostatika» av 

monensinnatrium som tilsetjingsstoff i fôrvarer for 

livkjuklingar. 

4)  Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 109/2007(2) vart 

bruken av monensinnatrium godkjend for eit tidsrom på 

ti år som tilsetjingsstoff i fôrvarer for opptil 16 veker 

gamle oppfôringskjuklingar og kalkunar. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 47 av 18.2.2012, s. 18, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) TEU L 31 av 30.6.2007, s. 6. 

 

5)  I ei fråsegn av 15. november 2011(3) slo Den europeiske 

styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla 

«Styresmakta») fast at monensinnatrium under dei 

framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad 

på menneskehelsa, dyrehelsa eller miljøet, og at 

preparatet er effektivt i motkjempinga av eimeria-

infeksjonar. Ho stadfesta dessutan den rapporten om 

metoden for analyse av tilsetjingsstoffet i fôrvarer som 

er lagd fram av referanselaboratoriet, som vart skipa ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

6)  Vurderinga av monensinnatrium 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 slik det er fastlagt i 

vedlegget til denne forordninga. 

7)  Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien 

«koksidiostatika og histomonostatika», 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(12):2442. 

2017/EØS/29/10 

 

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

Utferda i Brussel, 17. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 

(handelsnamn) 

Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgste 

alder 

Lågaste 

innhald 

Høgste 

innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil 

Mellombels 

grenseverdiar for 

restmengder (MRL) i 

det aktuelle 

næringsmiddelet av 

animalsk opphav 

mg aktivt stoff/kg fullfôr 

med eit vassinnhald på 

12 % 

Koksidiostatika og histomonostatika 

51701 Huvepharma 

NV Belgium 

Monensin-

natrium 

(Coxidin) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Monensinnatrium av teknisk kvalitet med 

ein aktivitet tilsvarande aktiviteten hjå 

monensin: 25 % 

Perlitt: 15–20 % 

Kalsiumkarbonat q.s.100 % 

Aktivt stoff 

C36H61O11Na 

Natriumsalt av 

polyetermonokarboksylsyre framstilt av 

Streptomyces cinnamonensis 28682, 

LMG S-19095 i pulverform. 

Samansetnad 

Monensin A: ikkje under 90 % 

Monensin A + B: ikkje under 95 % 

Monensin C: 0,2–0,3 % 

Analysemetode(1) 

Metode for fastsetjing av det aktive 

stoffet: høgtrykksvæskekromatografi 

(HPLC) med postkolonne-derivatisering 

og UV-VIS-påvising (EN ISO-

standardmetode 14183:2008). 

Livkjuklingar 16 veker 100 125 1.  Bruk er forbode minst éin dag 

før slakting. 

2.  Tilsetjingsstoffet skal tilsetjast 

fôrblandingar som ein premiks. 

3.  Monensinnatrium skal ikkje 

blandast med andre 

koksidiostatika. 

4.  I bruksrettleiinga skal det stå: 

 «Farleg for dyr av hestefamilien. 

Denne fôrvara inneheld ein 

ionofor: bør ikkje nyttast saman 

med tiamulin, og bør overvakast 

for moglege biverknader når ho 

vert nytta saman med andre stoff 

med lækjemiddelverknad.» 

5.  Bruk eigna vernetøy, hanskar og 

auge- og ansiktsvern. Ved 

dårleg ventilasjon i lokala, bruk 

eigna pustevern. 

6.  Innehavaren av godkjenninga 

skal planleggje og gjennomføre 

eit program for overvaking av 

resistens mot Eimeria spp. etter 

marknadsføring. 

9. mars 2022 25 μg 

monensinnatrium/k

g hud + feitt 

(våtvekt) 

8 μg 

monensinnatrium/k

g lever, nyre og 

muskel (våtvekt) 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet til Den europeiske unionen for tilsetjingsstoff i fôrvarer: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 225/2012 

av 15. mars 2012 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 med hensyn til 

godkjenning av virksomheter som bringer i omsetning produkter av vegetabilske oljer og blandet 

fett beregnet til bruk i fôrvarer og med hensyn til særlige krav til produksjon, lagring, transport og 

dioksintesting av oljer, fett og produkter framstilt av disse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 183/2005 av 12. januar 2005 om fastsettelse av krav til 

fôrvarehygiene(1), særlig artikkel 27 bokstav b) og f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 183/2005 er det fastsatt 

alminnelige regler for fôrvarehygiene samt vilkår og 

ordninger for å sikre bearbeidingsforhold som bidrar til 

å redusere og kontrollere mulige farer. Fôrforetakenes 

virksomheter skal registreres hos eller godkjennes av 

vedkommende myndighet. Dessuten er driftsansvarlige 

for fôrforetak lenger nede i fôrkjeden pålagt å skaffe 

fôrvarer bare fra registrerte eller godkjente 

virksomheter. 

2)  I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av 

fôrvarer(2) skal fôrvarer som bringes i omsetning være 

trygge, og de skal være tydelig merket med de 

respektive fôrtyper. Kommisjonsforordning (EU) nr. 

575/2011 av 16. juni 2011 om katalogen over 

fôrmidler(3) inneholder dessuten detaljerte beskrivelser 

av visse fôrmidler, som skal brukes ved merking. 

3)  Samspillet mellom disse kravene bør sikre sporbarhet 

og et høyt nivå av forbrukervern i hele fôr- og 

næringsmiddelkjeden. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 16.3.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 1. 

(2) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1. 

(3) EUT L 159 av 17.6.2011, s. 25. 

4)  Offentlige kontroller og kontroller gjennomført av 

driftsansvarlige for fôrforetak har vist at visse oljer og 

fett og produkter framstilt av disse som ikke er beregnet 

til bruk i fôrvarer, har blitt brukt som fôrmidler, hvilket 

har resultert i fôr med et dioksininnhold som overstiger 

grenseverdiene fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede 

stoffer i fôrvarer(4). Som en konsekvens kan 

næringsmidler framstilt av dyr som er fôret med 

forurensede fôrvarer, innebære en risiko for menneskers 

helse. Tilbaketrekking fra markedet av forurensede 

fôrvarer og næringsmidler kan dessuten føre til 

økonomiske tap. 

5)  For å bedre fôrhygienen og uten at det berører 

medlemsstatenes myndighet som fastsatt i artikkel 10 

nr. 2 i forordning (EF) nr. 183/2005, bør virksomheter 

som bearbeider vegetabilske råoljer, framstiller 

produkter av oljer av vegetabilsk opprinnelse og blander 

fett, godkjennes i samsvar med nevnte forordning 

dersom disse produktene er beregnet til bruk i fôr. 

6)  Det bør fastsettes særlige krav til produksjon, merking, 

lagring og transport av disse fôrmidlene der erfaringene 

fra bruk av systemer for risikoanalyse og kritiske 

styringspunkter (HACCP) blir tatt hensyn til. 

7)  En styrket dioksinovervåking vil gjøre det lettere å 

oppdage manglende overholdelse av fôrvareregelverket 

og å håndheve det. Det er nødvendig å pålegge 

driftsansvarlige for fôrforetak en plikt til å teste fett, 

oljer og produkter framstilt av disse for dioksin og 

dioksinlignende PCB for å redusere risikoen for at 

forurensede produkter kommer inn i næringsmiddel-

kjeden, og på denne måten støtte strategien for å 

redusere EU-borgernes eksponering for dioksin. 

Overvåkingsplanen bør utarbeides på grunnlag av 

risikoen for dioksinforurensning. Det er de 

  

(4) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. 

2017/EØS/29/11 
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driftsansvarlige for fôrforetakene som har ansvar for at 

fôrvarene som omsettes, er trygge. Alle kostnader 

knyttet til analysene bør derfor dekkes av dem. 

Detaljerte bestemmelser om prøvetaking og analyse som 

ikke framgår av denne forordning, bør fortsatt høre inn 

under medlemsstatenes myndighetsområde. Medlems-

statene oppfordres dessuten til å legge vekt på kontroll 

av driftsansvarlige for fôrforetak som ikke omfattes av 

dioksinovervåkingen, men som framskaffer de 

ovennevnte produktene. 

8)  Det obligatoriske risikobaserte overvåkingssystemet må 

ikke berøre plikten den driftsansvarlige for fôrforetak 

har til å overholde kravene i Unionens regelverk for 

fôrhygiene. Det bør integreres i god hygienepraksis og 

det HACCP-baserte systemet. Dette bør kontrolleres av 

vedkommende myndighet i forbindelse med 

godkjenningen av den driftsansvarlige for fôrforetaket. 

Ved den driftsansvarliges regelmessige gjennomgang av 

egen risikovurdering bør resultatene av dioksin-

overvåkingen tas i betraktning. 

9)  For å oppnå bedre innsyn bør laboratorier som utfører 

dioksinanalyser ha plikt til å innrapportere resultater 

som overskrider grenseverdiene fastsatt i direktiv 

2002/32/EF, ikke bare til driftsansvarlige for fôrforetak, 

men også til vedkommende myndighet. Dette fritar ikke 

driftsansvarlig fra plikten til å informere vedkommende 

myndighet. 

10)  For å kontrollere effektiviteten av bestemmelsene om 

obligatorisk dioksinovervåking og integreringen av den 

i de driftsansvarlige for fôrforetaks HACCP-system, bør 

bestemmelsene gjennomgås etter to år. 

11)  Vedkommende myndigheter og driftsansvarlige for 

fôrforetak bør gis tilstrekkelig tid til å tilpasse seg 

bestemmelsene i denne forordning. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 183/2005 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. 

Den får anvendelse fra 16. september 2012. 

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

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 183/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  Etter overskriften i vedlegg II innsettes følgende avsnitt: 

«DEFINISJONER 

 I dette vedlegg menes med: 

a) «parti» en identifiserbar mengde fôr som det er fastslått har felles egenskaper, som opprinnelse, sort, type 

emballasje, emballeringsbedrift, avsender eller merking, og når det gjelder en produksjonsprosess, en produsert 

enhet fra et og samme anlegg som benytter ensartede produksjonsparametrer, eller en rekke slike enheter, når de 

er framstilt fortløpende og oppbevares sammen, 

b) «produkter framstilt av vegetabilsk olje» ethvert produkt framstilt av vegetabilsk råolje eller gjenvunnet 

vegetabilsk olje ved fettbearbeiding eller biodieselbearbeiding eller destillasjon eller kjemisk eller fysisk 

raffinering, unntatt raffinert olje, 

c) «fettblanding» blanding av råoljer, raffinerte oljer, animalsk fett, oljer gjenvunnet fra næringsmiddelindustrien 

og/eller produkter framstilt av disse for å produsere blandet olje eller fett, med unntak av bare lagring av 

påfølgende partier.» 

2)  I avsnittet «ANLEGG OG UTSTYR» skal nytt nr. 10 lyde: 

«10.  Virksomheter som utfører en eller flere av følgende aktiviteter med sikte på å bringe i omsetning produkter 

beregnet til bruk i fôrvarer, må godkjennes i samsvar med artikkel 10 nr. 3: 

a)  bearbeiding av vegetabilsk råolje, unntatt dem som omfattes av forordning (EF) nr. 852/2004, 

b)  framstilling av fettsyrer ved fettbearbeiding, 

c)  framstilling av biodiesel, 

d)  fettblanding.» 

3)  I avsnittet «PRODUKSJON» skal nytt nr. 7 og 8 lyde: 

«7.  Fettblandingsvirksomheter som bringer i omsetning produkter beregnet til bruk i fôrvarer, skal holde alle 

produkter beregnet til bruk i fôrvarer fysisk atskilt fra produkter beregnet til andre formål, med mindre 

sistnevnte produkter oppfyller kravene i 

— denne forordning eller i artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 852/2004 og 

— vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF(*). 

8.  Det skal klart framgå av merkingen av produktene om de er beregnet til bruk i fôrvarer eller til andre formål. 

Dersom produsenten erklærer at et bestemt parti av et produkt ikke er beregnet til bruk i fôrvarer eller 

næringsmidler, skal denne erklæringen ikke endres av en driftsansvarlig i et senere ledd i kjeden. 

 ____________  

(*) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10.» 

4)  Etter avsnittet «KVALITETSKONTROLL» skal nytt avsnitt lyde: 

«DIOKSINOVERVÅKING 

1.  Driftsansvarlige for fôrforetak som bringer i omsetning fett, oljer eller produkter som er framstilt av disse og 

som er beregnet til bruk i fôrvarer, herunder fôrblandinger, skal analysere disse produktene i akkrediterte 

laboratorier for å bestemme summen av dioksiner og dioksinlignende PCB i samsvar med 

kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009(*). 

2.  Som et supplement til den driftsansvarlige for fôrforetaks HACCP-system skal analysene nevnt i nr. 1 utføres 

med minst følgende hyppighet: 

a)  Anlegg som bearbeider vegetabilske råoljer: 

i)  100 % av partiene av rå kokosolje skal analyseres. Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn av disse 

produktene, 

ii)  100 % av partiene av produkter framstilt av vegetabilsk olje beregnet til bruk i fôrvarer, unntatt glyserol, 

lecitin og gummi, skal analyseres. Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn av disse produktene.  
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b)  Produsenter av animalsk fett: 

 En representativ analyse per 2 000 tonn animalsk fett og produkter framstilt av dette som tilhører kategori 3, 

som fastsatt i artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009(**). 

c)  Produsenter av fiskeolje: 

i)  100 % av partiene av fiskeolje skal analyseres dersom oljen framstilles av 

— produkter framstilt av annen rå fiskeolje enn raffinert fiskeolje, 

— fisk som ikke har vært overvåket, som er av uspesifisert opprinnelse eller fra Østersjøen, 

— biprodukter fra fisk fra virksomheter som framstiller fisk beregnet til konsum og som ikke er EU-

godkjente, 

— kolmule eller menhaden, 

 Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn fiskeolje, 

ii)  100 % av de utgående partiene med produkter som er framstilt av annen rå fiskeolje enn raffinert 

fiskeolje, skal analyseres. Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn av disse produktene, 

iii)  det skal utføres én representativ analyse per 2 000 tonn av fiskeolje som ikke er nevnt i punkt i), 

iv)  fiskeolje som er dekontaminert ved hjelp av en offisielt godkjent behandling, skal analyseres i henhold 

til HACCP-prinsippene i samsvar med artikkel 6. 

d)  Fettbearbeidingsindustri og biodieselindustri: 

i)  100 % av de innkommende partiene av rå kokosolje og produkter framstilt av vegetabilske oljer med 

unntak av glyserol, lectitin og gummi, animalsk fett som ikke omfattes av bokstav b), fiskeolje som 

ikke omfattes av bokstav c), oljer gjenvunnet fra næringsmiddelindustrien og blandet fett som er 

beregnet til bruk i fôrvarer, skal analyseres. Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn av disse produktene, 

ii)  100 % av partiene av produkter som er framstilt ved bearbeidingen av produktene nevnt i punkt i), 

unntatt, glyserol, lecitin og gummi, skal analyseres. 

e)  Fettblandingsvirksomheter: 

i)  100 % av de innkommende partiene av rå kokosolje og produkter framstilt av vegetabilske oljer med 

unntak av glyserol, lectitin og gummi, animalsk fett som ikke omfattes av bokstav b), fiskeolje som 

ikke omfattes av bokstav c), oljer gjenvunnet fra næringsmiddelindustrien og blandet fett som er 

beregnet til bruk i fôrvarer, skal analyseres. Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn av disse produktene, 

 eller 

ii)  100 % av partiene av blandet fett som er beregnet til bruk i fôrvarer, skal analyseres. Et parti kan høyst 

omfatte 1 000 tonn av disse produktene, 

 Driftsansvarlig for fôrforetak skal som ledd i sin risikovurdering opplyse vedkommende myndighet om 

hvilket alternativ som er valgt. 

f)  Andre produsenter av fôrblandinger til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon enn dem som er omhandlet 

i bokstav e): 

i)  100 % av de innkommende partiene av rå kokosolje og produkter framstilt av vegetabilske oljer med 

unntak av glyserol, lectitin og gummi, animalsk fett som ikke omfattes av bokstav b), fiskeolje som 

ikke omfattes av bokstav c), oljer gjenvunnet fra næringsmiddelindustrien og blandet fett som er 

beregnet til bruk i fôrvarer, skal analyseres. Et parti kan høyst omfatte 1 000 tonn av disse produktene, 

ii)  prøvetakingsfrekvensen skal være på 1 % av partiene av produserte fôrblandinger som inneholder 

produkter nevnt i punkt i). 

3.  Dersom det kan vises at en ensartet sending er større enn den øvre grensen for hvert parti i henhold til nr. 2, og 

at det er tatt prøver av sendingen på en representativ måte, skal analyseresultatene av de korrekt utførte og 

forseglede prøvene betraktes som akseptable. 
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4.  Dersom en driftsansvarlig for et fôrforetak kan bevise at et innkommende parti av et produkt eller alle deler av 

et parti, som nevnt i nr. 2, allerede har blitt analysert på et tidligere stadium av produksjonen, bearbeidingen 

eller distribusjonen, eller er i samsvar med kravene i nr. 2 bokstav b) eller c) iii), skal den driftsansvarlige for 

fôrforetaket fritas fra plikten til å analysere dette partiet, og i stedet analysere det i henhold til de generelle 

HACCP-prinsippene i samsvar med artikkel 6. 

5.  Alle leveranser av produkter nevnt i nr. 2 bokstav d) i), bokstav e) i) og bokstav f) i) skal ledsages av 

dokumentasjon på at disse produktene eller alle delene av disse produktene er analysert eller oppfyller kravene i 

nr. 2 bokstav b) eller bokstav c) iii). 

6.  Dersom alle innkommende partier av produkter som er nevnt i nr. 2 bokstav d) i), bokstav e) i) og bokstav f) i), 

og som inngår i produksjonsprosessen, er analysert i samsvar med kravene i denne forordning, og dersom det 

kan garanteres at produksjonsprosessen, behandlingen og lagringen ikke øker dioksinforurensningen, skal den 

driftsansvarlige for fôrforetaket fritas fra plikten til å analysere sluttproduktet, og i stedet analysere det i 

henhold til de generelle HACCP-prinsippene i samsvar med artikkel 6. 

7.  Dersom en driftsansvarlig for fôrforetak gir et laboratorium i oppdrag å utføre en analyse som nevnt i nr. 1, skal 

han instruere laboratoriet om å meddele analyseresultatene til vedkommende myndighet dersom grenseverdiene 

for dioksin fastsatt i nr. 1 og 2 i del V i vedlegg I til direktiv 2002/32/EF overskrides. 

 Dersom en driftsansvarlig for fôrforetak gir et laboratorium som ligger i en annen medlemsstat enn fôrforetaket, 

i oppdrag å utføre en analyse, skal han instruere laboratoriet om å meddele analyseresultatet til sin 

vedkommende myndighet, som i sin tur skal meddele vedkommende myndighet i medlemsstaten der den 

driftsansvarlige for fôrforetaket befinner seg. 

 Driftsansvarlige for fôrforetak skal meddele vedkommende myndighet i den medlemsstaten de befinner seg i 

dersom de gir oppdrag til et laboratorium som ligger i en tredjestat. Det skal dokumenteres at laboratoriet 

utfører analysen i samsvar med forordning (EF) nr. 152/2009. 

8.  Kravene om dioksintesting skal gjennomgås på nytt senest 16. mars 2014. 

 ____________  

(*) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 

(**) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1.» 

5)  I avsnittet «LAGRING OG TRANSPORT» skal nytt nr. 7 lyde: 

«7.  Beholdere som skal brukes til lagring og transport av blandet fett, oljer av vegetabilsk opprinnelse og 

produkter framstilt av disse, som er beregnet til bruk i fôrvarer, skal ikke brukes til transport eller lagring av 

andre produkter, med mindre disse produktene samsvarer med kravene i 

— denne forordning eller artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 852/2004, og 

— vedlegg I til direktiv 2002/32/EF. 

 De skal oppbevares atskilt fra annen last dersom det er risiko for forurensning. 

 Når det ikke er mulig å oppbevare dem atskilt, skal beholderne rengjøres nøye slik at alle spor av produktet 

fjernes dersom beholderne tidligere har vært brukt til produkter som ikke samsvarer med kravene i 

— denne forordning eller artikkel 4 nr. 2 i forordning (EF) nr. 852/2004, og 

— vedlegg I til direktiv 2002/32/EF. 

 Animalsk fett som er definert som kategori 3-materiale i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009, og som 

er beregnet til bruk i fôrvarer, skal lagres og transporteres i samsvar med nevnte forordning.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 226/2012 

av 15. mars 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 1730/2006 med hensyn til vilkår for bruk av benzosyre 

(innehaver av godkjenningen er Emerald Kalama Chemical BV)(*) 

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 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Preparatet benzosyre, som tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer», ble godkjent i ti år som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1730/2006(2) og for 

oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1138/2007(3). 

2)  I samsvar med artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 har innehaveren av godkjenningen 

foreslått å endre vilkårene for godkjenningen for 

preparatet benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

avvente smågriser ved at vilkåret om at preparatet skal 

tilsettes i fôrblandinger via premikser, slettes, og at 

vilkårene for tilskuddsfôr endres. Søknaden inneholdt 

relevante opplysninger til støtte for den. Kommisjonen 

oversendte søknaden til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA) (heretter kalt 

«Myndigheten»). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 16.3.2012, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. 

(2) EUT L 325 av 24.11.2006, s. 9. 

(3) EUT L 256 av 2.10.2007, s. 8. 

 

3)  Myndigheten fastslo i sin uttalelse av 6. september 

2011(4) at det er ingen grunn til å fortsatt begrense 

tilsettingen av preparatet benzosyre til fôrblandinger via 

premikser. Myndigheten mente at de begrensninger i 

bruken av tilsetningsstoffet i tilskuddsfôr fastsatt ved 

forordning (EF) nr. 1138/2007 er tilstrekkelige, og at de 

også kan omfatte avvente grisunger. 

4)  Vilkårene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. 

5)  Forordning (EF) nr. 1730/2006 bør derfor endres. 

6)  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. 1730/2006 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. 

  

(4) EFSA Journal 2011; 9(9):2358. 

2017/EØS/29/12 

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

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategorien avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (forbedring av ytelsesparametrene vektøkning eller forholdet mellom vektøkning og fôrinntak) 

4d210 Emerald 

Kalama 

Chemical BV 

Benzosyre Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Benzosyre (≥ 99,9 %) 

Beskrivelse av det aktive stoffet: 

Benzenkarboksylsyre, fenylkarboksylsyre, 

C7H6O2 

CAS-nr.: 65-85-0 

Grenseverdi i: 

Ftalsyre: ≤ 100 mg/kg 

Bifenyl: ≤ 100 mg/kg 

Analysemetode(1) 

Kvantifisering av benzosyre i 

tilsetningsstoffet: titrering med 

natriumhydroksid (Den europeiske 

farmakopé, monografi 0066) 

Kvantifisering av benzosyre i premikser og 

fôrvarer: Reversfase høytrykksvæske-

kromatografi kombinert med UV-

påvisning (RP-HPLC/UV) — metode 

basert på ISO9231:2008 

Smågriser 

(avvente) 

— — 5 000 1.  Blandingen av forskjellige kilder til 

benzosyre må ikke overstige den tillatte 

grenseverdien for fullfôr på 5 000 mg per 

kg fullfôr. 

2.  Laveste anbefalte dose: 5 000 mg/kg 

fullfôr. 

3.  Tilskuddsfôr som inneholder benzosyre 

må ikke gis direkte til avvente smågriser, 

med mindre det blandes grundig med 

andre fôrmidler i dagsrasjonen. 

4.  Til bruk for avvente smågriser opptil 

25 kg. 

5.  Bruk åndedrettsvern og hansker ved 

håndtering. 

14.12.2016 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 227/2012 

av 15. mars 2012 

om godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle 

dyreartar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 

Lactococcus lactis (NCIMB 30117). Saman med 

søknaden var òg dei opplysningane og dokumenta sende 

inn som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

3)  Søknaden gjeld godkjenning i kategorien «teknologiske 

tilsetjingsstoff» av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) 

som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar. 

4)  I ei fråsegn av 16. november2011(2) slo Den europeiske 

styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla 

«Styresmakta») fast at preparatet av Lactococcus lactis 

(NCIMB 30117) under dei framlagde bruksvilkåra ikkje 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 77 av 16.3.2012, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFSA Journal (2011), 9(12):2448. 

har nokon skadeverknad på dyrehelsa, menneskehelsa 

eller miljøet, og at bruken av preparatet kan betre 

produksjonen av ensilasje frå alle typar fôr ved å 

redusere pH-verdien og betre 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 

tilsetjingsstoffet i fôrvarer som er lagd fram av 

referanselaboratoriet, som vart skipa ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderinga av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) 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 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: 

Artikkel 1 

Preparatet som er ført opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien 

«teknologiske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«tilsetjingsstoff i ensilasje», vert godkjent som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

2017/EØS/29/13 

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

Utferda i Brussel, 15. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgste 

innhald Andre føresegner 
Godkjenninga gjeld 

inntil 

KDE/kg ferskt materiale 

Kategori: teknologiske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: tilsetjingsstoff i ensilasje. 

1k2083 — Lactococcus 

lactis 

(NCIMB 30117) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Lactococcus lactis (NCIMB 

30117) som inneheld minst 5 × 1010 

KDE/g tilsetjingsstoff 

Karakteristikk av det aktive stoffet 

Lactococcus lactis (NCIMB 30117) 

Analysemetode(1) 

Teljing i tilsetjingsstoffet i fôrvarer: 

platespreiingsmetoden med bruk av 

MRS-agar (ISO 15214) 

Identifikasjon: pulsfelt-gelelektroforese 

(PFGE) 

Alle 

dyreartar 

— — — 1.  Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet 

og premiksen inneheld opplysningar 

om lagringstemperatur og lagringstid. 

2.  Minstedosen av tilsetjingsstoffet når 

det ikkje vert nytta saman med andre 

mikroorganismar som tilsetjingsstoff 

i ensilasje: 1 × 108 KDE/kg ferskt 

materiale. 

3.  Tryggleikstiltak: pustevern og 

hanskar bør nyttast under 

handsaminga. 

5. april 2022 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 

 



Nr. 29/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 237/2012 

av 19. mars 2012 

om godkjenning av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 

615.94) og endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar (innehavar av godkjenninga: Kerry Ingredients 

and Flavours)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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 alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-

betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus 

niger (CBS 120604). 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 alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) 

framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og 

endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av 

Aspergillus niger (CBS 120604) som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskjuklingar. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 80 av 20.3.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) TEU L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

4)  I ei fråsegn av 17. november 2011(2) slo Den europeiske 

styresmakta for næringsmiddeltryggleik (heretter kalla 

«Styresmakta») fast at preparatet av alfa-galaktosidase 

(EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae 

(CBS 615.94) og endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) 

framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604), under dei 

framlagde bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad 

på dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet, og at bruken 

av preparatet kan auke den endelege kroppsvekta til 

oppfôringskjuklingar. 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, som vart 

skipa ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderinga av preparatet av alfa-galaktosidase (EC 

3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 

615.94) og endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) 

framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) 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 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: 

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. 

  

(2) EFSA Journal (2011), 9(12):2451. 

2017/EØS/29/14 
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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, 19. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, analysemetode 
Dyreart eller 

dyregruppe 

Høgste 

alder 

Lågaste innhald Høgste innhald 

Andre føresegner 
Godkjenninga 

gjeld inntil Einingar aktivt stoff per kg fullfôr 

med eit vassinnhald på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: fordøyingsbetrande middel. 

4a17 Kerry 

Ingredients and 

Flavours 

Alfa-

galaktosidase 

(EC 3.2.1.22) 

Endo-1,4-

betaglukanase 

(EC 3.2.1.4) 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt 

av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-

1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av 

Aspergillus niger (CBS 120604), i fast form, med ein 

aktivitet på minst: 

— 1 000 U(1) alfa-galaktosidase/g 

— 5 700 U(2) endo-1,4-betaglukanase/g 

Karakteristikk av det aktive stoffet 

Alfa-galaktosidase framstilt av Saccharomyces 

cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-betaglukanase 

framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) 

Analysemetode(3) 

Fastsetjing: 

— kolorimetrisk metode med måling av p-nitrofenol 

som vert frigjeve gjennom verknad av alfa-

galaktosidase frå p-nitrofenyl-alfa-

galaktopyranosidsubstrat, 

— kolorimetrisk metode med måling av det 

vassløyselege fargestoffet som vert frigjeve 

gjennom verknad av endo-1,4-betaglukanase frå 

bygg-glukansubstrat som er kryssbundne med 

azurin. 

Oppfôrings-

kjuklingar 

— 50 U alfa-

galaktosidase 

285 U endo-

1,4-

betaglukanase 

— 1. Bruksrettleiinga for 

tilsetjingsstoffet og premiksen 

inneheld opplysningar om 

lagringstemperatur, 

lagringstid og 

pelleteringsstabilitet. 

2.  Høgste tilrådde dose: 

— 100 U alfa-

galaktosidase/kg 

— 570 U endo-1,4-

betaglukanase/kg. 

3.  Tryggleikstiltak: pustevern, 

briller og hanskar skal nyttast 

under handsaminga. 

9. april 2022 

(1) 1 U er den mengda enzym som frigjer 1 μmol p-nitrofenol per minutt frå p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranosid (pNPG) ved pH 5,0 og 37 °C. 

(2) 1 U er den mengda enzym som frigjer 1 mg reduserande sukker (glukoseekvivalent) frå betaglukan per minutt ved pH 5,0 og 50 °C. 

(3) 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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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 333/2012 

av 19. april 2012 

om godkjenning av et preparat av kaliumdiformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter 

og om endring av forordning (EF) nr. 492/2006(*) 

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)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder 

bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer og om vilkår og framgangsmåter for å gi slik 

godkjenning. I artikkel 10 i nevnte forordning er det 

fastsatt at tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til 

rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal vurderes på nytt. 

2)  Kaliumdiformiat, CAS-nummer 20642-05-1, ble i 

samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten 

tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle 

dyrearter ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 492/2006(3). Dette tilsetningsstoffet ble deretter 

innført i fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i 

fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3)  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 kaliumdiformiat 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, med 

anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i 

kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer». Søknaden 

ble ledsaget av de nødvendige opplysninger og 

dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 13. desember 

2011(4) at kaliumdiformiat under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har skadevirkninger på dyrs helse, 

forbrukernes helse eller miljøet, og at preparatet anses 

for å være egnet til å øke lagringstiden for rå fisk og 

biprodukter av fisk. Myndigheten konkluderte med at 

det ikke ville oppstå sikkerhetsproblemer forutsatt at det 

treffes hensiktsmessige beskyttelsestiltak. Den bekreftet 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 108 av 20.4.2012, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. 

(3) EUT L 89 av 28.3.2006, s. 6. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(1):2530. 

også rapporten om metoden for analyse av 

tilsetningsstoffer i fôrvarer framlagt av 

referanselaboratoriet, som ble opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av kaliumdiformiat viser at vilkårene for 

godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffet bør derfor 

godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning. 

6)  Som følge av at det gis ny godkjenning ved denne 

forordning, bør artikkel 3 i forordning (EF) nr. 492/2006 

og forordningens vedlegg III, oppheves. 

7)  Ettersom endringene i vilkårene for godkjenningen av 

tilsetningsstoffet i fôrvarer ikke er knyttet til 

sikkerhetsgrunner, er det hensiktsmessig å tillate en 

overgangsperiode for avvikling av eksisterende lagre av 

premikser og fôrblandinger som inneholder dette 

preparatet, som er godkjent i henhold til forordning (EF) 

nr. 492/2006. 

8)  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 

«teknologiske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen 

«konserveringsmidler», godkjennes som tilsetningsstoff i 

fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Artikkel 3 i forordning (EF) nr. 492/2006 og forordningens 

vedlegg III oppheves. 

Artikkel 3 

Premikser og fôrblandinger som er merket i samsvar med 

direktiv 70/524/EØF før denne forordning trer i kraft, og som 

inneholder kaliumdiformiat godkjent ved forordning (EF) nr. 

492/2006, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes inntil de 

eksisterende lagrene er tømt. 

2017/EØS/29/15 
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Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel, 19. april 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

god-

kjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg aktivt stoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: konserveringsmidler. 

1a237a — Kalium-

diformiat 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Kaliumdiformiat: 50 ± 5 %, 

Vann: 50 ± 5 %. 

Beskrivelse av det aktive stoffet: 

Kaliumdiformiat 

CAS-nr. 20642-05-1 

C2H3O4K 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av kalium i fôrvare-

tilsetningsstoffet: 

EN ISO 6869: atomabsorpsjonsspektrometrisk 

metode (AAS) eller  

EN 15510: induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

Til bestemmelse av samlet mengde formiat i 

fôrvaretilsetningstoffet: EN 15909: reversfase 

høytrykksvæskekromatografi (HPLC) med UV-

påvisning 

Til bestemmelse av samlet mengde formiat i 

premikser og fôrvarer: 

Høytrykksvæskekromatografi uten anvendelse 

av ioner med påvisning ved hjelp av UV- eller 

brytningsindeks (HPLC-UV/RI) eller 

ionekromatografi med elektrisk 

konduktivitetsdeteksjon (IC/ECD). 

Alle dyrearter — — — 1.  Bare tillatt i rå fisk og 

biprodukter fra fisk til bruk som 

fôr med et høyeste innhold på 

9000 mg kaliumdiformiat som 

aktivt stoff per kg rå fisk. 

2.  Til bruk som fôr til svin skal  

blandingen av forskjellige kilder 

til kaliumdiformiat ikke overstige 

den tillatte grenseverdien for 

fullfôr på 18 000 mg per kg 

fullfôr for avvente smågriser og 

12 000 mg per kg fullfôr for 

purker og oppfôringssvin. 

3.  Oppgi følgende i bruksanvisnin-

gen: 

 «Ved bruk av høyeste tillatte 

dose er det ikke tilrådelig 

samtidig å bruke andre  

organiske syrer» 

4.  «Sikkerhet: åndedrettsvern, 

øyevern og hansker skal brukes 

ved håndtering.» 

11. mai 2022 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 334/2012 

av 19. april 2012 

om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for oppfôringskaniner og kaniner som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, og 

om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 (innehaver av godkjenningen:  

Société Industrielle Lesaffre)(*) 

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)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder 

bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer og om vilkår og framgangsmåter for å gi slik 

godkjenning. I artikkel 10 i nevnte forordning er det 

fastsatt at tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til 

rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal vurderes på nytt. 

2)  Preparatet av Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 

ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten 

tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for 

oppfôringskaniner ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 600/2005(3). Dette preparatet ble deretter innført i 

fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i fôrvarer 

som et eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med 

artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ble det 

inngitt en søknad om ny vurdering av Saccharomyces 

cerevisiae CNCM I-4407, tidligere NCYC Sc47, som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskaniner og, i 

samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, om 

godkjenning av ny bruk til kaniner som ikke er bestemt 

til næringsmiddelproduksjon, 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 forordning (EF) nr. 

1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 13. desember 

2011(4) at Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 

under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har 

skadevirkninger på dyrs helse, forbrukernes helse eller 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 108 av 20.4.2012, s. 6, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 206/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 3. 

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29. 

(2) EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1. 

(3) EUT L 99 av 19.4.2005, s. 5. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(1):2531. 

miljøet, og at det kan redusere dødeligheten hos 

oppfôringskaniner. Myndigheten anser ikke at det er 

behov for særlige krav til overvåking etter at produktet 

er brakt i omsetning. Den bekreftet også rapporten om 

metoden for analyse av tilsetningsstoffer i fôrvarer 

framlagt av referanselaboratoriet, som ble opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-

4407 viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er oppfylt. 

Bruk av 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 

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 i forordning 

(EF) nr. 600/2005 oppheves. 

7)  Ettersom endringene i vilkårene for godkjenningen av 

tilsetningsstoffet i fôrvarer ikke er knyttet til 

sikkerhetsgrunner, er det hensiktsmessig å tillate en 

overgangsperiode for avvikling av eksisterende lagre av 

premikser og fôrblandinger, som er godkjent i henhold 

til forordning (EF) nr. 600/2005. 

8)  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 

«tarmflorastabilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i 

fôrvarer på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Oppføringen for E 1702 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 

600/2005 utgår. 

Artikkel 3 

Preparatet av Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, som er 

godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 600/2005, og 

premikser og fôrblandinger som inneholder preparatet og som 

er merket i samsvar med direktiv 70/524/EØF før denne 

forordning trer i kraft, kan fortsatt bringes i omsetning og 

brukes til de eksisterende lagrene er tømt. 

2017/EØS/29/16 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/43 

 

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 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, 

beskrivelse, analysemetode 
Dyreart eller dyregruppe Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp KDE/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonell gruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1702 Société 

Industrielle 

Lesaffre 

Saccharo-

myces 

cerevisiae 

CNCM I-4407 

Tilsetningsstoffets sammensetning: 

Preparat av tørkede celler av  

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-

4407 som inneholder minst 5 × 109 

CFU/g 

Beskrivelse av det aktive stoffet: 

Saccharomyces cerevisiae CNCM  

I-4407 

Analysemetoder(1) 

Telling: ved platespredningsmetoden 

ved hjelp av agar tilsatt gjærekstrakt, 

glukose og kloramfenikol (EN 15789). 

Identifikasjon: polymerasekjede-

reaksjon (PCR). 

Oppfôringskaniner og 

kaniner som ikke er 

bestemt til 

næringsmiddel-

produksjon 

— 5 × 109 — I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og premiksen 

angis lagringstemperatur, 

holdbarhetstid og 

pelleteringsstabilitet. 

11. mai 2022 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 

 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/45 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 231/2012 

av 9. mars 2012 

om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer 

i  næringsmidler(1),  særlig  artikkel  14  og  30  nr.  4, 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 av 16. 

desember 2008 om innføring av en felles framgangsmåte for 

godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i 

næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Spesifikasjoner som gjelder opprinnelse, renhetskriterier 

og andre nødvendige opplysninger, bør vedtas for de 

tilsetningsstoffer som kan anvendes i næringsmidler, og 

som er oppført på EU-listene i vedlegg II og III til 

forordning (EF) nr. 1333/2008. 

2) For dette formål bør spesifikasjoner som tidligere er 

utarbeidet for tilsetningsstoffer i næringsmidler, i 

kommisjonsdirektiv 2008/128/EF av 22. desember 2008 

om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i 

næringsmidler(3),  kommisjonsdirektiv  2008/84/EF  av 

27. august 2008 om fastsettelse av spesifikke 

renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i 

næringsmidler  enn  fargestoffer  og  søtstoffer(4)  og 

kommisjonsdirektiv 2008/60/EF av 17. juni 2008 om 

fastsetjing av spesifikke reinleikskriterium for søtstoff 

som  kan  nyttast  i  næringsmiddel(5)  ajourføres  og 

overføres til denne forordning. Derfor bør de nevnte 

direktiver oppheves. 

3) Det må tas hensyn til spesifikasjonene og 

analysemetodene som er fastsatt i Codex Alimentarius 

utarbeidet av den felles FAO-WHO-ekspertgruppen for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler (heretter kalt JECFA).

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2012 av  

7. desember 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. 18 av 21.3.2013, s. 7. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 1. 

(3) EUT L 6 av 10.1.2009, s. 20. 

(4) EUT L 253 av 20.9.2008, s. 1. 

(5) EUT L 158 av 18.6.2008, s. 17. 

 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt "Myndigheten") har avgitt sin uttalelse om 

tryggheten  ved  basisk  metakrylatkopolymer(6)  som 

overflatebehandlingsmiddel. Nevnte tilsetningsstoff har 

senere blitt godkjent på grunnlag av spesifikke 

anvendelser og har fått nummeret E 1205. Derfor bør 

det vedtas spesifikasjoner for nevnte tilsetningsstoff i 

næringsmidler. 

5) Ifølge opplysninger fra næringsmiddelprodusenter 

anvendes ikke lenger fargestoffene beta-apo-8'-

karotensyre-etylester (E 160 f), brun FK (E 154) og det 

aluminiumholdige bærestoffet bentonitt (E 558). Derfor 

bør ikke de gjeldende spesifikasjoner for nevnte 

tilsetningsstoffer i næringsmidler overføres til denne 

forordning. 

6) Den 10. februar 2010 avgav Myndigheten en uttalelse 

om tryggheten ved sukroseestere av fettsyrer (E 473) 

framstilt  av  vinylestere  av  fettsyrer(7).  De  gjeldende 

spesifikasjoner bør endres tilsvarende, særlig ved å 

redusere grenseverdiene for urenheter som utgjør et 

trygghetsproblem. 

7) De spesifikke renhetskriterier som nå kommer til 

anvendelse, bør endres ved at grenseverdiene for de 

enkelte berørte tungmetallene endres der det er mulig, 

og der JECFAs grenseverdier er lavere enn dem som for 

tiden gjelder. I henhold til denne framgangsmåte bør 

grenseverdiene for det forurensende stoffet 4-

metylimidazol i karamell (ammoniakkprosess) (E 150 

c), sulfataske i betakaroten (E 160 a (i)) og magnesium- 

og alkalisalter i kalsiumkarbonat (E 170) settes ned. 

Ettersom produsentene har oppgitt at det ikke vil  

være teknisk mulig å overholde strengere 

unionsbestemmelser som er i samsvar med JECFAs 

grenseverdier, bør denne framgangsmåte fravikes bare 

for tilsetningsstoffene trinatriumsitrat (E 331 (iii)) 

(blyinnhold), karragenan (E 407) og bearbeidet 

  

(6) Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for 

tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler (ANS): 

«Scientific Opinion on the use of Basic Methacrylate Copolymer 

as a food additive on request from the European Commission». 

EFSA Journal (2010); 8(2):1513. 

(7) Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for 

tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler (ANS): 

«Scientific Opinion on the safety of sucrose esters of fatty acids 

prepared from vinyl esters of fatty acids and on the extension of 

use of sucrose esters of fatty acids in flavourings on request from 

the European Commission». EFSA Journal (2010) 8(3):1512. 

2017/EØS/29/17 
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Eucheuma-tang (E407 a) (kadmiuminnhold). Når det 

gjelder disse tre tilsetningsstoffene i næringsmidler, 

anses ikke bidraget fra de to forurensende stoffene (bly 

og kadmium) til det totale inntak å være signifikant. På 

grunn av nye produksjonsmetoder som er utviklet, bør 

det derimot fastsettes nye grenseverdier for fosfater  

(E 338–E 341 og E 450-E 452) som er signifikant lavere 

enn dem JECFA har angitt, og som bør ta hensyn til de 

seneste anbefalingene fra Myndigheten om å redusere 

inntaket av arsen, særlig i uorganisk form(1). Dessuten 

bør det av trygghetshensyn inntas en ny bestemmelse 

om arsen i glutaminsyre (E 620). Den sammenlagte 

virkningen av disse tilpasningene vil være til fordel for 

forbrukerne ettersom grenseverdiene for tungmetaller 

blir strengere både generelt og i de fleste tilsetnings-

stoffer i næringsmidler. Nærmere opplysninger om 

produksjonsprosess og utgangsmaterialer for tilsetnings-

stoffer i næringsmidler bør inngå i spesifikasjonene, slik 

at det legges til rette for framtidige beslutninger i 

henhold til artikkel 12 i forordning (EF) nr. 1333/2008. 

8) Spesifikasjonene bør ikke vise til organoleptiske tester 

forbundet med smak ettersom det ikke kan forventes at 

kontrollmyndighetene tar den risikoen det innebærer å 

smake på et kjemisk stoff. 

9) Spesifikasjonene bør ikke vise til klasser ettersom en 

slik henvisning ikke tilfører noen merverdi. 

10) Spesifikasjonene bør ikke vise til den generelle 

parameteren «Tungmetaller» ettersom denne 

parameteren ikke gjelder toksisitet, men snarere en 

generell analysemetode. Parametrer som gjelder de 

enkelte tungmetaller, er toksisitetsrelatert og er tatt med 

i spesifikasjonene. 

11) En del tilsetningsstoffer i næringsmidler er for tiden 

oppført under forskjellige betegnelser (karboksymetyl-

cellulose (E 466), kryssbundet natriumkarboksymetyl-

cellulose (E 468), enzymatisk hydrolysert karboksy-

metylcellulose (E 469) og bivoks, hvit og gul (E 901)) i 

ulike bestemmelser i europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/2/EF(2). Derfor bør spesifikasjonene som fastsettes 

ved denne forordning, vise til disse ulike betegnelsene. 

12) Gjeldende bestemmelser om polysykliske aromatiske 

hydrokarboner (PAH) er for allmenne og ikke relevante 

for tryggheten. De bør derfor erstattes med 

grenseverdier for hvert enkelt av tilsetningsstoffene 

vegetabilsk karbon (E 153) og mikrokrystallinsk voks 

(E 905). Tilsvarende grenseverdier bør fastsettes for 

formaldehyd i karragenan (E 407) og bearbeidet 

Eucheuma-tang (E 407 a), for særskilte mikrobiologiske 

  

(1) Uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for forurensende stoffer i 

næringsmiddelkjeden (CONTAM): «Scientific Opinion on Arsenic 

in Food». EFSA Journal (2009) 7(10):1351. 

(2) EFT L 61 av 18.3.1995, s. 1. 

kriterier i agar (E 406) og for innholdet av Salmonella 

spp. i mannitol (E 421 (ii)) som er framstilt ved gjæring. 

13) Bruken av 2-propanol (isopropanol, isopropylalkohol) 

bør tillates ved framstilling av tilsetningsstoffene 

kurkumin (E 100) og paprikaekstrakt (E 160 c), i tråd 

med spesifikasjonene fra JECFA, ettersom akkurat 

denne anvendelsen er blitt vurdert som trygg av 

Myndigheten(3). Bruken av etanol i stedet for 2-

propanol i framstillingen av gellangummi (E 418) bør 

tillates dersom sluttproduktet fortsatt oppfyller alle 

andre spesifikasjoner og etanol anses å være et mindre 

trygghetsproblem. 

14) Prosentdelen av det aktive fargestoffet i kochenille, 

karminsyre, karminer (E 120) bør spesifiseres ettersom 

grenseverdier skal gjelde for mengdene av dette stoffet. 

15) Nummereringssystemet for underkategoriene av 

karotener (E 160 a) bør ajourføres slik at det blir i tråd 

med nummereringssystemet i Codex Alimentarius. 

16) Den faste formen av melkesyre (E 270) bør også inntas i 

spesifikasjonene ettersom melkesyre nå kan framstilles i 

fast form og det ikke foreligger noe trygghetsproblem. 

17) Den temperaturen som er angitt ved tap ved tørking av 

mononatriumsitrat (E 331 (i)) i vannfri form, bør 

justeres ettersom stoffet nedbrytes under de vilkår som 

nå er angitt. Vilkårene for tørking av trinatriumsitrat  

(E 331 (iii)) bør også endres for å forbedre metodens 

reproduserbarhet. 

18) Gjeldende spesifikke absorpsjonsverdi for alfa-tokoferol 

(E 307) bør korrigeres, og sublimasjonspunktet for 

sorbinsyre (E 200) bør erstattes med en «løselighetstest» 

ettersom sublimasjonspunktet ikke er relevant. 

Spesifikasjonen av bakteriekilder som anvendes ved 

framstilling av nisin (E 234) og natamycin (E 235) bør 

ajourføres i samsvar med gjeldende taksonomiske 

nomenklatur. 

19) Ettersom det nå finnes nye, nyskapende 

framstillingsmetoder som gir tilsetningsstoffer med 

mindre forurensning, bør forekomsten av aluminium i 

tilsetningsstoffer til bruk i næringsmidler begrenses. For 

å styrke rettssikkerhet og likebehandling bør 

produsentene av tilsetningsstoffer i næringsmidler gis en 

overgangsperiode, slik at de gradvis kan tilpasse seg 

disse begrensningene.  

  

(3) Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for 

tilsetningsstoffer og næringsstoffer tilsatt i næringsmidler (ANS): 

«Scientific Opinion on the re-evaluation of curcumin (E 100) as a 

food additive». EFSA Journal (2010); 8(9):1679. 
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20) Der det er relevant, bør det fastsettes grenseverdier for 

aluminium i tilsetningsstoffer i næringsmidler, og da 

særlig for kalsiumfosfat (E 341 (i)–(iii)) beregnet på 

bruk  i  næringsmidler  til  spedbarn  og  småbarn(1),  i 

samsvar med den relevante uttalelse fra 

Vitenskapskomiteen for næringsmidler avgitt 7. juni 

1996(2).  Det  bør  også  fastsettes  en  grenseverdi  for 

aluminium i kalsiumsitrat (E 333). 

21) Grenseverdiene for aluminium i kalsiumfosfater (E 341 

(i)–(iii)), dinatriumdifosfat (E 450 (i)) og 

kalsiumdihydrogendifosfat (E 450 (vii)) bør være i 

samsvar med Myndighetens uttalelse av 22. mai 

2008(3). De gjeldende grenseverdiene bør settes ned der 

dette er teknisk mulig, og der bidraget til det totale 

inntak av aluminium er signifikant. Dermed bør 

aluminiumlakk bare tillates i enkelte fargestoffer 

dersom det er teknisk behov for det. 

22) Bestemmelsene om grenseverdier for aluminium i 

dikalsiumfosfat (E 341 (ii)), trikalsiumfosfat (E 341 

(iii)) og kalsiumdihydrogendifosfat (E 450 (vii)) bør 

ikke forårsake forstyrrelser på markedet på grunn av 

eventuelt manglende forsyninger. 

23) Ifølge kommisjonsforordning (EU) nr. 258/2010 av 25. 

mars 2010 om særlige vilkår for import av 

guarkjernemel med opprinnelse i eller sendt fra India 

som følge av risikoen for at produktene er forurenset av 

pentaklorfenol og dioksiner(4) bør det fastsettes 

grenseverdier for det forurensende stoffet pentaklorfenol 

i guarkjernemel (E 412). 

24) I henhold til betraktning 48 i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om 

fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende 

stoffer i næringsmidler(5) oppfordres medlemsstatene til 

å undersøke andre næringsmidler enn dem som er 

omhandlet i nevnte forordning, for forekomst av det 

forurensende stoffet 3-MCPD med henblikk på å 

vurdere behovet for å fastsette grenseverdier for dette 

stoffet. Franske myndigheter har framlagt opplysninger 

om høye konsentrasjoner av 3-MCPD i tilsetningsstoffet 

glyserol (E 422) og gjennomsnittlig innhold av dette 

tilsetningsstoffet i ulike kategorier næringsmidler. 

Grenseverdiene for 3-MCPD i dette tilsetningsstoffet 

bør fastsettes med henblikk på å unngå forurensning av 

det ferdige næringsmiddelet i høyere konsentrasjon enn 

tillatt, fortynningsfaktoren tatt i betraktning. 

  

(1) I henhold til kommisjonsdirektiv 2006/125/EF av 5. desember 

2006 om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for 

spedbarn og småbarn (konsolidert versjon), EUT L 339 av 

6.12.2006, s. 16. 

(2) «Opinion on Additives in nutrient preparations for use in infant 

formulae, follow-on formulae and weaning foods», Reports of the 

Scientific Committee on food (40th Series), s. 13-30, (1997). 

(3) Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for 

tilsetningsstoffer, aromaer, tekniske hjelpestoffer og materialer 

som kommer i kontakt med næringsmidler: «Safety of aluminium 

from dietary intake». EFSA Journal (2008) 754, 1-34. 

(4) EUT L 80 av 26.3.2010, s. 28. 

(5) EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5. 

25) I lys av utviklingen innen analysemetoder bør visse 

gjeldende spesifikasjoner ajourføres. Den gjeldende 

grenseverdi «ikke påviselig» er knyttet til 

analysemetodenes utvikling og bør erstattes av en 

bestemt verdi for tilsetningsstoffene syreestere av 

mono- og diglyserider (E 472 a–f), polyglyserolestere 

av fettsyrer (E 475) og propylenglykolestere av fettsyrer 

(E 477). 

26) Spesifikasjoner som gjelder framstillingsmetode bør 

ajourføres for sitronsyreestere av mono- og diglyserider 

av fettsyrer (E 472 c), da bruken av alkaliske baser nå er 

erstattet med bruk av deres svakere salter. 

27) Det gjeldende kriteriet «Frie fettsyrer» for 

tilsetningsstoffene sitronsyreestere av mono- og 

diglyserider av fettsyrer (E 472 c) og mono- og 

diacetylvinestere av mono- og diglyserider av fettsyrer 

(E 472 e) er ikke hensiktsmessig. Det bør erstattes av 

kriteriet «Syretall», da dette bedre uttrykker den 

titrimetriske vurdering av de frie syregruppene. Dette er 

i samsvar med JECFAs 71. rapport om tilsetningsstoffer 

i næringsmidler(6), der denne endringen ble vedtatt for 

mono- og diacetylvinestere av mono- og diglyserider av 

fettsyrer (E 472 e). 

28) Dagens feilaktige beskrivelse av tilsetningsstoffet 

magnesiumoksid (E 530) bør endres i samsvar med 

opplysningene framlagt av produsentene, slik at den blir 

i  tråd  med  Den  europeiske  farmakopé(7).  Gjeldende 

grenseverdi for det reduserende stoffet i 

tilsetningsstoffet glukonsyre (E 574) bør også ajourføres 

da det ikke lenger er teknisk mulig å overholde denne 

grensen. Når det gjelder beregningen av vanninnholdet i 

xylitol (E 967), bør dagens metode basert på «tap ved 

tørking» erstattes av en mer egnet metode. 

29) En del av de gjeldende spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffet candelillavoks (E 902) er feilaktige og 

bør derfor ikke overføres til denne forordning. For 

kalsiumdihydrogendifosfat (E 450 (vii)) bør den 

gjeldende oppføringen om innhold av P2O5 rettes. 

30) Når det gjelder taumatin (E 957), bør den gjeldende 

oppføringen for kriteriet «Innhold» rettes med hensyn til 

beregningsfaktor. Faktoren skal anvendes i Kjeldahl-

metoden for å beregne det totale innhold av stoffet 

basert på målingen av nitrogeninnhold. 

Beregningsfaktoren bør ajourføres i samsvar med 

opplysningene i relevant publisert litteratur om taumatin 

(E 957). 

31) Myndigheten har vurdert tryggheten ved 

steviolglykosider som søtstoff og avgav sin uttalelse 10. 

mars 2010(8). Bruken av steviolglykosider, som har fått 

  

(6) WHO Technical Report Series, nr. 956, 2010. 

(7) EP 7.0, vol. 2, s. 2415-2416. 

(8) Vitenskapelig uttalelse fra EFSAs vitenskapsgruppe for 

tilsetningsstoffer og næringsstoffer (ANS): «Scientific Opinion on 

the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food 

additive». EFSA Journal (2010) 8(4):1537. 
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nummeret E 960, har senere blitt tillatt på grunnlag av 

godt definerte vilkår for bruk. Derfor bør det vedtas 

spesifikasjoner for dette tilsetningsstoffet i 

næringsmidler. 

32) På grunn av en taksonomisk endring bør de gjeldende 

spesifikasjoner for kildematerialer (gjær) som brukes i 

framstillingen av erytritol (E 968), ajourføres. 

33) For kvillajaekstrakt (E 999) bør den gjeldende 

spesifikasjon med hensyn til pH-verdi endres i samsvar 

med JECFA. 

34) Kombinasjonen av sitronsyre og fosforsyre (som begge 

for tiden er tillatt brukt enkeltvis ved framstilling av 

tilsetningsstoffet polydekstrose (E 1200)) bør tillates 

dersom renhetsgraden i sluttproduktet fortsatt er i 

samsvar med spesifikasjonene, da den gir bedre utbytte 

og leder til en mer kontrollerbar reaksjonskinetikk. 

Denne endringen medfører ingen trygghetsproblemer. 

35) I motsetning til hva som er tilfellet for små molekyler, 

har ikke en polymers molekylmasse noen unik verdi. En 

gitt polymer kan bestå av molekyler med forskjellig 

masse. Molekylenes fordeling kan avhenge av hvordan 

polymeren er framstilt. Polymerens fysiske egenskaper 

og atferd er knyttet til massen og hvordan molekyler 

med en viss masse fordeler seg i blandingen. 

Fordelingen av molekylene i blandingen kan beskrives 

med forskjellige matematiske modeller. Av de 

modellene som er tilgjengelige, anbefaler faglitteraturen 

at veid gjennomsnittlig molekylvekt anvendes for å 

beskrive polymerer. Spesifikasjonene for 

polyvinylpyrrolidon (E 1201) bør endres tilsvarende. 

36) Kriteriet «Destillasjonsområde» som nevnes i de 

gjeldende spesifikasjoner for 1,2-propandiol (E 1520), 

fører til motstridende konklusjoner sammenlignet med 

resultatene for kriteriet «Innhold». Dette kriteriet bør 

derfor endres og kalles «Destillasjonstest».

 

37) 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 

Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler 

Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler, herunder 

fargestoffer og søtstoffer som er oppført i vedlegg II og III til 

forordning (EF) nr. 1333/2008, er fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Opphevinger 

Direktiv 2008/60/EF, 2008/84/EF og 2008/128/EF oppheves 

med virkning fra 1. desember 2012. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Næringsmidler som inneholder tilsetningsstoffer som er lovlig 

brakt i omsetning før 1. desember 2012, men som ikke 

overholder denne forordning, kan fortsatt markedsføres til 

lagrene er tømt. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. desember 2012. 

Imidlertid skal spesifikasjonene for tilsetningsstoffene 

steviolglykosider (E 960) og basisk metakrylatkopolymer (E 

1205) fastsatt i vedlegget, få anvendelse fra den dato denne 

forordning trer i kraft. 

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

Utferdiget i Brussel, 9. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

Merknad: Etylenoksid kan ikke brukes til steriliseringsformål i tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

Aluminiumlakker kan bare brukes i farger der dette er uttrykkelig angitt. 

Definisjon: Aluminiumlakker framstilles ved reaksjon av fargestoffer som 

oppfyller renhetskriteriene fastsatt i vedkommende 

spesifikasjonsmonografi, med alumina i vandig miljø. Aluminaen er 

vanligvis et ikke-tørket, nylig tilberedt materiale framstilt ved 

reaksjon mellom aluminiumsulfat eller -klorid og natrium- eller 

kalsiumkarbonat eller -bikarbonat eller ammoniakk. Etter 

lakkdannelsen filtreres produktet, vaskes med vann og tørkes. Det 

ferdige produktet kan inneholde ikke-reagert alumina. 

HCl-uløselige stoffer Ikke over 0,5 % 

NaOH-uløselige stoffer Ikke over 0,5 %, bare for Ε 127 erytrosin 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % (i nøytralt miljø) 

De spesifikke renhetskriteriene for de tilsvarende fargestoffer gjelder 

også. 

E 100 KURKUMIN 

Synonymer CI Natural Yellow 3, kurkumagult, diferoylmetan 

Definisjon Kurkumin framstilles ved løsemiddelekstraksjon av gurkemeie, dvs. 

malte jordstengler av sorter av Curcuma longa L. Ved krystallisering 

av ekstraktet framkommer et konsentrert kurkuminpulver. Produktet 

består hovedsakelig av kurkumin, dvs. det fargede stoffet (1,7-bis(4-

hydroksy-3-metoksyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion) og dets to 

desmetoksyderivater i ulike sammensetninger. Det kan forekomme 

mindre mengder av oljer og harpikser i kurkumin. 

Kurkumin brukes også som aluminiumlakk og har et innhold av 

aluminium på mindre enn 30 %. 

Til ekstraksjon kan bare følgende løsemidler benyttes: etylacetat, 

aceton, karbondioksid, diklormetan, n-butanol, metanol, etanol, 

heksan og 2-propanol. 

Fargeindeksnummer 75300 

EINECS-nummer 207-280-5 

Kjemisk betegnelse I  1,7-bis(4-hydroksy-3-metoksyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion 

II 1-(4-hydroksyfenyl)-7-(4-hydroksy-3-metoksy-fenyl-)hepta-1,6-

dien-3,5-dion 

III  1,7-bis(4-hydroksyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion 

Kjemisk formel I  C21H20O6 

II  C20H18O5 

III  C19H16O4 

Molekylvekt I.  368,39 II.  338,39 III.  308,39 

Innhold Ikke under 90 % fargestoff i alt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 1607 ved ca. 426 nm i etanol 

Beskrivelse Oransjegult krystallinsk pulver 
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Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 426 nm i etanol 

Smeltepunktsområde 179 °C–182 °C 

Renhet  

Løsemiddelrester Etylacetat 

 

Ikke over 50 mg/kg enkeltvis eller 

samlet 

Aceton 

n-butanol 

Metanol 

Etanol 

Heksan 

2-propanol 

Diklormetan: ikke over 10 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 10 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 101 (i) RIBOFLAVIN 

Synonymer Laktoflavin 

Definisjon   

Fargeindeksnummer   

EINECS-nummer 201-507-1 

Kjemisk betegnelse 7,8-dimetyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-

tetrahydroksypentyl)benzo(g)pteridin-2,4(3H,10H)-dion, 7,8-

dimetyl-10-(1'-D-ribityl)isoalloxazin 

Kjemisk formel C17H20N4O6 

Molekylvekt 376,37 

Innhold Ikke under 98 % på tørrstoffbasis 

(E1𝑐𝑚
1% ) 328 ved ca. 444 nm i vandig løsning 

Beskrivelse Gult til oransjegult krystallinsk pulver med svak lukt 
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Identifikasjon   

Spektrometri Forholdet A375/A267 er mellom 

0,31 og 0,33 

 

i vandig løsning 

Forholdet A444/A267 er mellom 

0,36 og 0,39 

Maksimum ved ca. 375 nm i vann 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom – 115° og – 140° i en 0,05 N natriumhydroksidløsning 

Renhet   

Tap ved tørking Ikke over 1,5 % (105 °C, 4 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Primære aromatiske aminer Ikke over 100 mg/kg (beregnet som anilin) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFAT 

Synonymer Riboflavin-5′-natriumfosfat 

Definisjon Disse spesifikasjonene gjelder riboflavin-5'-fosfat med mindre 

mengder av fritt riboflavin og riboflavindifosfat. 

Fargeindeksnummer   

EINECS-nummer 204-988-6 

Kjemisk betegnelse Mononatrium(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihydro-7′,8′-dimetyl-2′,4′-

diokso-10′-benzo[γ]pteridinyl)-2,3,4-trihydroksypentylfosfat, 

mononatriumsalt av 5′-monofosfatester av riboflavin 

Kjemisk formel For dihydratet: C17H20N4NaO9P · 2H2O 

For vannfri form: C17H20N4NaO9P 

Molekylvekt 514,36 

Innhold Ikke under 95 % fargestoff i alt beregnet som C17H20N4NaO9P.2H2O 

(E1𝑐𝑚
1% ) 250 ved ca. 375 nm i vandig løsning 
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Beskrivelse Gult til oransje krystallinsk hygroskopisk pulver med svak lukt 

Identifikasjon   

Spektrometri Forholdet A375/A267 er mellom 

0,30 og 0,34 

 

i vandig løsning 

Forholdet A444/A267 er mellom 

0,35 og 0,40 

Maksimum ved ca. 375 nm i vann 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 38° og + 42° i en 5 M HCl-løsning 

Renhet   

Tap ved tørking Ikke over 8 % (100 °C, 5 timer i vakuum over P2O5) for dihydratet 

Sulfataske Ikke over 25 % 

Uorganisk fosfat Ikke over 1,0 % (beregnet som PO4 på tørrstoffbasis) 

Andre fargestoffer Riboflavin (fritt): ikke over 6 % 

Riboflavindifosfat: ikke over 6 % 

Primære aromatiske aminer Ikke over 70 mg/kg (beregnet som anilin) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 102 TARTRAZIN 

Synonymer CI Food Yellow 4 

Definisjon Tartrazin består hovedsakelig av 4-amino-benzensulfonsyre, som er 

diazotert med saltsyre og natriumnitritt. Diazoforbindelsen koples 

deretter med 4,5-dihydro-5-okso-1-(4-sulfofenyl)-1H-pyrazol-3-

karboksylsyre eller med metylesteret, etylesteret eller et salt av 

denne karboksylsyre. Det fargestoffet som framkommer, renses og 

isoleres som natriumsalt. Tartrazin består hovedsakelig av trinatrium 

5-hydroksy-1-(4-sulfonatofenyl)-4-(4-sulfonatofenylazo)-H-pyrazol-

3-karboksylat og andre fargestoffer samt natriumklorid og/eller 

natriumsulfat som de viktigste ufargede bestanddelene. 

Beskrivelsen av tartrazin gjelder natriumsaltet. Kalsium- og 

kaliumsaltet er også tillatt. 

Fargeindeksnummer 19140 

EINECS-nummer 217-699-5 

Kjemisk betegnelse Trinatrium-5-hydroksy-1-(4-sulfonatofenyl)-4-(4-

sulfonatofenylazo)-H-pyrazol-3-karboksylat 
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Kjemisk formel C16H9N4Na3O9S2 

Molekylvekt 534,37 

Innhold Ikke under 85 % fargestoff i alt, beregnet som natriumsalt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 530 ved ca. 426 nm i vandig løsning 

Beskrivelse Lyst oransje pulver eller lyse oransje korn 

Utseende i vandig løsning Gul 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 426 nm i vann 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Ikke over 1,0 % 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

4-hydrazinobenzensulfonsyre 

 

ikke over 0,5 % til sammen 

4-aminobenzen-1-sulfonsyre 

5-okso-1-(4-sulfofenyl)-2- 

pyrazolin-3-karboksylsyre 

4,4'-diazoaminodi(benzen-

sulfonsyre) 

Tetrahydroksyravsyre 

Ikke-sulfonerte primære aromatiske 

aminer 

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin) 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % i nøytralt miljø 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 
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E 104 KINOLINGULT 

Synonymer CI Food Yellow 13 

Definisjon Kinolingult framstilles ved sulfonering av 2-(2-kinolyl)indan-1,3-

dion eller en blanding av ca. to tredeler 2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion 

og en tredel 2-(2-(6-metylkinolyl))indan-1,3-dion. Kinolingult består 

hovedsakelig av natriumsalter av en blanding av disulfonater 

(overveiende), monosulfonater og trisulfonater av ovennevnte 

forbindelser og andre fargestoffer samt natriumklorid og/eller 

natriumsulfat som de viktigste ufargede bestanddeler. 

Beskrivelsen av kinolingult gjelder natriumsaltet. Kalsium- og 

kaliumsaltet er også tillatt. 

Fargeindeksnummer 47005 

EINECS-nummer 305-897-5 

Kjemisk betegnelse Dinatriumsalt av disulfonatene av 2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion 

(hovedbestanddel) 

Kjemisk formel C18H9N Na2O8S2 (hovedbestanddel) 

Molekylvekt 477,38 (hovedbestanddel) 

Innhold Ikke under 70 % fargestoff i alt, beregnet som natriumsalt 

Kinolingult skal ha følgende sammensetning: 

Av det samlede innhold av fargestoffer kreves at 

– ikke under 80 % er dinatrium 2-(2-kinolyl)indan-1,3-

diondisulfonater 

– ikke over 15 % er natrium 2-(2-kinolyl)indan-1,3- 

dionmonosulfonater  

– ikke over 7 % er trinatrium 2-(2-kinolyl)indan-1,3- 

diontrisulfonater  

(E1𝑐𝑚
1% ) 865 (hovedbestanddel) ved ca. 411 nm i vandig og eddiksur 

løsning 

Beskrivelse Gult pulver eller gule korn 

Utseende i vandig løsning Gul 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 411 nm i vandig eddiksyreløsning med pH 5 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Ikke over 4,0 % 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 
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2-metylkinolin 

 

ikke over 0,5 % til sammen 

2-metylkinolin-sulfonsyre 

Ftalsyre 

2,6-dimetylkinolin 

2,6-dimetylkinolinsulfonsyre 

2-(2-kinolyl)indan-1,3-dion Ikke over 4 mg/kg 

Ikke-sulfonerte primære aromatiske 

aminer 

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin) 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % i nøytralt miljø 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 110 PARAORANSJE 

Synonymer CI Food Yellow 3, Orange Yellow S 

Definisjon Paraoransje består hovedsakelig av dinatrium 2-hydroksy-1-(4-

sulfonatofenylazo)naftalen-6-sulfonat og andre fargestoffer samt 

natriumklorid og/eller natriumsulfat som de viktigste ufargede 

bestanddelene. Paraoransje framstilles ved diazotering av 4-

aminobenzensulfonsyre med saltsyre og natriumnitritt eller 

svovelsyre og natriumnitritt. Diazoforbindelsen koples med 6-

hydroksy-2-naftalen-sulfonsyre. Fargestoffet isoleres som natriumsalt 

og tørkes. 

Beskrivelsen av paraoransje gjelder natriumsaltet. Kalsium- og 

kaliumsaltet er også tillatt. 

Fargeindeksnummer 15985 

EINECS-nummer 220-491-7 

Kjemisk betegnelse Dinatrium 2-hydroksy-1-(4-sulfonatofenylazo)naftalen-6-sulfonat 

Kjemisk formel C16H10N2Na2O7S2 

Molekylvekt 452,37 

Innhold Ikke under 85 % fargestoff i alt, beregnet som natriumsalt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 555 ved ca. 485 nm i vandig løsning ved pH 7 

Beskrivelse Oransjerødt pulver eller oransjerøde korn 

Utseende i vandig løsning Oransje 
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Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 485 nm i vann ved pH 7 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Ikke over 5,0 % 

1-(fenylazo)-2-naftalenol (Sudan I) Ikke over 0,5 mg/kg 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

4-aminobenzen-1-sulfonsyre 

 

ikke over 0,5 % til sammen 

3-hydroksynaftalen-2,7-

disulfonsyre 

6-hydroksynaftalen-2- 

sulfonsyre 

7-hydroksynaftalen-1,3-

disulfonsyre 

4,4'-diazoaminodi(benzen-

sulfonsyre) 

6,6′-oksydi(naftalen-2-

sulfonsyre) 

Ikke-sulfonerte primære aromatiske 

aminer 

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin) 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % i nøytralt miljø 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 120 KOCHENILLE, KARMINSYRE, KARMINER 

Synonymer CI Natural Red 4 

Definisjon Karminer og karminsyre framstilles fra vandige, vandige alkoholiske 

eller alkoholiske ekstrakter av kochenille, som består av tørkede 

hunner av insektarten Dactylopius coccus Costa. 

Det aktive fargestoffet er karminsyre. 

Det kan dannes aluminiumlakker av karminsyre (karminer), der det 

formodes at aluminium og karminsyre forkommer i molarforholdet 

1:2. 
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 I handelsvaren finnes det aktive fargestoffet sammen med 

ammonium-, kalsium-, kalium- og/eller natriumkationer enkeltvis 

eller samlet, og det kan være overskudd av disse kationene. 

Handelsvaren kan dessuten inneholde insektproteiner fra 

utgangsmaterialet og også eventuelt frie karminater eller en liten rest 

av frie aluminiumkationer. 

Fargeindeksnummer 75470 

EINECS-nummer Kochenille: 215-680-6, karminsyre: 215-023-3, karminer: 215-724-4 

Kjemisk betegnelse 7-β-D-glukopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroksy-1-metyl-9,10-

dioksoantracen-2-karboksylsyre (karminsyre); karmin er det hydrerte 

aluminiumkelat av denne syren 

Kjemisk formel C22H20O13 (karminsyre) 

Molekylvekt 492,39 (karminsyre) 

Innhold Karminsyreholdige ekstrakter inneholder ikke under 2,0 % 

karminsyre, kelater inneholder ikke under 50 % karminsyre. 

Beskrivelse Rødt til mørkerødt smuldrende fast stoff eller pulver. Ekstrakt av 

kochenille er vanligvis en mørkerød væske, men kan også foreligge 

som pulver. 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 518 nm i vandig ammoniakkløsning 

For karminsyre: maksimum ved ca. 494 nm i fortynnet 

saltsyreløsning 

(E1𝑐𝑚
1% ) 139 ved toppen ved ca. 494 nm i fortynnet saltsyre for 

karminsyre 

Renhet  

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 122 AZORUBIN, KARMOSIN 

Synonymer CI Food Red 3 

Definisjon Azorubin består hovedsakelig av dinatrium 4-hydroksy-3-(4-

sulfonato-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonat og andre fargestoffer samt 

natriumklorid og/eller natriumsulfat som de viktigste ufargede 

bestanddelene. 

Beskrivelsen av azorubin gjelder natriumsaltet. Kalsium- og 

kaliumsaltet er også tillatt. 

Fargeindeksnummer 14720 
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EINECS-nummer 222-657-4 

Kjemisk betegnelse Dinatrium 4-hydroksy-3-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonat 

Kjemisk formel C20H12N2Na2O7S2 

Molekylvekt 502,44 

Innhold Ikke under 85 % fargestoff i alt, beregnet som natriumsalt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 510 ved ca. 516 nm i vandig løsning 

Beskrivelse Rødt til rødbrunt pulver eller røde til rødbrune korn 

Utseende i vandig løsning Rød 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 516 nm i vann 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Ikke over 1 % 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

4-aminonaftalen-1-sulfonsyre 

 

ikke over 0,5 % til sammen 4-hydroksynaftalen-1-

sulfonsyre 

Ikke-sulfonerte primære aromatiske 

aminer 

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin) 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % i nøytralt miljø 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 123 AMARANT 

Synonymer CI Food Red 9 

Definisjon Amarant består hovedsakelig av trinatrium 2-hydroksy-1-(4-

sulfonato-1-naftylazo)naftalen-3,6-disulfonat og andre fargestoffer 

samt natriumklorid og/eller natriumsulfat som de viktigste ufargede 

bestanddelene. Amarant framstilles ved å kople 4-amino-1-

naftalensulfonsyre med 3-hydroksy-2,7-naftalendisulfonsyre. 
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Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

 Beskrivelsen av amarant gjelder natriumsaltet. Kalsium- og 

kaliumsaltet er også tillatt. 

Fargeindeksnummer 16185 

EINECS-nummer 213-022-2 

Kjemisk betegnelse Trinatrium 2-hydroksy-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-3,6-

disulfonat 

Kjemisk formel C20H11N2Na3O10S3 

Molekylvekt 604,48 

Innhold Ikke under 85 % fargestoff i alt, beregnet som natriumsalt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 440 ved ca. 520 nm i vandig løsning 

Beskrivelse Rødbrunt pulver eller rødbrune korn 

Utseende i vandig løsning Rød 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 520 nm i vann 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Ikke over 3,0 % 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

4-aminonaftalen-1-sulfonsyre 

 

ikke over 0,5 % til sammen 

3-hydroksynaftalen-2,7-

disulfonsyre 

6-hydroksynaftalen-2-

sulfonsyre 

7-hydroksynaftalen-1,3-

disulfonsyre 

7-hydroksynaftalen-1,3-6-

trisulfonsyre 

Ikke-sulfonerte primære aromatiske 

aminer 

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin) 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % i nøytralt miljø 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 
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E 124 PONCEAU 4R, KOCHENILLERØD A 

Synonymer CI Food Red 7, nykockin 

Definisjon Ponceau 4R består hovedsakelig av trinatrium 2-hydroksy-1-(4-

sulfonato-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonat og andre fargestoffer 

samt natriumklorid og/eller natriumsulfat som de viktigste ufargede 

bestanddelene. Ponceau 4R framstilles ved å kople diazotert 

naftionsyre til G-syre (2-naftol-6,8- disulfonsyre) og omdanne det 

koplede produktet til trinatriumsalt. 

Beskrivelsen av ponceau 4R gjelder natriumsaltet. Kalsium- og 

kaliumsaltet er også tillatt. 

Fargeindeksnummer 16255 

EINECS-nummer 220-036-2 

Kjemisk betegnelse Trinatrium 2-hydroksy-1-(4-sulfonato-1-naftylazo)naftalen-6,8-

disulfonat 

Kjemisk formel C20H11N2Na3O10S3 

Molekylvekt 604,48 

Innhold Ikke under 80 % fargestoff i alt, beregnet som natriumsalt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 430 ved ca. 505 nm i vandig løsning 

Beskrivelse Rødlig pulver eller rødlige korn 

Utseende i vandig løsning Rød 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 505 nm i vann 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Ikke over 1,0 % 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

4-aminonaftalen-1-sulfonsyre 

 

ikke over 0,5 % til sammen 

7-hydroksynaftalen-1,3-

disulfonsyre 

3-hydroksynaftalen-2,7-

disulfonsyre 

6-hydroksynaftalen-2-

sulfonsyre 

7-hydroksynaftalen-1,3-6-

trisulfonsyre 

Ikke-sulfonerte primære aromatiske 

aminer 

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin) 
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Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % i nøytralt miljø 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 127 ERYTROSIN 

Synonymer CI Food Red 14 

Definisjon Erytrosin består hovedsakelig av dinatrium 2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-

oksydo-6-oksoxanten-9-yl)benzoatmonohydrat og andre fargestoffer 

samt vann, natriumklorid og/eller natriumsulfat som de viktigste 

ufargede bestanddelene. Erytrosin framstilles ved jodering av 

fluorescein, kondensasjonsproduktet av resorcinol og ftalatanhydrid 

Beskrivelsen av erytrosin gjelder natriumsaltet. Kalsium- og 

kaliumsaltet er også tillatt. 

Fargeindeksnummer 45430 

EINECS-nummer 240-474-8 

Kjemisk betegnelse Dinatrium 2-(2,4,5,7-tetraoid-3-oksydo-6-oksoxanten-9-yl)benzoat-

monohydrat 

Kjemisk formel C20H6I4Na2O5 H2O 

Molekylvekt 897,88 

Innhold Ikke under 87 % fargestoff i alt, beregnet som vannfritt natriumsalt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 1100 ved ca. 526 nm i vandig løsning ved pH 7 

Beskrivelse Rødt pulver eller røde korn 

Utseende i vandig løsning Rød 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 526 nm i vann ved pH 7 

Renhet  

Uorganiske jodider Ikke over 0,1 % (beregnet som natriumjodid) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer (unntatt fluorescein) Ikke over 4,0 % 

Fluorescein Ikke over 20 mg/kg 
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Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

Triiodoresorcinol Ikke over 0,2 % 

2-(2,4-dihydroksy-3,5-

diiodobenzoyl)benzosyre 

Ikke over 0,2 % 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % fra en løsning med pH 7–8 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 129 ALLURARØD AC 

Synonymer CI Food Red 17 

Definisjon Allurarød AC består hovedsakelig av dinatrium 2-hydroksy-1-(2-

metoksy-5-metyl-4-sulfonato-fenylazo)naftalen-6-sulfonat og andre 

fargestoffer samt natriumklorid og/eller natriumsulfat som de 

viktigste ufargede bestanddelene. Allurarød AC framstilles ved å 

kople diazotert 5-amino-4-metoksy-2-toluensulfonsyre med 6-

hydroksy-2-naftalensulfonsyre 

Beskrivelsen av allurarød AC gjelder natriumsaltet. Kalsium- og 

kaliumsaltet er også tillatt. 

Fargeindeksnummer 16035 

EINECS-nummer 247-368-0 

Kjemisk betegnelse Dinatrium 2-hydroksy-1-(2-metoksy-5-metyl-4-sulfonatofeny-

lazo)naftalen-6-sulfonat 

Kjemisk formel C18H14N2Na2O8S2 

Molekylvekt 496,42 

Innhold Ikke under 85 % fargestoff i alt, beregnet som natriumsalt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 540 ved ca. 504 nm i vandig løsning ved pH 7 

Beskrivelse Mørkerødt pulver eller mørkerøde korn 

Utseende i vandig løsning Rød 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 504 nm i vann 
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Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Ikke over 3,0 % 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

Natriumsalt 6-hydroksy-2-

naftalensulfonsyre 

Ikke over 0,3 % 

4-amino-5-metoksy-2-

metylbenzensulfonsyre 

Ikke over 0,2 % 

Dinatriumsalt 6,6-oksybis(2-

naftalensulfonsyre) 

Ikke over 1,0 % 

Ikke-sulfonerte primære aromatiske 

aminer 

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin) 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % fra en løsning med pH 7 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 131 PATENTBLÅ V 

Synonymer CI Food Blue 5 

Definisjon Patentblå V består hovedsakelig av en forbindelse mellom kalsium 

eller natrium og indre salt av [4-(α-(4-dietylaminofenyl)-5-hydroksy-

2,4-disulfofenylmetyliden)-2,5-sykloheksadien-1-

yliden]dietylammoniumhydroksid og andre fargestoffer samt 

natriumklorid og/eller natriumsulfat og/eller kalsiumsulfat som de 

viktigste ufargede bestanddelene. 

Kaliumsaltet er også tillatt. 

Fargeindeksnummer 42051 

EINECS-nummer 222-573-8 

Kjemisk betegnelse Kalsium- eller natriumforbindelse av indre salt av [4-(α-(4-

dietylaminofenyl)-5-hydroksy-2,4-disulfofenylmetyliden)-2,5-

sykloheksadien-1-yliden]dietylammoniumhydroksid 

Kjemisk formel Kalsiumforbindelsen: C27H31N2O7S2Ca1/2 

Natriumforbindelsen: C27H31N2O7S2Na 

Molekylvekt Kalsiumforbindelsen: 579,72 

Natriumforbindelsen: 582,67 
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Innhold Ikke under 85 % fargestoff i alt, beregnet som natriumsalt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 2000 ved ca. 638 nm i vandig løsning ved pH 5 

Beskrivelse Mørkeblått pulver eller mørkeblå korn 

Utseende i vandig løsning Blå 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved 638 nm i vann ved pH 5 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Ikke over 2,0 % 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

3-hydroksybenzaldehyd 

 

ikke over 0,5 % til sammen 

3-hydroksybenzosyre 

3-hydroksy-4-sulfobenzosyre 

N,N-

dietylaminobenzensulfonsyre 

Leukobase Ikke over 4,0 % 

Ikke-sulfonerte primære aromatiske 

aminer 

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin) 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % fra en løsning med pH 5 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 132 INDIGOTIN, INDIGOKARMIN 

Synonymer CI Food Blue 1 

Definisjon Indigotin består hovedsakelig av en blanding av dinatrium 3,3'-

diokso-2,2'-bi-indolyliden-5,5'-disulfonat og dinatrium-3,3'-diokso-

2,2'-bi-indolyliden-5,7'-disulfonat og andre fargestoffer samt 

natriumklorid og/eller natriumsulfat som de viktigste ufargede 

bestanddelene. 
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 Beskrivelsen av indigotin gjelder natriumsaltet. Kalsium- og 

kaliumsaltet er også tillatt. 

Indigokarmin framstilles ved å sulfonere indigo. Dette gjøres ved å 

varme opp indigo (eller indigopasta) i nærvær av svovelsyre. 

Fargestoffet isoleres og renses. 

Fargeindeksnummer 73015 

EINECS-nummer 212-728-8 

Kjemisk betegnelse Dinatrium 3,3'-diokso-2,2'-bi-indolyliden-5,5'-disulfonat 

Kjemisk formel C16H8N2Na2O8S2 

Molekylvekt 466,36 

Innhold Ikke under 85 % fargestoff i alt, beregnet som natriumsalt 

Innhold av dinatrium 3,3'-diokso-2,2'-bi-indolyliden-5,7'-disulfonat: 

ikke over 18 % 

(E1𝑐𝑚
1% ) 480 ved ca. 610 nm i vandig løsning 

Beskrivelse Mørkeblått pulver eller mørkeblå korn 

Utseende i vandig løsning Blå 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 610 nm i vann 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Andre enn dinatrium 3,3'-diokso-2,2'-bi-indolyliden-5,7'-disulfonat:  

ikke over 1 % 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

Isatin-5-sulfonsyre 

 

ikke over 0,5 % til sammen 5-sulfoantranilsyre 

Antranilsyre 

Ikke-sulfonerte primære aromatiske 

aminer 

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin) 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % i nøytralt miljø 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 
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Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 133 BRILJANTBLÅ FCF 

Synonymer CI Food Blue 2 

Definisjon Briljantblå FCF består hovedsakelig av dinatrium α-(4-(N-etyl-3-

sulfonatobenzylamino)fenyl)-α-(4-(N-etyl-3-

sulfonatobenzylamino)sykloheksa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonat 

og dets isomerer og andre fargestoffer samt natriumklorid og/eller 

natriumsulfat som de viktigste ufargede bestanddelene. 

Beskrivelsen av briljantblå FCF gjelder natriumsaltet. Kalsium- og 

kaliumsaltet er også tillatt. 

Fargeindeksnummer 42090 

EINECS-nummer 223-339-8 

Kjemisk betegnelse Dinatrium-α-(4-N-etyl-3-sulfonatobenzylamino)fenyl)-α-(4-N-etyl-3-

sulfonatobenzylamino)sykloheksa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonat 

Kjemisk formel C37H34N2Na2O9S3 

Molekylvekt 792,84 

Innhold Ikke under 85 % fargestoff i alt, beregnet som natriumsalt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 1 630 ved ca. 630 nm i vandig løsning 

Beskrivelse Rødblått pulver eller rødblå korn 

Utseende i vandig løsning Blå 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 630 nm i vann 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Ikke over 6,0 % 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

2-, 3- og 4-

formylbenzensulfonsyrer til 

sammen 

Ikke over 1,5 % 

3-((etyl)(4-sulfofenyl)amino)-

metylbenzensulfonsyre 

Ikke over 0,3 % 

Leukobase Ikke over 5,0 % 
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Ikke-sulfonerte primære aromatiske 

aminer 

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin) 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % ved pH 7 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 140 (i) KLOROFYLL 

Synonymer CI Natural Green 3, magnesiumklorofyll, magnesiumfeofytin 

Definisjon Klorofyll framstilles ved løsemiddelekstraksjon av sorter av spiselig 

plantemateriale, gress, luserne og nesle. Ved fjerningen av 

løsemiddelet kan en del av eller hele det naturlige innhold av 

koordinert magnesium forsvinne fra klorofyllet, slik at det tilsvarende 

feofytinet dannes. De viktigste fargestoffene er feofytiner og 

magnesiumklorofyller. Ekstraktet som løsemiddelet er fjernet fra, 

inneholder andre pigmenter, f.eks. karotenoider, samt oljer, fett og 

voks fra utgangsmaterialet. Til ekstraksjon kan bare følgende 

løsemidler benyttes: aceton, metyletylketon, diklormetan, 

karbondioksid, metanol, etanol, 2-propanol og heksan. 

Fargeindeksnummer 75810 

EINECS-nummer Klorofyll: 215-800-7, klorofyll a: 207-536-6, klorofyll b: 208-272-4 

Kjemisk betegnelse De viktigste fargestoffene er: 

Fytyl(132R,17S,18S)-3-(8-etyl-132-metoksykarbonyl-2,7,12,18-

tetrametyl-13'-okso-3-vinyl-131-132-17,18-

tetrahydrosyklopenta[at]porfyrin-17-yl)propionat, (feofytin a), eller 

som magnesiumkomplekset (klorofyll a) 

Fytyl(132R,17S,18S)-3-(8-etyl-7-formyl-132-metoksykarbonyl-

2,12,18-trimetyl-13'-okso-3-vinyl-131-132-17,18-

tetrahydrosyklopenta[at]porfyrin-17-yl)propionat, (feofytin b), eller 

som magnesiumkomplekset (klorofyll b) 

Kjemisk formel Klorofyll a (magnesiumkompleks): C55H72MgN4O5 

Klorofyll a: C55H74N4O5 

Klorofyll b (magnesiumkompleks): C55H70MgN4O6 

Klorofyll b: C55H72N4O6 

Molekylvekt Klorofyll a (magnesiumkompleks): 893,51 

Klorofyll a: 871,22 

Klorofyll b (magnesiumkompleks): 907,49 

Klorofyll b: 885,20 
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Innhold Ikke under 10 % klorofyller og deres magnesiumkomplekser i alt. 

(E1𝑐𝑚
1% )  700 ved ca. 409 nm i kloroform 

Beskrivelse Voksaktig fast stoff der fargen varierer fra olivengrønn til 

mørkegrønn avhengig av innholdet av koordinert magnesium 

Identifikasjon   

Spektrometri Maksimum ved ca. 409 nm i kloroform 

Renhet   

Løsemiddelrester Aceton 

 

ikke over 50 mg/kg enkeltvis 

eller samlet 

Metyletylketon 

Metanol 

Etanol 

2-propanol 

Heksan 

Diklormetan: Ikke over 10 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 140 (ii) KLOROFYLLINER 

Synonymer CI Natural Green 5, natriumklorofyllin, kaliumklorofyllin 

Definisjon Alkalisalter av klorofylliner framstilles ved forsåpning av et 

løsemiddelekstrakt av sorter av spiselig plantemateriale, gress, 

luserne og nesle. Ved forsåpningen fjernes metyl- og 

fytolestergruppene, og syklopentenylringen vil delvis bli åpnet. 

Syregruppene danner salter med kalium og/eller natrium. 

Til ekstraksjon kan bare følgende løsemidler benyttes: aceton, 

metyletylketon, diklormetan, karbondioksid, metanol, etanol, 2-

propanol og heksan. 

Fargeindeksnummer 75815 
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EINECS-nummer 287-483-3 

Kjemisk betegnelse De viktigste fargestoffene i sur form er: 

– 3-(10-karboksylato-4-etyl-1,3,5,8-tetrametyl-9-okso-2-

vinylforbin-7-yl)propionat (klorofyllin a) 

og 

– 3-(10-karboksylato-4-etyl-3-formyl-1,5,8-trimetyl-9-okso-2-

vinylforbin-7-yl)propionat (klorofyllin b) 

Avhengig av hydrolysegraden kan syklopentenylringen være åpnet, 

slik at det dannes en tredje karboksylsyrefunksjon. 

Magnesiumkomplekser kan også være til stede. 

Kjemisk formel Klorofyllin a (sur form): C34H34N4O5 

Klorofyllin b (sur form): C34H32N4O6 

Molekylvekt Klorofyllin a: 578,68 

Klorofyllin b: 592,66 

Begge skal økes med 18 dalton dersom syklopentenylringen er åpnet. 

Innhold Etter tørking ved ca. 100 °C i 1 time er det samlede innhold av 

klorofylliner ikke under 95 %. 

(E1𝑐𝑚
1% ) 700 ved ca. 405 nm i vandig løsning ved pH 9 

(E1𝑐𝑚
1% ) 140 ved ca. 653 nm i vandig løsning ved pH 9 

Beskrivelse Mørkegrønt til blåsvart pulver 

Identifikasjon   

Spektrometri Maksimum ved ca. 405 nm og ca. 653 nm i vandig 

fosfatbufferløsning ved pH 9 

Renhet   

Løsemiddelrester Aceton 

 

ikke over 50 mg/kg enkeltvis 

eller samlet 

Metyletylketon 

Metanol 

Etanol 

2-propanol 

Heksan 

Diklormetan: Ikke over 10 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 10 mg/kg 
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Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 141 (i) KLOROFYLL-KOBBERKOMPLEKS 

Synonymer CI Natural Green 3, kobberklorofyll, kobberfeofytin 

Definisjon Kobberklorofyll framstilles ved tilsetning av et kobbersalt til det 

materialet som framkommer ved løsemiddelekstraksjon av sorter av 

spiselig plantemateriale, gress, luserne og nesle. Produktet som 

løsemiddelet er fjernet fra, inneholder andre pigmenter, f.eks. 

karotenoider, samt fett og voks fra utgangsmaterialet. De viktigste 

fargestoffene er kobberfeofytiner. Til ekstraksjon kan bare følgende 

løsemidler benyttes: aceton, metyletylketon, diklormetan, 

karbondioksid, metanol, etanol, 2-propanol og heksan. 

Fargeindeksnummer 75810 

EINECS-nummer Kobberklorofyll a: 239-830-5, kobberklorofyll b: 246-020-5 

Kjemisk betegnelse [Fytyl(132R,17S,18S)-3-(8-etyl-132-metoksykarbonyl-2,7,12,18-

tetrametyl-13'-okso-3-vinyl-131-132-17,18-

tetrahydrosyklopenta[at]porfyrin-17-yl)propionat]kobber (II) 

(kobberklorofyll a) 

[Fytyl(132R,17S,18S)-3-(8-etyl-7-formyl-132-metoksykarbonyl-

2,12,18-trimetyl-13'-okso-3-vinyl-131-132-17,18-

tetrahydrosyklopenta[at]porfyrin-17-yl)propionat]kobber (II) 

(kobberklorofyll b) 

Kjemisk formel Kobberklorofyll a: C55H72Cu N4O5 

Kobberklorofyll b: C55H70Cu N4O6 

Molekylvekt Kobberklorofyll a: 932,75 

Kobberklorofyll b: 946,73 

Innhold Ikke under 10 % kobberklorofyller i alt. 

(E1𝑐𝑚
1% ) 540 ved ca. 422 nm i kloroform 

(E1𝑐𝑚
1% ) 300 ved ca. 652 nm i kloroform 

Beskrivelse Voksaktig fast stoff der fargen varierer fra blågrønn til mørkegrønn 

avhengig av utgangsmaterialet. 

Identifikasjon   

Spektrometri Maksimum ved ca. 422 nm og ca. 652 nm 
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Renhet   

Løsemiddelrester Aceton 

 

ikke over 50 mg/kg enkeltvis 

eller samlet 

Metyletylketon 

Metanol 

Etanol 

2-propanol 

Heksan 

Diklormetan: Ikke over 10 mg/kg 

Arsen  Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Kobberioner Ikke over 200 mg/kg 

Kobber i alt Ikke over 8,0 % av den samlede mengde kobberfeofytiner 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 141 (ii) KLOROFYLLIN-KOBBERKOMPLEKS 

Synonymer Natriumkobberklorofyllin, kaliumkobberklorofyllin, CI   

Natural Green 5 

Definisjon Alkalisalter av kobberklorofylliner framstilles ved å tilsette kobber til 

det produktet som framkommer ved forsåpning av et 

løsemiddelekstrakt av sorter av spiselig plantemateriale, gress, 

luserne og nesle. Ved forsåpning fjernes metyl- og 

fytolestergruppene, og syklopentenylringen vil delvis bli åpnet. Etter 

tilsetning av kobber til de rensede klorofylliner danner syregruppene 

salter med kalium og/eller natrium. 

Til ekstraksjon kan bare følgende løsemidler benyttes: aceton, 

metyletylketon, diklormetan, karbondioksid, metanol, etanol, 2-

propanol og heksan. 

Fargeindeksnummer 75815 

EINECS-nummer   

Kjemisk betegnelse De viktigste fargestoffene i sur form er følgende:   

3-(10-karboksylato-4-etyl-1,3,5,8-tetrametyl-9-okso-2-vinylforbin-7-

yl)propionat, kobberkompleks (kobberklorofyllin a) og 3-(10-

karboksylato-4-etyl-3-formyl-1,5,8-trimetyl-9-okso-2-vinylforbin-7-

yl)propionat, kobberkompleks (kobberklorofyllin b) 
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Kjemisk formel Kobberklorofyllin a (sur form): C34H32Cu N4O5 

Kobberklorofyllin b (sur form): C34H30Cu N4O6 

Molekylvekt Kobberklorofyllin a: 640,20 

Kobberklorofyllin b: 654,18 

Begge skal økes med 18 dalton dersom syklopentenylringen er åpnet. 

Innhold Etter tørking ved ca. 100 °C i 1 time er det samlede innhold av 

kobberklorofylliner ikke under 95 %. 

(E1𝑐𝑚
1% ) 565 ved ca. 405 nm i vandig fosfatbufferløsning ved pH 7,5 

(E1𝑐𝑚
1% ) 145 ved ca. 630 nm i vandig fosfatbufferløsning ved pH 7,5 

Beskrivelse Mørkegrønt til blåsvart pulver 

Identifikasjon   

Spektrometri Maksimum ved ca. 405 nm og 630 nm i vandig fosfatbufferløsning 

ved pH 7,5 

Renhet   

Løsemiddelrester Aceton 

 

ikke over 50 mg/kg enkeltvis 

eller samlet 

Metyletylketon 

Metanol 

Etanol 

2-propanol 

Heksan 

Diklormetan Ikke over 10 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Kobberioner Ikke over 200 mg/kg 

Kobber i alt Ikke over 8,0 % av den samlede mengde kobberklorofylliner 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 
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E 142 GRØNN S 

Synonymer CI Food Green 4, briljantgrønn BS 

Definisjon Grønn S består hovedsakelig av natrium N-[4-[[4-

(dimetylamino)fenyl](2-hydroksy-3,6-disulfo-1-naftalenyl)metylen]-

2,5-sykloheksadien-1-yliden]-N-metylmetanaminium og andre 

fargestoffer samt natriumklorid og/eller natriumsulfat som de 

viktigste ufargede bestanddeler. 

Beskrivelsen av grønn S gjelder natriumsaltet. Kalsium- og 

kaliumsaltet er også tillatt. 

Fargeindeksnummer 44090 

EINECS-nummer 221-409-2 

Kjemisk betegnelse Natrium N-[4-[[4-(dimetylamino)fenyl](2-hydroksy-3,6-disulfo-1-

naftalenyl)-metylen]-2,5-sykloheksadien-1-yliden]-N-

metylmetanaminium; natrium 5-[4-dimetylamino-α-(4-

dimetyliminosykloheksa-2,5-dienyliden)benzyl]-6-hydroksy-7-

sulfonatonaftalen-2-sulfonat (alternativ kjemisk betegnelse). 

Kjemisk formel C27H25N2NaO7S2 

Molekylvekt 576,63 

Innhold Ikke under 80 % fargestoff i alt, beregnet som natriumsalt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 1720 ved ca. 632 nm i vandig løsning 

Beskrivelse Mørkeblått eller mørkegrønt pulver eller mørkeblå eller mørkegrønne 

korn 

Utseende i vandig løsning Blå eller grønn 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 632 nm i vann 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Ikke over 1,0 % 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

4,4'-bis(dimetylamino)-

benzhydrylalkohol 

Ikke over 0,1 % 

4,4'-bis(dimetylamino)-

benzofenon 

Ikke over 0,1 % 

3-hydroksynaftalen-2,7-

disulfonsyre 

Ikke over 0,2 % 

Leukobase Ikke over 5,0 % 
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Ikke-sulfonerte primære aromatiske  

aminer 

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin) 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % i nøytralt miljø 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 150a KARAMELL 

Synonymer Kaustisk karamell 

Definisjon Karamell framstilles ved kontrollert varmebehandling av 

karbohydrater (nærende søtstoffer som er tilgjengelige i handelen, 

dvs. monomerene glukose og fruktose og/eller polymerer derav, 

f.eks. glukosesirup, sukrose og/eller sirup av invertsukker samt 

dekstrose). Det kan benyttes syrer, baser og salter, unntatt 

ammoniumforbindelser og sulfitter, til å fremme karamelliseringen. 

Fargeindeksnummer  

EINECS-nummer 232-435-9 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Mørkebrunt til svart flytende eller fast stoff 

Identifikasjon  

Renhet  

Farge bundet til DEAE-cellulose Ikke over 50 % 

Farge bundet til fosforylcellulose Ikke over 50 % 

Fargestyrke (1) 0,01–0,12 

Nitrogen i alt Ikke over 0,1 % 

  

(1) Fargestyrken defineres som absorbansen ved 610 nm av en 0,1 % (w/v) løsning av fast karamellfarge i vann i en 1 

cm kuvette. 
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Svovel i alt Ikke over 0,2 % 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 150b KARAMELL (KAUSTISK SULFITTPROSESS) 

Synonymer  

Definisjon Karamell (kaustisk sulfittprosess) framstilles ved kontrollert 

varmebehandling av karbohydrater (nærende søtstoffer som er 

tilgjengelige i handelen, dvs. monomerene glukose og fruktose 

og/eller polymerer derav, f.eks. glukosesirup, sukrose og/eller sirup 

av invertsukker samt dekstrose) med eller uten syrer eller baser, men 

under nærvær av sulfittforbindelser (svovelsyrling, kaliumsulfitt, 

kaliumbisulfitt, natriumsulfitt og natriumbisulfitt). Det anvendes 

ingen ammoniumforbindelser. 

Fargeindeksnummer  

EINECS-nummer 232-435-9 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Mørkebrunt til svart flytende eller fast stoff 

Identifikasjon  

Renhet  

Farge bundet til DEAE-cellulose Over 50 % 

Fargestyrke (1) 0,05–0,13 

Nitrogen i alt Ikke over 0,3 % (2) 

Svoveldioksid Ikke over 0,2 % (2) 

Svovel i alt 0,3–3,5 % (2) 

  

(1) Fargestyrken defineres som absorbansen ved 610 nm av en 0,1 % (w/v) løsning av fast karamellfarge i vann i en 1 

cm kuvette. 

(2) Uttrykt på fargeekvivalentbasis, dvs. for et produkt med en fargestyrke på 0,1 absorbansenheter. 
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Svovel bundet til DEAE-cellulose Over 40 % 

Absorbansforhold for farge bundet til 

DEAE-cellulose 

19–34 

Absorbansforhold (A 280/560) Over 50 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 150c KARAMELL (AMMONIAKKPROSESS) 

Synonymer  

Definisjon Karamell (ammoniakkprosess) framstilles ved kontrollert 

varmebehandling av karbohydrater (nærende søtstoffer som er 

tilgjengelige i handelen, dvs. monomerene glukose og  

fruktose og/eller polymerer derav, f.eks. glukosesirup,  

sukrose og/eller sirup av invertsukker samt dekstrose) med  

eller uten syrer eller baser, men under tilstedeværelse av 

ammoniumforbindelser (ammoniumhydroksid, ammoniumkarbonat, 

ammoniumhydrogenkarbonat og ammoniumfosfat). Det anvendes 

ingen sulfittforbindelser. 

Fargeindeksnummer  

EINECS-nummer 232-435-9 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Mørkebrunt til svart flytende eller fast stoff 

Identifikasjon  

Renhet  

Farge bundet til DEAE-cellulose Ikke over 50 % 

Farge bundet til fosforylcellulose Over 50 % 

Fargestyrke (1) 0,08–0,36 

Ammoniakk-nitrogen Ikke over 0,3 % (2) 

  

(1) Fargestyrken defineres som absorbansen ved 610 nm av en 0,1 % (w/v) løsning av fast karamellfarge i vann i en 1 

cm kuvette. 

(2) Uttrykt på fargeekvivalentbasis, dvs. for et produkt med en fargestyrke på 0,1 absorbansenheter. 
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4-metylimidazol Ikke over 200 mg/kg (2) 

22-acetyl-4-

tetrahydroksybutylimidazol 

Ikke over 10 mg/kg (2) 

Svovel i alt Ikke over 0,2 % (2) 

Nitrogen i alt 0,7–3,3 % (2) 

Absorbansforhold for farge bundet til 

DEAE-fosforylcellulose 

13–35 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 150d KARAMELL (AMMONIAKK-SULFITTPROSESS) 

Synonymer  

Definisjon Karamell (ammoniakk-sulfittprosess) framstilles ved kontrollert 

varmebehandling av karbohydrater (nærende søtstoffer som er 

tilgjengelige i handelen, dvs. monomerne glukose og fruktose og/eller 

polymerer derav, f.eks. glukosesirup, sukrose og/eller sirup av 

invertsukker samt dekstrose) med eller uten syrer eller baser, men 

under nærvær av både sulfitt- og ammoniumforbindelser 

(svovelsyrling, kaliumsulfitt, kaliumbisulfitt, natriumsulfitt, 

natriumbisulfitt, ammoniumhydroksid, ammoniumkarbonat, 

ammoniumhydrogenkarbonat, ammoniumfosfat, ammoniumsulfat, 

ammoniumsulfitt og ammoniumhydrogensulfitt). 

Fargeindeksnummer  

EINECS-nummer 232-435-9 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Mørkebrunt til svart flytende eller fast stoff 

Identifikasjon  

Renhet  

Farge bundet til DEAE-cellulose Over 50 % 

Fargestyrke (1) 0,10–0,60 

Ammoniakk-nitrogen Ikke over 0,6 % (2) 

  

(1) Fargestyrken defineres som absorbansen ved 610 nm av en 0,1 % (w/v) løsning av fast karamellfarge i vann i en  

1 cm kuvette. 

(2) Uttrykt på fargeekvivalentbasis, dvs. for et produkt med en fargestyrke på 0,1 absorbansenheter. 
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Svoveldioksid Ikke over 0,2 % (2) 

4-metylimidazol Ikke over 250 mg/kg (2) 

Nitrogen i alt 0,3–1,7 % (2) 

Svovel i alt 0,8–2,5 % (2) 

Nitrogen/svovel-forholdet i 

alkoholbunnfall 

0,7–2,7 

Absorbansforhold for  

alkoholbunnfall (1) 

8–14 

Absorbansforhold (A 280/560) Ikke over 50 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 151 BRILJANTSVART BN, SVART PN 

Synonymer CI Food Black 1 

Definisjon Briljantsvart BN består hovedsakelig av tetranatrium 4-acetamido-5-

hydroksy-6-[7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenylazo)-1-

naftylazo]naftalen-1,7-disulfonat og andre fargestoffer samt 

natriumklorid og/eller natriumsulfat som de viktigste ufargede 

bestanddeler. 

Beskrivelsen av briljantsvart BN gjelder natriumsaltet. Kalsium- og 

kaliumsaltet er også tillatt. 

Fargeindeksnummer 28440 

EINECS-nummer 219-746-5 

Kjemisk betegnelse Tetranatrium-4-acetamido-5-hydroksy-6-[7-sulfonato-4-(4-

sulfonatofenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonat 

Kjemisk formel C28H17N5Na4O14S4 

Molekylvekt 867,69 

Innhold Ikke under 80 % fargestoff i alt, beregnet som natriumsalt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 530 ved ca. 570 nm i løsning 

Beskrivelse Svart pulver eller svarte korn 

Utseende i vandig løsning Blåsvart 

  

(1) Absorbansforholdet for alkoholbunnfallet defineres som bunnfallets absorbans ved 280 nm dividert med dets 

absorbans ved 560 nm (1 cm kuvette). 

(2) Uttrykt på fargeekvivalentbasis, dvs. for et produkt med en fargestyrke på 0,1 absorbansenheter. 
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Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 570 nm i vann 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Ikke over 4 % (uttrykt på grunnlag av fargeinnholdet) 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

4-acetamido-5-hydroksynaftalen-

1,7-disulfonsyre 

 

ikke over 0,8 % til sammen 

4-amino-5-hydroksynaftalen-1,7-

disulfonsyre 

8-aminonaftalen-2-sulfonsyre 

4,4'-

diazoaminodi(benzensulfonsyre) 

Ikke-sulfonerte primære aromatiske 

aminer 

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin) 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % i nøytralt miljø 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 153 VEGETABILSK KARBON 

Synonymer Vegetabilsk svart 

Definisjon Vegetabilsk karbon framstilles ved karbonisering av plantemateriale 

som f.eks. tre, celluloseavfall, torv og kokosnøttskall. Det aktive 

karbonet males med en valsemølle, og det framkomne pulveriserte 

høyaktive karbonet behandles med en syklon. Den fine fraksjonen fra 

syklonen renses ved vasking med saltsyre, nøytraliseres og tørkes. 

Det framkomne produktet kalles tradisjonelt for vegetabilsk svart. 

Produkter som har sterkere fargeegenskaper framstilles ved at den 

fine fraksjonen enten behandles ytterligere med syklon eller males 

ytterligere, etterfulgt av vasking med syre, nøytralisering og tørking. 

Det består hovedsakelig av finfordelt karbon. Det kan inneholde 

mindre mengder nitrogen, hydrogen og oksygen. Etter framstillingen 

kan det være absorbert fuktighet på produktet. 

Fargeindeksnummer 77266 

EINECS-nummer 231-153-3 
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Kjemisk betegnelse Karbon 

Kjemisk formel C 

Atomvekt 12,01 

Innhold Ikke under 95 % karbon beregnet på askefri tørrstoffbasis 

Tap ved tørking Ikke over 12 % (120 °C, 4 timer) 

Beskrivelse Svart, luktfritt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann og organiske løsemidler 

Forbrenning Brenner langsomt uten flamme når det er blitt rødglødende etter 

oppvarming 

Renhet  

Aske (i alt) Ikke over 4,0 % (glødetemperatur: 625 °C) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Polysykliske aromatiske  

hydrokarboner 

Benzo(a)pyren under 50 μg/kg i ekstraktet som framkommer ved 

ekstraksjon av 1 g av produktet med 10 g ren sykloheksan ved 

kontinuerlig ekstraksjon. 

Baseoppløselig stoff Filtratet fra koking av 2 g av prøven med 20 ml N natriumhydroksid 

og filtrering skal være fargeløst 

E 155 BRUN HT 

Synonymer CI Food Brown 3 

Definisjon Brun HT består hovedsakelig av dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroksy-5-

hydroksymetyl-1,3-fenylenbisazo)-di(naftalen-1-sulfonat) og andre 

fargestoffer samt natriumklorid og/eller -sulfat som de viktigste 

ufargede bestanddelene. 

Beskrivelsen av brun HT gjelder natriumsaltet. Kalsium- og 

kaliumsaltet er også tillatt. 

Fargeindeksnummer 20285 

EINECS-nummer 224-924-0 

Kjemisk betegnelse Dinatrium-4,4′-(2,4-dihydroksy-5-hydroksymetyl-1,3-fenylenbisazo)-

di(naftalen-1-sulfonat) 
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Kjemisk formel C27H18N4Na2O9S2 

Molekylvekt 652,57 

Innhold Ikke under 70 % fargestoff i alt, beregnet som natriumsalt. 

(E1𝑐𝑚
1% )  403 ved ca. 460 nm i vandig løsning ved pH 7 

Beskrivelse Rødbrunt pulver eller rødbrune korn 

Utseende i vandig løsning Brun 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 460 nm i vann med pH 7 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Ikke over 10 % (TLC-metoden) 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

4-aminonaftalen-1-sulfonsyre Ikke over 0,7 % 

Ikke-sulfonerte primære 

aromatiske aminer 

Ikke over 0,01 % (beregnet som anilin) 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % i en løsning med pH 7 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 160 a (i) BETAKAROTEN 

Synonymer CI Food Orange 5 

Definisjon Disse spesifikasjonene gjelder hovedsakelig all-trans-isomer av 

betakaroten med små mengder av andre karotenoider. Fortynnede og 

stabiliserte preparater kan ha et annet trans-/cis-isomerforhold. 

Fargeindeksnummer 40800 

EINECS-nummer 230-636-6 

Kjemisk betegnelse Betakaroten, beta, betakaroten 
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Kjemisk formel C40H56 

Molekylvekt 536,88 

Innhold Ikke under 96 % fargestoff i alt (uttrykt som betakaroten) 

(E1𝑐𝑚
1% ) 2 500 ved ca. 440 nm til 457 nm i sykloheksan 

Beskrivelse Røde til brunrøde krystaller eller krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 453 nm til 456 nm i sykloheksan 

Renhet  

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Andre fargestoffer Andre karotenoider enn betakaroten: ikke over 3,0 % av fargestoff i 

alt 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 160 a (ii) PLANTEKAROTENER 

Synonymer CI Food Orange 5 

Definisjon Plantekarotener framstilles ved løsemiddelekstraksjon av sorter av 

spiselige planter, gulrøtter, vegetabilske oljer, gress, blåluserne og 

nesle. 

Det aktive fargestoffet er hovedsakelig karotenoider, hvorav 

betakaroten er den viktigste. Det kan forekomme alfa- og 

gammakaroten og andre pigmenter. Stoffet kan i tillegg til 

fargepigmentene inneholde olje, fettstoffer og voks som forekommer 

naturlig i utgangsmaterialet. 

Til ekstraksjon kan bare følgende løsemidler benyttes: aceton, 

metyletylketon, metanol, etanol, 2-propanol, heksan (1), diklormetan 

og karbondioksid. 

Fargeindeksnummer 75130 

EINECS-nummer 230-636-6 

Kjemisk betegnelse   

Kjemisk formel Betakaroten: C40H56 

Molekylvekt Betakaroten: 536,88 

Innhold Ikke under 5 % karotener (beregnet som betakaroten). For produkter 

framstilt ved ekstraksjon av vegetabilske oljer: ikke under 0,2 % i 

matfett 

(E1𝑐𝑚
1% ) 2 500 ved ca. 440 nm til 457 nm i sykloheksan 

  

(1) Benzen ikke over 0,05 % v/v. 
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Beskrivelse   

Identifikasjon   

Spektrometri Maksimum ved 440 nm til 457 nm og 470 nm til 486 nm i 

sykloheksan 

Renhet   

Løsemiddelrester Aceton 

 

Ikke over 50 mg/kg enkeltvis eller 

samlet 

Metyletylketon 

Metanol 

2-propanol 

Heksan 

Etanol 

Diklormetan Ikke over 10 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

 

E 160 a (iii) BETAKAROTEN FRA Blakeslea trispora 

Synonymer CI Food Orange 5 

Definisjon Framstilles ved en gjæringsprosess der det brukes en blandet kultur 

av to kjønn (+) og (–) av stammer av soppen Blakeslea trispora. 

Betakaroten ekstraheres fra biomassen med etylacetat eller 

isobutylacetat etterfulgt av 2-propanol, og krystalliseres. Det 

krystalliserte produktet består hovedsakelig av trans-betakaroten. På 

grunn av den naturlige prosessen består ca. 3 % av produktet av 

blandede karotenoider, som er spesifikke for produktet. 

Fargeindeksnummer 40800 

EINECS-nummer 230-636-6 

Kjemisk betegnelse Betakaroten, beta, betakaroten 

Kjemisk formel C40H56 

Molekylvekt 536,88 

Innhold Ikke under 96 % fargestoff i alt (uttrykt som betakaroten) 

(E1𝑐𝑚
1% ) 2 500 ved ca. 440 nm til 457 nm i sykloheksan 

Beskrivelse Røde, brunrøde eller purpurfiolette krystaller eller krystallinpulver 

(fargen varierer avhengig av hvilket ekstraksjonsmiddel og hvilke 

vilkår for krystallisering som brukes) 

Identifikasjon   

Spektrometri Maksimum ved ca. 453 nm til 456 nm i sykloheksan 
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Renhet   

Løsemiddelrester Etylacetat 

 

ikke over 0,8 % enkeltvis eller 

samlet 
Etanol 

Isobutylacetat: ikke over 1,0 % 

2-propanol Ikke over 0,1 % 

Sulfataske Ikke over 0,2 % 

Andre fargestoffer Andre karotenoider enn betakaroten: ikke over 3,0 % av fargestoff i 

alt 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier   

Mugg Ikke over 100 kolonier per gram 

Gjær Ikke over 100 kolonier per gram 

Salmonella spp. Ikke påvist i 25 g 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

E 160 a (iv) ALGEKAROTENER 

Synonymer CI Food Orange 5 

Definisjon Blandede karotener kan også framstilles av stammer av algen 

Dunaliella salina, som dyrkes i de store saltsjøene i Whyalla i Sør-

Australia. Betakaroten ekstraheres med en eterisk olje. Preparatet er 

en 20–30 %-suspensjon i matolje. Trans-/cis-isomererforholdet ligger 

i området 50/50 til 71/29. 

Det aktive fargestoffet er hovedsakelig karotenoider, hvorav 

betakaroten er den viktigste. Det kan forekomme alfa-karoten, lutein, 

zeaxantin og beta-kryptoxantin. Stoffet kan i tillegg til 

fargepigmentene inneholde olje, fettstoffer og voks som forekommer 

naturlig i utgangsmaterialet. 

Fargeindeksnummer 75130 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel Betakaroten: C40H56 

Molekylvekt Betakaroten: 536,88 

Innhold Ikke under 20 % karotener (beregnet som betakaroten). 

(E1𝑐𝑚
1% ) 2 500 ved ca. 440 nm til 457 nm i sykloheksan 
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Beskrivelse  

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved 440 nm til 457 nm og 474 nm til 486 nm i 

sykloheksan 

Renhet  

Naturlige tokoferoler i matolje Ikke over 0,3 % 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 160 b ANNATTOEKSTRAKTER, BIXIN, NORBIXIN 

(i) LØSEMIDDELEKSTRAHERT BIXIN OG NORBIXIN 

Synonymer CI Natural Orange 4 

Definisjon Bixin framstilles ved ekstraksjon av skallene av frø fra annatto-treet 

(Bixa orellana L.) med et eller flere av følgende løsemidler: aceton, 

metanol, heksan, diklormetan eller karbondioksid, hvoretter 

løsemiddelet fjernes. 

Norbixin framstilles ved hydrolyse av det ekstraherte bixinet i vandig 

base. 

Bixin og norbixin kan inneholde andre stoffer som er uttrukket av 

annatto-frøene. 

Bixinpulver inneholder flere fargede bestanddeler, hvorav den 

viktigste er bixin som kan forekomme både i cis- og trans-formen. 

Produkter fra termisk nedbryting av bixin kan også være til stede. 

Det aktive fargestoffet i norbixinpulveret er hovedsakelig 

hydrolyseproduktene av bixin i form av natrium- og kaliumsalter. 

Både cis- og trans-former kan forekomme 

Fargeindeksnummer 75120 

EINECS-nummer Annatto: 215-735-4, ekstraksjon av annatto-frøene: 289-561-2; bixin: 

230-248-7 

Kjemisk betegnelse 

Bixin:
 

 

6′-metylhydrogen-9′-cis-6,6′-

diapokaroten-6,6′-dioat 

9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-

dioat 

Norbixin:
 

 

9′cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-

disyre 

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-

disyre 

Kjemisk formel Bixin: C25H30O4 

Norbixin: C24H28O4 
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Molekylvekt Bixin: 394,51 

Norbixin: 380,48 

Innhold Bixinpulver: ikke under 75 % karotenoider i alt, beregnet som bixin. 

Norbixinpulver: ikke under 25 % karotenoider i alt, beregnet som 

norbixin. 

Bixin: (E1𝑐𝑚
1% ) 2 870 ved ca. 502 nm i 

kloroform 

Norbixin: (E1𝑐𝑚
1% ) 2 870 ved ca. 482 nm i 

KOH-løsning 

Beskrivelse Rødbrunt pulver, suspensjon eller løsning 

Identifikasjon   

Spektrometri Bixin: maksimum ved ca. 502 nm i 

kloroform 

Norbixin: maksimum ved ca. 482 nm i 

fortynnet KOH-løsning 

Renhet   

Løsemiddelrester Aceton 

 

ikke over 50 mg/kg enkeltvis 

eller samlet 
Metanol 

Heksan 

Diklormetan Ikke over 10 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

(ii) BASEEKSTRAHERT ANNATTO 

Synonymer CI Natural Orange 4 

Definisjon Vannløselig annatto framstilles ved ekstraksjon av skallene av frø fra 

annatto-treet (Bixa orellana L.) med vandig base (natrium- eller 

kaliumhydroksid). 

Vannløselig annatto inneholder norbixin, hydrolyseproduktet av 

bixin, i form av natrium- og kaliumsalter som viktigste aktive 

fargestoff. Både cis- og trans-former kan forekomme 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/87 

 

Fargeindeksnummer 75120 

EINECS-nummer Annatto: 215-735-4, ekstraksjon av annatto-frøene: 289-561-2; bixin: 

230-248-7 

Kjemisk betegnelse Bixin:
 

 

6′-metylhydrogen-9′-cis-6,6′-

diapokaroten-6,6′-dioat 

6′-metylhydrogen-9′-cis-6,6′-

diapokaroten-6,6′-dioat 

Norbixin:
 

 

9′cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-

disyre 

9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioat 

Kjemisk formel Bixin: C25H30O4 

Norbixin: C24H28O4 

Molekylvekt Bixin: 394,51 

Norbixin: 380,48 

Innhold Ikke under 0,1 % karotenoider i alt, uttrykt som norbixin. 

Norbixin: (E1𝑐𝑚
1% ) 2 870 ved ca. 482 nm i 

KOH-løsning 

Beskrivelse Rødbrunt pulver, suspensjon eller løsning 

Identifikasjon   

Spektrometri Bixin: maksimum ved ca. 502 nm i 

kloroform 

Norbixin: maksimum ved ca. 482 nm i 

fortynnet KOH-løsning 

Renhet   

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

(iii) OLJEEKSTRAHERT ANNATTO 

Synonymer CI Natural Orange 4 

Definisjon Annattoekstrakter i olje, som løsning eller suspensjon, framstilles ved 

ekstraksjon av skallene av frø fra annatto-treet (Bixa orellana L.) med 

vegetabilsk matolje. Annattoekstrakt i olje inneholder flere fargede 

bestanddeler, hvorav den viktigste er bixin som kan forekomme både 

i cis- og trans-formen. Produkter fra termisk nedbryting av bixin kan 

også være til stede 
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Fargeindeksnummer 75120 

EINECS-nummer Annatto: 215-735-4, ekstraksjon av annatto-frøene: 289-561-2; bixin: 

230-248-7 

Kjemisk betegnelse 

Bixin:
 

 

6′-metylhydrogen-9′-cis-6,6′-

diapokaroten-6,6′-dioat 

6′-metylhydrogen-9′-trans-6,6′-

diapokaroten-6,6′-dioat 

Norbixin:
 

 

9′cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-

disyre 

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-

disyre 

Kjemisk formel Bixin: C25H30O4 

Norbixin: C24H28O4 

Molekylvekt Bixin: 394,51 

Norbixin: 380,48 

Innhold Ikke under 0,1 % karotenoider i alt, uttrykt som bixin 

Bixin: (E1𝑐𝑚
1% ) 2 870 ved ca. 502 nm i 

kloroform 

Beskrivelse Rødbrunt pulver, suspensjon eller løsning 

Identifikasjon   

Spektrometri Bixin: maksimum ved ca. 502 nm i 

kloroform 

Norbixin: maksimum ved ca. 482 nm i 

fortynnet KOH-løsning 

Renhet   

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 160 c PAPRIKAEKSTRAKT, CAPSANTIN, CAPSORUBIN 

Synonymer Paprikaoleoresin 

Definisjon Paprikaekstrakt framstilles ved løsemiddelekstraksjon av sorter av 

paprika, som består av knuste fruktkapsler, med eller uten frø, av 

Capsicum annuum L., og inneholder de viktigste aktive fargestoffene 

fra dette krydderet. De aktive fargestoffene er hovedsakelig capsantin 

og capsorubin. Det finnes også en rekke andre aktive fargestoffer. 
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 Til ekstraksjon kan bare følgende løsemidler benyttes: metanol, 

etanol, aceton, heksan, diklormetan, etylacetat, 2-propanol og 

karbondioksid. 

Fargeindeksnummer   

EINECS-nummer Capsantin: 207-364-1, capsorubin: 207-425-2 

Kjemisk betegnelse Capsantin: (3R, 3'S, 5'R)-3,3'-dihydroksy-β,κ-karoten-6-on 

Capsorubin: (3S, 3'S, 5R, 5R')-3,3'-dihydroksy-κ,κ-karoten-6,6'-dion 

Kjemisk formel Capsantin: C40H56O3 

Capsorubin: C40H56O4 

Molekylvekt Capsantin: 584,85 

Capsorubin: 600,85 

Innhold Paprikaekstrakt: ikke under 7,0 % karotenoider 

Capsantin/capsorubin: ikke under 30 % karotenoider i alt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 2 100 ved ca. 462 nm i aceton 

Beskrivelse Mørkerød tyktflytende væske 

Identifikasjon   

Spektrometri Maksimum ved ca. 462 nm i aceton 

Fargereaksjon Ved tilsetning av 1 dråpe svovelsyre til 1 dråpe prøve oppløst i 2–3 

dråper kloroform dannes en kraftig blåfarge. 

Renhet   

Løsemiddelrester Etylacetat 

 

ikke over 50 mg/kg enkeltvis 

eller samlet 

Metanol 

Etanol 

Aceton 

Heksan 

2-propanol 

Diklormetan Ikke over 10 mg/kg 

Capsaicin Ikke over 250 mg/kg 
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Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 160 D LYKOPEN 

(i) SYNTETISK LYKOPEN 

Synonymer Lykopen framstilt ved kjemisk syntese 

Definisjon Syntetisk lykopen er en blanding av geometriske isomerer av 

lykopener og framstilles ved Wittig-kondensasjon av syntetiske 

mellomprodukter som ofte brukes ved framstilling av andre 

karotenoider som brukes i næringsmidler. Syntetisk lykopen består 

hovedsakelig av all-trans-lykopen og inneholder også 5-cis-lykopen 

og små mengder av andre isomerer. Kommersielle lykopenpreparater 

beregnet på bruk i næringsmidler har form av suspensjoner i matolje 

eller av pulver som er dispergerbart eller løselig i vann. 

Fargeindeksnummer 75125 

EINECS-nummer 207-949-1 

Kjemisk betegnelse ψ,ψ-karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-

2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyl-

2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen 

Kjemisk formel C40H56 

Molekylvekt 536,85 

Innhold Ikke under 96 % lykopener i alt (ikke under 70 % all-trans-lykopen) 

(E1𝑐𝑚
1% ) ved 465–475 nm i heksan (for 100 % rent all-trans-lykopen) 

er 3450 

Beskrivelse Rødt krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Spektrofotometri En løsning i heksan viser maksimal absorpsjon ved ca. 470 nm 

Karotenoidtest Fargen på løsningen av prøven i aceton forsvinner etter gradvis 

tilsetting av en 5 %-løsning av natriumnitritt og 1N svovelsyre 

Løselighet Uløselig i vann, lett løselig i kloroform 

Egenskaper ved 1 % løsning i 

kloroform 

Klar og med en sterk rødoransje farge 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (40 °C, 4 timer ved 20 mm Hg) 

Apo-12'-lykopenal Ikke over 0,15 % 

Trifenylfosfinoksid Ikke over 0,01 % 

Løsemiddelrester Metanol: ikke over 200 mg/kg 

Heksan, 2-propanol: ikke over 10 mg/kg hver 

Diklormetan Ikke over 10 mg/kg (bare i kommersielle preparater) 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

(ii) LYKOPEN FRA RØDE TOMATER 

Synonymer Naturlig gul 27 

Definisjon Lykopen framstilles ved løsemiddelekstraksjon fra røde tomater 

(Lycopersicon esculentum L.) med etterfølgende fjerning av 

løsemiddelet. Bare følgende løsemidler kan benyttes: karbondioksid, 

etylacetat, aceton, 2-propanol, metanol, etanol og heksan. Det 

viktigste aktive fargestoffet i tomater er hovedsakelig lykopen, men 

mindre mengder av andre karotenoidpigmenter kan være til stede. I 

tillegg til de andre fargepigmentene kan produktet inneholde oljer, 

fettstoffer, voks og aromastoffer som forekommer naturlig i tomater. 

Fargeindeksnummer 75125 

EINECS-nummer 207-949-1 

Kjemisk betegnelse ψ,ψ-karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-

2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyl-

2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen 

Kjemisk formel C40H56 

Molekylvekt 536,85 

Innhold (E1𝑐𝑚
1% ) ved 465–475 nm i heksan (for 100 % rent all-trans-lykopen) 

er 3 450 

Ikke under 5 % fargestoff i alt 

Beskrivelse Mørkerød tyktflytende væske 

Identifikasjon   

Spektrofotometri Maksimum ved ca. 472 nm i heksan 
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Renhet   

Løsemiddelrester 2-propanol 

 

ikke over 50 mg/kg enkeltvis eller 

samlet 

Heksan 

Aceton 

Etanol 

Metanol 

Etylacetat 

Sulfataske Ikke over 1 % 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

(iii) LYKOPEN FRA BLAKESLEA TRISPORA 

Synonymer Naturlig gul 27 

Definisjon Lykopen fra Blakeslea trispora ekstraheres fra soppens biomasse og 

renses ved krystallisering og filtrering. Det består hovedsakelig av 

all-trans-lykopen. Det inneholder også mindre mengder av andre 

karotenoider. 2-propanol og isobutylacetat er de eneste løsemidlene 

som brukes ved framstillingen. Kommersielle lykopenpreparater 

beregnet på bruk i næringsmidler har form av suspensjoner i matolje 

eller av pulver som er dispergerbart eller løselig i vann. 

Fargeindeksnummer 75125 

EINECS-nummer 207-949-1 

Kjemisk betegnelse ψ,ψ-karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-

2,6,10,14,19,23,27,31-oktametyl-

2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen 

Kjemisk formel C40H56 

Molekylvekt 536,85 

Innhold Ikke under 95 % lykopener i alt, og ikke under 90 % all-trans-

lykopen av alle fargestoffer 

(E1𝑐𝑚
1% ) ved 465–475 nm i heksan (for 100 % rent all-trans-lykopen) 

er 3450 

Beskrivelse Rødt krystallinsk pulver 
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Identifikasjon  

Spektrofotometri En løsning i heksan viser maksimal absorpsjon ved ca. 470 nm 

Karotenoidtest Fargen på løsningen av prøven i aceton forsvinner etter gradvis 

tilsetting av en 5 %-løsning av natriumnitritt og 1N svovelsyre 

Løselighet Uløselig i vann, lett løselig i kloroform 

Egenskaper ved 1 % løsning i 

kloroform 

Klar og med en sterk rødoransje farge 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (40 °C, 4 timer ved 20 mm Hg) 

Andre karotenoider Ikke over 5 % 

Løsemiddelrester 2-propanol: ikke over 0,1 % 

Isobutylacetat: ikke over 1,0 % 

Diklormetan: ikke over 10 mg/kg (bare i kommersielle preparater) 

Sulfataske Ikke over 0,3 % 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 160 e BETA-APO-8′-KAROTENAL (C30) 

Synonymer CI Food Orange 6 

Definisjon Disse spesifikasjonene gjelder all-trans-isomer av β-apo-8′-karotenal 

med små mengder av andre karotenoider. Fortynnede og stabiliserte 

former framstilles av β-apo-8′-karotenal som oppfyller disse 

spesifikasjonene, og omfatter løsninger eller suspensjoner av β-apo-

8′-karotenal i matfett eller matoljer, emulsjoner og vannløselige 

pulvere. Disse preparatene kan ha et annet cis/trans-isomerforhold. 

Fargeindeksnummer 40820 

EINECS-nummer 214-171-6 

Kjemisk betegnelse β-apo-8′-karotenal, trans-β-apo-8′-karoten-aldehyd 

Kjemisk formel C30H40O 

Molekylvekt 416,65 

Innhold Ikke under 96 % fargestoff i alt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 2 640 ved ca. 460–462 nm i sykloheksan 

Beskrivelse Mørkfiolette krystaller med metallglans eller krystallinsk pulver 
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Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 460–462 nm i sykloheksan 

Renhet  

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Andre fargestoffer Andre karotenoider enn β-apo-8′-karotenal: 

ikke over 3,0 % fargestoff i alt 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 161 b LUTEIN 

Synonymer Blandede karotenoider, xantofyller 

Definisjon Lutein framstilles ved løsemiddelekstraksjon av sorter av spiselige 

frukter og planter, gress, blåluserne og Tagetes erecta. Det viktigste 

aktive fargestoffet består hovedsakelig av karotenoider, hvorav lutein 

og dets fettsyrer utgjør hoveddelen. Varierende mengder av karotener 

kan også være til stede. Lutein kan inneholde fett, oljer og voks som 

forekommer naturlig i plantematerialet. 

Til ekstraksjon kan bare følgende løsemidler benyttes: metanol, 

etanol, 2-ropanol, heksan, aceton, metyletylketon og karbondioksid. 

Fargeindeksnummer   

EINECS-nummer 204-840-0 

Kjemisk betegnelse 3,3′-dihydroksy-d-karoten 

Kjemisk formel C40H56O2 

Molekylvekt 568,88 

Innhold Ikke under 4 % fargestoffer i alt beregnet som lutein. 

(E1𝑐𝑚
1% ) 2 550 ved ca. 445 nm i kloroform/etanol (10 + 90) eller i 

heksan/etanol/aceton (80 + 10 + 10) 

Beskrivelse Mørk gulbrun væske 

Identifikasjon   

Spektrometri Maksimum ved ca. 445 nm i kloroform/etanol (1:9) 
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Renhet   

Løsemiddelrester Aceton 

 

ikke over 50 mg/kg enkeltvis 

eller samlet 

Metyletylketon 

Metanol 

Etanol 

2-propanol 

Heksan 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 3 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 161g KANTAXANTIN 

Synonymer CI Food Orange 8 

Definisjon Disse spesifikasjonene gjelder hovedsakelig all-trans-isomer av 

kantaxantin med små mengder av andre karotenoider. Fortynnede og 

stabiliserte former framstilles av kantaxantin som oppfyller disse 

spesifikasjonene, og omfatter løsninger eller suspensjoner av 

kantaxantin i matfett eller matoljer, emulsjoner og vannløselige 

pulvere. Disse preparatene kan ha et annet cis-/trans-isomerforhold. 

Fargeindeksnummer 40850 

EINECS-nummer 208-187-2 

Kjemisk betegnelse β-karoten-4,4′-dion; kantaxantin; 4,4′-diokso-β-karoten 

Kjemisk formel C40H52O2 

Molekylvekt 564,86 

Innhold Ikke under 96 % fargestoff i alt (uttrykt som kantaxantin) 

(E1𝑐𝑚
1% ) 2 200 

 

ved ca. 485 nm i kloroform 

ved ca. 468–472 nm i sykloheksan 

ved ca. 464–467 nm i 

petroleumseter 

Beskrivelse Dypfiolette krystaller eller krystallinsk pulver 
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Identifikasjon   

Spektrometri Maksimum ved ca. 485 nm i kloroform 

Maksimum ved ca. 468–472 nm i sykloheksan 

Maksimum ved ca. 464–467 nm i petroleumseter 

Renhet   

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Andre fargestoffer Andre karotenoider enn kantaxantin: ikke over 5,0 % av fargestoff i 

alt 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 162 RØDBETFARGE 

Synonymer Betanin 

Definisjon Rødbetfarge framstilles av røttene til rødbetesorter (Beta vulgaris L. 

var. rubra) ved pressing av knuste rødbeter eller vandig ekstraksjon 

av snittede rødbeter med påfølgende anriking av det virksomme 

stoffet. Fargen består av forskjellige pigmenter som alle tilhører 

klassen betalain. Det viktigste aktive fargestoffet er betacyanin (rødt), 

hvorav betanin utgjør 75–95 %. Det kan forekomme mindre mengder 

av betaxantin (gult) og nedbrytningsprodukter av betalainer 

(lysebrune). 

I tillegg til fargepigmentene består saften eller ekstrakten av sukker, 

salter og/eller proteiner som forekommer naturlig i rødbeter. 

Løsningen kan konsentreres, og enkelte produkter kan raffineres for å 

fjerne mesteparten av sukkeret, saltene og proteinene. 

Fargeindeksnummer  

EINECS-nummer 231-628-5 

Kjemisk betegnelse (S-(R',R')-4-(2-(2-karboksy-5(β-D-glukopyranosyloksy)-2,3-dihydro-

6-hydroksy-1H-indol-1-yl)etenyl)-2,3-dihydro-2,6-pyridin-

dikarboksylsyre, 1-(2-(2,6-dikarboksy-1,2,3,4-tetrahydro-4-

pyridyliden)etyliden)-5-β-D-glukopyranosyloksy)-6-

hydroksyindolium-2-karboksylat 

Kjemisk formel Betanin: C24H26N2O13 

Molekylvekt 550,48 

Innhold Ikke under 0,4 % rødfarge (uttrykt som betanin). 

(E1𝑐𝑚
1% ) 1 120 ved ca. 535 nm i vandig løsning ved pH 5 

Beskrivelse Rød eller mørkerød væske, pasta, pulver eller fast stoff 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/97 

 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 535 nm i vann med pH 5 

Renhet  

Nitrat Ikke over 2 gram nitratanioner per gram rødfarge (beregnet ut fra 

innhold). 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 163 ANTOCYANINER 

Synonymer   

Definisjon Antocyaniner framstilles ved maserasjon eller ekstraksjon av sorter 

av grønnsaker og spiselige frukter med sulfittholdig vann, syreholdig 

vann, karbondioksid, metanol eller etanol, med påfølgende 

konsentrasjon og/eller rensing dersom det er nødvendig. Det 

resulterende produktet kan omdannes til pulver ved hjelp av en 

industriell tørkeprosess. Antocyaniner inneholder vanlige 

bestanddeler av kildematerialet, dvs. antocyanin, organiske syrer, 

garvesyrer, sukker, mineraler, osv., men ikke nødvendigvis i samme 

forhold som i kildematerialet. Etanol kan forekomme naturlig som 

følge av maserasjonsprosessen. Det aktive fargestoffet er antocyanin. 

Produkter markedsføres i henhold til deres fargestyrke som fastsatt av 

innholdet. Fargeinnholdet uttrykkes ikke ved bruk av kvantitative 

enheter. 

Fargeindeksnummer   

EINECS-nummer 208-438-6 (cyanidin), 205-125-6 (peonidin), 208-437-0 (delfinidin), 

211-403-8 (malvidin), 205-127-7 (pelargonidin), 215-849-4 

(petunidin) 

Kjemisk betegnelse 3,3′,4′,5,7-pentahydroksy-flavyliumklorid (cyanidin) 

3,4′,5,7-tetrahydroksy-3′-metoksyflavyliumklorid (peonidin) 

3,4′,5,7-tetrahydroksy-3′,5'-dimetoksyflavyliumklorid (malvidin) 

3,5,7-trihydroksy-2-(3,4,5,trihydroksyfenyl)-1-benzopyryliumklorid 

(delfinidin) 

3,3′4′,5,7-pentahydroksy-5′-metoksyflavyliumklorid (petunidin) 

3,5,7-trihydroksy-2-(4-hydroksyfenyl)-1-benzopyriliumklorid 

(pelargonidin) 

Kjemisk formel Cyanidin: C15H11O6Cl 

Peonidin: C16H13O6Cl 

Malvidin: C17H15O7Cl 

Delfinidin: C15H11O7Cl 
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 Petunidin: C16H13O7Cl 

Pelargonidin: C15H11O5Cl 

Molekylvekt Cyanidin: 322,6 

Peonidin: 336,7 

Malvidin: 366,7 

Delfinidin: 340,6 

Petunidin: 352,7 

Pelargonidin: 306,7 

Innhold (E1𝑐𝑚
1% ) 300 ved 515–535 nm ved pH 3,0 for det rene pigment 

Beskrivelse Purpurrød væske, pulver eller pasta med en svak karakteristisk lukt 

Identifikasjon   

Spektrometri Maksimum i metanol med 0,01 % konsentrert HCl 

Cyanidin: 535 nm 

Peonidin: 532 nm 

Malvidin: 542 nm 

Delfinidin: 546 nm 

Petunidin: 543 nm 

Pelargonidin: 530 nm 

Renhet   

Løsemiddelrester Metanol Ikke over 50 mg/kg 

Etanol Ikke over 200 mg/kg 

Svoveldioksid Ikke over 1 000 mg/kg per prosent pigment 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 170 KALSIUMKARBONAT 

Synonymer CI Pigment White 18, kritt 

Definisjon Kalsiumkarbonat framstilles av malt kalkstein eller ved utfelling av 

kalsiumioner med karbonationer. 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/99 

 

Fargeindeksnummer 77220 

EINECS-nummer Kalsiumkarbonat: 207-439-9 

Kalkstein: 215-279-6 

Kjemisk betegnelse Kalsiumkarbonat 

Kjemisk formel CaCO3 

Molekylvekt 100,1 

Innhold Ikke under 98 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt krystallinsk eller amorft pulver uten lukt og smak 

Identifikasjon  

Løselighet Praktisk talt uoppløselig i vann og i alkohol. Oppløses under 

luftutvikling i fortynnet eddiksyre, i fortynnet saltsyre og i fortynnet 

salpetersyre, og etter koking gir resultatløsningene positive tester for 

kalsium. 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % (200 °C, 4 timer) 

Syreuoppløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Magnesium- og alkalisalter Ikke over 1 % 

Fluorid Ikke over 50 mg/kg 

Antimon (som Sb) 

 

ikke over 100 mg/kg enkeltvis eller samlet 

Kobber (som Cu) 

Krom (som Cr) 

Sink (som Zn) 

Barium (som Ba) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 3 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 
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E 171 TITANDIOKSID 

Synonymer CI Pigment White 6 

Definisjon Titandioksid består hovedsakelig av rent anatas- og/eller 

rutiltitandioksid, som kan være overtrukket med små mengder 

alumina og/eller silisiumdioksid for å forbedre produktets tekniske 

egenskaper. 

Anatasvarianten av pigmentdannende titandioksid kan bare 

framstilles gjennom sulfatprosessen som avgir en stor mengde av 

biproduktet svovelsyre. Rutilvarianten av titandioksid framstilles 

vanligvis gjennom kloridprosessen. 

Visse rutilvarianter av titandioksid framstilles ved bruk av glimmer 

(også kalt kaliumaluminiumsilikat) som fungerer som en mal for å 

danne den grunnleggende platestrukturen. Glimmerets ytre 

overtrekkes med titandioksid ved bruk av en spesialisert patentert 

prosess. 

Rutiltitandioksid i plateform framstilles ved at det perlemorsaktige 

pigmentet som er overtrukket med titandioksid (rutil), gjennomgår 

oppløsning og ekstraksjon, først i syre og deretter i base. Alt glimmer 

fjernes i denne prosessen, og det resulterende produktet er et 

plateformet rutiltitandioksid. 

Fargeindeksnummer 77891 

EINECS-nummer 236-675-5 

Kjemisk betegnelse Titandioksid 

Kjemisk formel TiO2 

Molekylvekt 79,88 

Innhold Ikke under 99 % på alumina- og silisiumdioksidfri basis 

Beskrivelse Hvitt til lett farget pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann og organiske løsemidler. Oppløses sakte i 

hydrogenfluorid og i varm konsentrert svovelsyre. 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (105 °C, 3 timer) 

Glødetap Ikke over 1,0 % på grunnlag av innholdet av ikke-flyktige stoffer 

(800 °C) 

Aluminiumoksid og/eller 

silisiumdioksid 

ikke over 2,0 % til sammen 

Stoffer som er løselige i 0,5 N HCl Ikke over 0,5 % beregnet på alumina- og silisiumdioksidfri basis og, i 

tillegg, for produkter som inneholder alumina og/eller 

silisiumdioksid, ikke over 1,5 % på basis av handelsvaren. 

Vannløselige stoffer Ikke over 0,5 % 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg etter en ekstraksjon med 0,5 N HCl. 
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Antimon Ikke over 2 mg/kg etter en ekstraksjon med 0,5 N HCl. 

Arsen Ikke over 1 mg/kg etter en ekstraksjon med 0,5 N HCl. 

Bly Ikke over 10 mg/kg etter en ekstraksjon med 0,5 N HCl. 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg etter en ekstraksjon med 0,5 N HCl. 

E 172 JERNOKSIDER OG -HYDROKSIDER 

Synonymer Gult jernoksid: CI Pigment Yellow 42 og 43 

Rødt jernoksid: CI Pigment Red 101 og 102 

Svart jernoksid: CI Pigment Black 11 

Definisjon Jernoksider og jernhydroksider framstilles syntetisk og består 

hovedsakelig av vannfrie og/eller hydratiserte jernoksider. 

Fargeskalaen omfatter gulfarger, rødfarger, brunfarger og svartfarger. 

Jernoksider til bruk i næringsmidler skiller seg fra jernoksider til 

teknisk bruk ved relativt lavt innhold av forurensning fra andre 

metaller. Dette oppnås ved utvelging og kontroll av jernkilden 

og/eller omfanget av kjemisk rensing under framstillingen. 

Fargeindeksnummer Gult jernoksid: 77492 

Rødt jernoksid: 77491 

Svart jernoksid: 77499 

EINECS-nummer Gult jernoksid: 257-098-5 

Rødt jernoksid: 215-168-2 

Svart jernoksid: 235-442-5 

Kjemisk betegnelse Gult jernoksid: hydratisert jernoksid, hydratisert jern(III)oksid 

Rødt jernoksid: vannfritt jernoksid, vannfritt jern(III)oksid 

Svart jernoksid: jern(II, III)oksid 

Kjemisk formel Gult jernoksid: FeO(OH) · H2O 

Rødt jernoksid: Fe2O3 

Svart jernoksid: FeO.Fe2O3 

Molekylvekt 88,85 FeO(OH) 

159,70 Fe2O3 

231,55 FeO.Fe2O3 

Innhold Gult ikke under 60 %, rødt og svart ikke under 68 % jern i alt, uttrykt 

som jern 

Beskrivelse Pulver av gul, rød, brun eller svart farge 
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Identifikasjon   

Løselighet Uløselig i vann og i organiske løsemidler 

Løselig i konsentrerte mineralsyrer 

Renhet   

Vannløselige stoffer Ikke over 1,0 % 

 

ved fullstendig oppløsning 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Krom Ikke over 100 mg/kg 

Kobber Ikke over 50 mg/kg 

Bly Ikke over 10 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Nikkel Ikke over 200 mg/kg 

Sink Ikke over 100 mg/kg 

E 173 ALUMINIUM 

Synonymer CI Pigment Metal 

Definisjon Aluminiumpulver består av finfordelte partikler av aluminium. Ved 

malingen kan det eventuelt tilsettes vegetabilske matoljer og/eller 

vegetabilske fettsyrer av næringsmiddelkvalitet. Det kan ikke tilsettes 

andre stoffer til produktet enn vegetabilske matoljer og/eller 

vegetabilske fettsyrer av næringsmiddelkvalitet. 

Fargeindeksnummer 77000 

EINECS-nummer 231-072-3 

Kjemisk betegnelse Aluminium 

Kjemisk formel Al 

Atomvekt 26,98 

Innhold Ikke under 99 % beregnet som Al på oljefri basis 

Beskrivelse Sølvgrått pulver eller tynne flak 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann og i organiske løsemidler. Løselig i fortynnet saltsyre. 

Aluminiumtest Positiv test for en prøve oppløst i fortynnet saltsyre 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (105 °C, til konstant vekt) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 10 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 174 SØLV 

Synonymer Argentum 

Definisjon  

Fargeindeksnummer 77820 

EINECS-nummer 231-131-3 

Kjemisk betegnelse Sølv 

Kjemisk formel Ag 

Atomvekt 107,87 

Innhold Ikke under 99,5 % Ag 

Beskrivelse Sølvfarget pulver eller tynne flak 

Identifikasjon  

Renhet  

E 175 GULL 

Synonymer Pigment Metal 3, Aurum 

Definisjon   

Fargeindeksnummer 77480 

EINECS-nummer 231-165-9 

Kjemisk betegnelse Gull 

Kjemisk formel Au 

Atomvekt 197,0 

Innhold Ikke under 90 % Au 
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Beskrivelse Gullfarget pulver eller tynne flak 

Identifikasjon   

Renhet   

Sølv Ikke over 7 % 

 

etter fullstendig oppløsning 

Kobber Ikke over 4 % 

E 180 LITOLRUBIN BK 

Synonymer CI Pigment Red 57, Rubinpigment, Carmine 6B 

Definisjon Litolrubin BK består hovedsakelig av kalsium-3-hydroksy-4-(4-

metyl-2-sulfonatofenylazo)-2-naftalenkarboksylat og andre 

fargestoffer samt vann, kalsiumklorid og/eller kalsiumsulfat som de 

viktigste ufargede bestanddelene. 

Fargeindeksnummer 15850:1 

EINECS-nummer 226-109-5 

Kjemisk betegnelse Kalsium-3-hydroksy-4-(4-metyl-2-sulfonatofenylazo)-2-

naftalenkarboksylat 

Kjemisk formel C18H12CaN2O6S 

Molekylvekt 424,45 

Innhold Ikke under 90 % fargestoff i alt 

(E1𝑐𝑚
1% ) 200 ved ca. 442 nm i dimetylformamid 

Beskrivelse Rødt pulver 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimum ved ca. 442 nm i dimetylformamid 

Renhet  

Andre fargestoffer Ikke over 0,5 % 

Andre organiske stoffer enn 

fargestoffer: 

 

2-amino-5-metylbenzen-

sulfonsyre, kalsiumsalt 

Ikke over 0,2 % 

3-hydroksy-2-naftalen-

karboksylsyre, kalsiumsalt 

Ikke over 0,4 % 

Ikke-sulfonerte primære aromatiske 

aminer 

Ikke over 0,01 % (uttrykt som anilin) 

Stoffer som kan ekstraheres med eter Ikke over 0,2 % fra en løsning med pH 7 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 
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Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Det er tillatt å bruke aluminiumlakker av dette fargestoffet. 

E 200 SORBINSYRE 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 203-768-7 

Kjemisk betegnelse Sorbinsyre, trans, trans-2,4-heksadiensyre 

Kjemisk formel C6H8O2 

Molekylvekt 112,12 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fargeløse nåler eller hvitt pulver som har en svak, karakteristisk lukt 

og ikke viser noen fargeendring etter oppvarming ved 105 °C i 90 

minutter 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde Mellom 133 °C og 135 °C, etter vakuumtørking i fire timer i en 

svovelsyreeksikkator 

Spektrometri En løsning av 2-propanol (1:4 000 000) har maksimal absorbans ved 

254 ± 2 nm 

Test for dobbeltbindinger Positiv test 

Løselighet Svakt løselig i vann, løselig i etanol 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 0,5 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,2 % 

Aldehyder Ikke over 0,1 % (som formaldehyd) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 202 KALIUMSORBAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 246-376-1 

Kjemisk betegnelse Kaliumsorbat, kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoat, kaliumsalt av trans, 

trans-2,4-heksadiensyre 

Kjemisk formel C6H7O2K 

Molekylvekt 150,22 

Innhold Ikke under 99 % etter tørking 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver som ikke viser noen fargeendring etter 

oppvarming ved 105 °C i 90 minutter 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde for sorbinsyre Smeltepunktsområde for sorbinsyre isolert ved syredannelse og ikke 

rekrystallisert, ved 133 °C til 135 °C etter vakuumtørking i 

svovelsyreeksikkator 

Kaliumtest Positiv test 

Test for dobbeltbindinger Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1,0 % (105 °C, 3 timer) 

Surhetsgrad eller alkalitet Ikke over 1,0 % (som sorbinsyre eller K2CO3) 

Aldehyder Ikke over 0,1 % beregnet som formaldehyd 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 203 KALSIUMSORBAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 231-321-6 

Kjemisk betegnelse Kalsiumsorbat, kalsiumsalt av trans, trans-2,4-heksadiensyre 

Kjemisk formel C12H14O4Ca 

Molekylvekt 262,32 

Innhold Ikke under 98 % etter tørking 
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Beskrivelse Fint, hvitt, krystallinsk pulver som ikke viser noen fargeendring etter 

oppvarming ved 105 °C i 90 minutter 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde for sorbinsyre Smeltepunktsområde for sorbinsyre isolert ved syredannelse og ikke 

rekrystallisert, ved 133 °C til 135 °C etter vakuumtørking i 

svovelsyreeksikkator 

Kalsiumtest Positiv test 

Test for dobbeltbindinger Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 %, bestemt ved vakuumtørking i svovelsyreeksikkator i 

fire timer 

Aldehyder Ikke over 0,1 % (som formaldehyd) 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 210 BENZOSYRE 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 200-618-2 

Kjemisk betegnelse Benzosyre, benzenkarboksylsyre, fenylkarboksylsyre 

Kjemisk formel C7H6O2 

Molekylvekt 122,12 

Innhold Ikke under 99,5 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde 121,5 °C–123,5 °C 

Sublimasjonstest Positiv test 

Benzoat-test Positiv test 

pH Ca. 4 (løsning i vann) 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (tre timer, over svovelsyre) 

Sulfataske Ikke over 0,05 % 

Klorerte organiske forbindelser Ikke over 0,07 % uttrykt som klorid, som tilsvarer 0,3 % uttrykt som 

monoklorbenzosyre 

Lett oksiderbare stoffer Tilsett 1,5 ml svovelsyre i 100 ml vann, varm opp til kokepunktet og 

tilsett 0,1 N KMnO4 dråpevis inntil den lyserøde fargen holder seg i 

30 sekunder. Løs opp 1 g av prøven, oppveid med en nøyaktighet på 

1 mg, i den oppvarmede løsningen og titrer med 0,1 N KMnO4 til det 

oppnås en lyserød farge som holder seg i 15 sekunder. Det skal ikke 

være nødvendig med mer enn 0,5 ml 

Lett karboniserbare stoffer Ved kald oppløsning av 0,5 g benzosyre i 5 ml 94,5–95,5 % 

svovelsyre skal det ikke vises sterkere farging enn hos en 

referansevæske som inneholder 0,2 ml koboltklorid TSC(1), 0,3 ml 

jernklorid TSC(2), 0,1 ml kobbersulfat TSC(3) og 4,4 ml vann 

Polysykliske syrer Ved fraksjonert syredannelse av en nøytralisert løsning av benzosyre, 

må ikke første bunnfall ha et smeltepunkt som er forskjellig fra 

benzosyrens smeltepunkt 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 211 NATRIUMBENZOAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 208-534-8 

Kjemisk betegnelse Natriumbenzoat, natriumsalt av benzenkarboksylsyre, natriumsalt av 

fenylkarboksylsyre 

  

(1) Koboltklorid TSC: Oppløs ca. 65 g koboltklorid CoCl2·6H2O i en tilstrekkelig mengde blanding av 25 ml saltsyre 

og 975 ml vann til det oppnås et totalvolum på 1 liter. Hell nøyaktig 5 ml av denne løsningen i en rundbunnet 

kolbe med 250 ml jodløsning, tilsett 5 ml 3 % hydrogenperoksid, deretter 15 ml av en 20 %-

natriumhydroksidløsning. Kok i 10 minutter, la løsningen avkjøles, tilsett 2 g kaliumjodid og 20 ml 25 % 

svovelsyre. Etter at bunnfallet er fullstendig oppløst, titreres den frigjorte joden med natriumtiosulfat (0,1 N) i 

nærvær av stivelse TS. 1 ml natriumtiosulfat (0,1 N) tilsvarer 23,80 mg CoCl2·6H2O. Juster løsningens sluttvolum 

ved tilsetning av en tilstrekkelig mengde av blandingen av saltsyre og vann for å oppnå en løsning med 59,5 mg 

CoCl2·6H2O per ml. 

(2) Jernklorid TSC: Oppløs ca. 55 g jernklorid i en tilstrekkelig mengde blanding av 25 ml saltsyre og 975 ml vann til 

det oppnås et totalvolum på 1 liter. Hell 10 ml av denne løsningen i en rundbunnet kolbe med 250 ml jodløsning, 

tilsett 15 ml vann og 3 g kaliumjodid; la blandingen stå i 15 minutter. Fortynn med 100 ml vann og titrer deretter 

den frigjorte joden med natriumtiosulfat (0,1 N) i nærvær av stivelse TS. 1 ml natriumtiosulfat (0,1 N) tilsvarer 

27,03 mg FeCl3·6H2O. Juster løsningens sluttvolum ved tilsetning av en tilstrekkelig mengde av blandingen av 

saltsyre og vann for å oppnå en løsning med 45,0 mg FeCl3·6H2O per ml. 

(3) Kobbersulfat TSC: Oppløs ca. 65 g kobbersulfat CuSO4·5H2O i en tilstrekkelig mengde av en blanding av 25 ml 

saltsyre og 975 ml vann til det oppnås et totalvolum på 1 liter. Hell 10 ml av denne løsningen i en rundbunnet 

kolbe med 250 ml jodløsning, tilsett 40 ml vann, 4 ml eddiksyre og 3 g kaliumjodid. Titrer deretter den frigjorte 

joden med natriumtiosulfat (0,1 N) i nærvær av stivelse TS. 1 ml natriumtiosulfat (0,1 N) tilsvarer 24,97 mg 

CuSO4·5H2O. Juster løsningens sluttvolum ved tilsetning av en tilstrekkelig mengde av blandingen av saltsyre og 

vann for å oppnå en løsning med 62,4 mg CuSO4·5H2O per ml. 
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Kjemisk formel C7H5O2Na 

Molekylvekt 144,11 

Innhold Ikke under 99 % C7H5O2Na etter tørking ved 105 °C i fire timer 

Beskrivelse Et hvitt, nesten luktfritt, krystallinsk pulver eller hvite, nesten luktfrie 

krystallinske korn 

Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i vann, tungt løselig i etanol 

Smeltepunktsområde for benzosyre Smeltepunktsområde for benzosyre isolert ved syredannelse og ikke 

rekrystallisert, ved 121,5 °C til 135 °C etter tørking i 

svovelsyreeksikkator 

Benzoat-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1,5 % (105 °C, 4 timer) 

Lett oksiderbare stoffer Tilsett 1,5 ml svovelsyre i 100 ml vann, varm opp til kokepunktet og 

tilsett 0,1 N KMnO4 dråpevis inntil den lyserøde fargen holder seg i 

30 sekunder. Løs opp 1 g av prøven, oppveid med en nøyaktighet på 

1 mg, i den oppvarmede løsningen og titrer med 0,1 N KMnO4 til det 

oppnås en lyserød farge som holder seg i 15 sekunder. Det skal ikke 

være nødvendig med mer enn 0,5 ml 

Polysykliske syrer Ved fraksjonert syredannelse av en (nøytralisert) løsning av 

natriumbenzoat, skal ikke første bunnfall ha et smeltepunktsområde 

som er forskjellig fra benzosyrens smeltepunktsområde 

Klorerte organiske forbindelser Ikke over 0,06 % uttrykt som klorid, som tilsvarer 0,25 % uttrykt 

som monoklorbenzosyre 

Surhetsgrad eller alkalitet Nøytralisering av 1 g natriumbenzoat skal ikke kreve mer enn 

0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl i nærvær av fenolftalein 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 212 KALIUMBENZOAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 209-481-3 

Kjemisk betegnelse Kaliumbenzoat, kaliumsalt av benzenkarboksylsyre, kaliumsalt av 

fenylkarboksylsyre 
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Kjemisk formel C7H5KO2·3H2O 

Molekylvekt 214,27 

Innhold Ikke under 99 % C7H5KO2 tørket ved 105 °C til konstant vekt 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde for benzosyre Smeltepunktsområde for benzosyre isolert ved syredannelse og ikke 

rekrystallisert, ved 121,5 °C til 123,5 °C etter vakuumtørking i 

svovelsyreeksikkator 

Benzoattest Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 26,5 % (105 °C, 4 timer) 

Klorerte organiske forbindelser Ikke over 0,06 % uttrykt som klorid, som tilsvarer 0,25 % uttrykt 

som monoklorbenzosyre 

Lett oksiderbare stoffer Tilsett 1,5 ml svovelsyre i 100 ml vann, varm opp til kokepunktet og 

tilsett 0,1 N KMnO4 dråpevis inntil den lyserøde fargen holder seg i 

30 sekunder. Løs opp 1 g av prøven, oppveid med en nøyaktighet på 

1 mg, i den oppvarmede løsningen og titrer med 0,1 N KMnO4 til det 

oppnås en lyserød farge som holder seg i 15 sekunder. Det skal ikke 

være nødvendig med mer enn 0,5 ml 

Lett karboniserbare stoffer Ved kald oppløsning av 0,5 g benzosyre i 5 ml 94,5 til 95,5 % 

svovelsyre skal det ikke vises sterkere farging enn hos en 

referansevæske som inneholder 0,2 ml koboltklorid TSC, 0,3 ml 

jernklorid TSC, 0,1 ml kobbersulfat TSC og 4,4 ml vann 

Polysykliske syrer Ved fraksjonert syredannelse av en (nøytralisert) løsning av 

kaliumbenzoat, skal ikke første bunnfall ha et smeltepunktsområde 

som er forskjellig fra benzosyrens smeltepunktsområde 

Surhetsgrad eller alkalitet Nøytralisering av 1 g kaliumbenzoat skal ikke kreve mer enn 0,25 ml 

0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl i nærvær av fenolftalein 
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Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 213 KALSIUMBENZOAT 

Synonymer Monokalsiumbenzoat 

Definisjon   

EINECS-nummer 218-235-4 

Kjemisk betegnelse Kalsiumbenzoat, kalsiumdibenzoat 

Kjemisk formel Vannfritt: C14H10O4Ca 

Monohydrat: C14H10O4Ca·H2O 

Trihydrat: C14H10O4Ca·3H2O 

Molekylvekt Vannfritt: 282,31 

Monohydrat: 300,32 

Trihydrat: 336,36 

Innhold Ikke under 99 % etter tørking ved 105 °C 

Beskrivelse Hvite eller fargeløse krystaller eller hvitt pulver 

Identifikasjon   

Smeltepunktsområde for benzosyre Smeltepunktsområde for benzosyre isolert ved syredannelse og ikke 

rekrystallisert, ved 121,5 °C til 123,5 °C etter vakuumtørking i 

svovelsyreeksikkator 

Benzoat-test Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

Renhet   

Tap ved tørking Ikke over 17,5 % (105 °C, til konstant vekt) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,3 % 

Klorerte organiske forbindelser Ikke over 0,06 % uttrykt som klorid, som tilsvarer 0,25 % uttrykt 

som monoklorbenzosyre 

Lett oksiderbare stoffer Tilsett 1,5 ml svovelsyre i 100 ml vann, varm opp til kokepunktet og 

tilsett 0,1 N KMnO4 dråpevis inntil den lyserøde fargen holder seg i 

30 sekunder. Løs opp 1 g av prøven, oppveid med en nøyaktighet på 

1 mg, i den oppvarmede løsningen og titrer med 0,1 N KMnO4 til det 

oppnås en lyserød farge som holder seg i 15 sekunder. Det skal ikke 

være nødvendig med mer enn 0,5 ml 
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Lett karboniserbare stoffer Ved kald oppløsning av 0,5 g benzosyre i 5 ml 94,5 til 95,5 % 

svovelsyre skal det ikke vises sterkere farging enn hos en 

referansevæske som inneholder 0,2 ml koboltklorid TSC, 0,3 ml 

jernklorid TSC, 0,1 ml kobbersulfat TSC og 4,4 ml vann 

Polysykliske syrer Ved fraksjonert syredannelse av en (nøytralisert) løsning av 

kalsiumbenzoat, skal ikke første bunnfall ha et smeltepunktsområde 

som er forskjellig fra benzosyrens smeltepunktsområde 

Surhetsgrad eller alkalitet Nøytralisering av 1 g kalsiumbenzoat skal ikke kreve mer enn 

0,25 ml 0,1 N NaOH eller 0,1 N HCl i nærvær av fenolftalein 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 214 ETYL p-HYDROKSYBENZOAT 

Synonymer Etylparaben, etyl-p-oksybenzoat 

Definisjon  

EINECS-nummer 204-399-4 

Kjemisk betegnelse Etyl-p-hydroksybenzoat, p-hydroksybenzosyreetylester 

Kjemisk formel C9H10O3 

Molekylvekt 166,8 

Innhold Ikke under 99,5 % etter tørking ved 80 °C i to timer 

Beskrivelse Nesten luktfrie, små fargeløse krystaller eller et hvitt, krystallinsk 

pulver 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde 115–118 °C 

p-hydroksybenzoat-test Smeltepunktsområdet for p-hydroksybenzosyre isolert ved 

syredannelse og ikke rekrystallisert: 213 °C til 217 °C, etter 

vakuumtørking i en svovelsyreeksikkator 

Alkoholtest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (80 °C, 2 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,05 % 
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p-hydroksybenzosyre og salisylsyre Ikke over 0,35 % uttrykt som p-hydroksybenzosyre 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 215 NATRIUMETYL-p-HYDROKSYBENZOAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 252-487-6 

Kjemisk betegnelse Natriumetyl-p-hydroksybenzoat, natriumforbindelse av p-

hydroksybenzosyreetylester 

Kjemisk formel C9H9O3Na 

Molekylvekt 188,8 

Innhold Innhold av p-hydroksybenzosyreetylester ikke under 83 % på 

tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk, hygroskopisk pulver 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde 115 °C til 118 °C, etter vakuumtørking i en svovelsyreeksikkator 

p-hydroksybenzoat-test Smeltepunktsområde for p-hydroksybenzosyre avledet av prøven er 

213 °C til 217 °C 

Natriumtest Positiv test 

pH 9,9–10,3 (0,1 % vandig løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 5 % (ved vakuumtørking i svovelsyreeksikkator) 

Sulfataske 37–39 % 

p-hydroksybenzosyre og salisylsyre Ikke over 0,35 % uttrykt som p-hydroksybenzosyre 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 218 METYL-p-HYDROKSYBENZOAT 

Synonymer Metylparaben, metyl-p-oksybenzoat 

Definisjon  

EINECS-nummer 243-171-5 

Kjemisk betegnelse Metyl-p-hydroksybenzoat, p-hydroksybenzosyremetylester 

Kjemisk formel C8H8O3 

Molekylvekt 152,15 

Innhold Ikke under 99 % etter tørking ved 80 °C i to timer 

Beskrivelse Nesten luktfrie, små fargeløse krystaller eller hvitt, krystallinsk 

pulver 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde 125 °C–128 °C 

p-hydroksybenzoat-test Smeltepunktsområde for p-hydroksybenzosyre avledet av prøven er 

213 °C til 217 °C etter tørking ved 80 °C i to timer 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (80 °C, 2 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,05 % 

p-hydroksybenzosyre og salisylsyre Ikke over 0,35 % uttrykt som p-hydroksybenzosyre 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 219 NATRIUMMETYL-p-HYDROKSYBENZOAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Natriummetyl-p-hydroksybenzoat, natriumforbindelse av p-

hydroksybenzosyremetylester 

Kjemisk formel C8H7O3Na 

Molekylvekt 174,15 

Innhold Ikke under 99,5 % på tørrstoffbasis 
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Beskrivelse Hvitt, hygroskopisk pulver 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde Det hvite bunnfallet som dannes ved syredannelse med saltsyre av en 

10 % (w/v) vandig løsning av natriumderivat av metyl-p- 

hydroksybenzoat (med lakmuspapir som indikator) skal, når det 

vaskes ut med vann og tørkes i to timer ved 80 ºC, ha et 

smeltepunktsområde på 125 °C til 128 °C 

Natriumtest Positiv test 

pH 9,7–10,3 (0,1 % løsning i karbondioksidfritt vann) 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 5 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske 40 %–44,5 % i vannfri form 

p-hydroksybenzosyre og salisylsyre Ikke over 0,35 % uttrykt som p-hydroksybenzosyre 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 220 SVOVELDIOKSID 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 231-195-2 

Kjemisk betegnelse Svoveldioksid, svovelsyreanhydrid 

Kjemisk formel SO2 

Molekylvekt 64,07 

Innhold Ikke under 99 % 

Beskrivelse Fargeløs, ikke-brennbar gass med sterk, stikkende, kvelende lukt 

Identifikasjon  

Test for svovelholdige stoffer Positiv test 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 0,05 % (Karl Fischer-metoden) 
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Ikke-flyktige rester Ikke over 0,01 % 

Svoveltrioksid Ikke over 0,1 % 

Selen Ikke over 10 mg/kg 

Andre gasser som vanligvis ikke finnes 

i luften 

Ingen spor 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 221 NATRIUMSULFITT 

Synonymer   

Definisjon   

EINECS-nummer 231-821-4 

Kjemisk betegnelse Natriumsulfitt (vannfri eller heptahydrat) 

Kjemisk formel Vannfritt: Na2SO3 

Heptahydrat: Na2SO37H2O 

Molekylvekt Vannfritt: 126,04 

Heptahydrat: 252,16 

Innhold Vannfritt: Ikke under 95 % Na2SO3 og ikke 

under 48 % SO2 

Heptahydrat: Ikke under 48 % Na2SO3 og ikke 

under 24 % SO2 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver eller fargeløse krystaller 

Identifikasjon   

Sulfitt-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH 8,5–11,5 (vannfritt: 10 % løsning, heptahydrat: 20 % løsning) 

Renhet   

Tiosulfat Ikke over 0,1 % basert på innholdet av SO2 

Jern Ikke over 10 mg/kg basert på innholdet av SO2 

Selen Ikke over 5 mg/kg basert på innholdet av SO2 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/117 

 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 222 NATRIUMBISULFITT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 231-921-4 

Kjemisk betegnelse Natriumbisulfitt, natriumhydrogensulfitt 

Kjemisk formel NaHSO3 i vandig løsning 

Molekylvekt 104,06 

Innhold Ikke under 32 w/w NaHSO3 

Beskrivelse Klar, fargeløs til gul løsning 

Identifikasjon  

Sulfitt-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH 2,5–5,5 (10 % vandig løsning) 

Renhet  

Jern Ikke over 10 mg/kg Na2SO3 basert på innholdet av SO2 

Selen Ikke over 5 mg/kg basert på innholdet av SO2 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 223 NATRIUMMETABISULFITT 

Synonymer Pyrosulfitt, natriumpyrosulfitt 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-673-0 

Kjemisk betegnelse Natriumdisulfitt, dinatriumpentaoksodisulfat 
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Kjemisk formel Na2S2O5 

Molekylvekt 190,11 

Innhold Ikke under 95 % Na2S2O5 og ikke under 64 % SO2 

Beskrivelse Hvite krystaller eller hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Sulfitt-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH 4,0–5,5 (10 % vandig løsning) 

Renhet  

Tiosulfat Ikke over 0,1 % basert på innholdet av SO2 

Jern Ikke over 10 mg/kg basert på innholdet av SO2 

Selen Ikke over 5 mg/kg basert på innholdet av SO2 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 224 KALIUMMETABISULFITT 

Synonymer Kaliumpyrosulfitt 

Definisjon  

EINECS-nummer 240-795-3 

Kjemisk betegnelse Kaliumdisulfitt, kaliumpentaoksodisulfat 

Kjemisk formel K2S2O5 

Molekylvekt 222,33 

Innhold Ikke under 90 % K2S2O5 og ikke under 51,8 % SO2, idet resten nesten 

i sin helhet består av kaliumsulfat 

Beskrivelse Fargeløse krystaller eller hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Sulfitt-test Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 
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Renhet  

Tiosulfat Ikke over 0,1 % basert på innholdet av SO2 

Jern Ikke over 10 mg/kg basert på innholdet av SO2 

Selen Ikke over 5 mg/kg basert på innholdet av SO2 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 226 KALSIUMSULFITT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 218-235-4 

Kjemisk betegnelse Kalsiumsulfitt 

Kjemisk formel CaSO3·2H2O 

Molekylvekt 156,17 

Innhold Ikke under 95 % CaSO3·2H2O og ikke under 39 % SO2 

Beskrivelse Hvite krystaller eller hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Sulfitt-test Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

Renhet  

Jern Ikke over 10 mg/kg basert på innholdet av SO2 

Selen Ikke over 5 mg/kg basert på innholdet av SO2 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 227 KALSIUMBISULFITT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 237-423-7 
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Kjemisk betegnelse Kalsiumbisulfitt, kalsiumhydrogensulfitt 

Kjemisk formel Ca(HSO3)2 

Molekylvekt 202,22 

Innhold 6–8 % (w/v) svoveldioksid og 2,5–3,5 % (w/v) kalsiumdioksid, som 

tilsvarer 10–14 % (w/v) kalsiumbisulfitt [Ca(HSO3)2] 

Beskrivelse Klar gulgrønn vandig løsning med tydelig lukt av svoveldioksid 

Identifikasjon  

Sulfitt-test Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

Renhet  

Jern Ikke over 10 mg/kg basert på innholdet av SO2 

Selen Ikke over 5 mg/kg basert på innholdet av SO2 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 228 KALIUMBISULFITT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 231-870-1 

Kjemisk betegnelse Kaliumbisulfitt, kaliumhydrogensulfitt 

Kjemisk formel KHSO3 i vandig løsning 

Molekylvekt 120,17 

Innhold Ikke under 280 g KHSO3 per liter (eller 150 g SO2 per liter) 

Beskrivelse Klar, fargeløs, vandig løsning 

Identifikasjon  

Sulfitt-test Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

Renhet  

Jern Ikke over 10 mg/kg basert på innholdet av SO2 

Selen Ikke over 5 mg/kg basert på innholdet av SO2 
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Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 234 NISIN 

Synonymer  

Definisjon Nisin består av flere nært beslektede polypeptider dannet av stammer 

av Lactococcus lactis subsp. lactis 

EINECS-nummer 215-807-5 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel C143H230N42O37S7 

Molekylvekt 3354,12 

Innhold Nisinkonsentrat inneholder ikke under 900 enheter per mg i en 

blanding av fettfritt melketørrstoff og et minimumsinnhold av 

natriumklorid på 50 % 

Beskrivelse Hvitt pulver 

Identifikasjon  

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 3 % (102 °C til 103 °C til konstant vekt) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 235 NATAMYCIN 

Synonymer Pimaricin 

Definisjon Natamycin er et soppdrepende middel i gruppen av polyene 

makrolider og dannes av stammer av Streptomyces natalensis og 

andre relevante arter 

EINECS-nummer 231-683-5 

Kjemisk betegnelse En stereoisomer av 22-(3-amino-3,6-dideoksy-β-D- manno-

pyranosyloksy)-1,3,26-trihydroksy-12-metyl-10-okso-6,11,28-

trioksatricyklo[22.3.1.05,7]oktakosa-8,14,16,18,20-pentan-25-

karboksylsyre 

Kjemisk formel C33H47O13N 

Molekylvekt 665,74 

Innhold Ikke under 95 % etter tørking 
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Beskrivelse Hvitt til kremgult, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Fargereaksjoner Ved tilsetting av noen få krystaller natamycin på en glassplate til en 

dråpe av: 

konsentrert saltsyre utvikles en blå farge, 

konsentrert fosforsyre utvikles en grønn farge som endrer seg 

til blekrød etter noen minutter 

Spektrometri En 0,0005 % løsning (w/v) i 1 % metanoleddiksyre har 

absorpsjonsmaksima ved ca. 290 nm, 303 nm og 318 nm, avsats ved 

ca. 280 nm og minima ved ca. 250 nm, 295,5 nm og 311 nm 

pH 5,5–7,5 (1 % løsning (w/v) i en på forhånd nøytralisert blanding av 

20 deler dimetylformamid og 80 deler vann) 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 250° og + 295° (1 % løsning (w/v) i iseddik, ved 

20 °C, beregnet på grunnlag av tørrstoff) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 8 % (over P2O5, under vakuum ved 60 °C til konstant vekt) 

Sulfataske Ikke over 0,5 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 100 kolonier per gram 

E 239 HEKSAMETYLENTETRAMIN 

Synonymer Heksamin, metenamin 

Definisjon  

EINECS-nummer 202-905-8 

Kjemisk betegnelse 1,3,5,7-tetraazatrisyklo[3.3.1.13,7]-dekan, heksametylentetramin 

Kjemisk formel C6H12N4 

Molekylvekt 140,19 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fargeløst eller hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Formaldehydtest Positiv test 
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Ammoniakktest Positiv test 

Sublimasjonspunkt: Ca. 260 °C 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (ved 105 °C, 2 timer i vakuum over P2O5) 

Sulfataske Ikke over 0,05 % 

Sulfat Ikke over 0,005 % uttrykt som SO4 

Klorid Ikke over 0,005 % uttrykt som Cl 

Ammoniumsalter Ikke påviselig 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 242 DIMETYLDIKARBONAT 

Synonymer DMDC, dimetylpyrokarbonat 

Definisjon  

EINECS-nummer 224-859-8 

Kjemisk betegnelse Dimetyldikarbonat, pyrokarbonsyredimetylester 

Kjemisk formel C4H6O5 

Molekylvekt 134,09 

Innhold Ikke under 99,8 % 

Beskrivelse Fargeløs væske, spaltes i vandig løsning. Den er etsende for hud og 

øyne og giftig ved innånding og svelging 

Identifikasjon  

Nedbryting Etter fortynning, positive prøver for CO2 og metanol 

Smeltepunkt 17 °C 

Kokepunkt 172 °C med nedbryting 

Tetthet 20 °C Ca. 1,25 g/cm3 

IR-spektrum Maksima ved 1156 og 1832 cm-1 
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Renhet  

Dimetylkarbonat Ikke over 0,2 % 

Klor, totalt Ikke over 3 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 249 KALIUMNITRITT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 231-832-4 

Kjemisk betegnelse Kaliumnitritt 

Kjemisk formel KNO2 

Molekylvekt 85,11 

Innhold Ikke under 95 % på tørrstoffbasis (1) 

Beskrivelse Hvite eller svakt gule oppløselige korn 

Identifikasjon  

Nitritt-test Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

pH 6,0–9,0 (5 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 3 % (4 timer, over silikagel) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 250 NATRIUMNITRITT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 231-555-9 

Kjemisk betegnelse Natriumnitritt 

Kjemisk formel NaNO2 

  

(1)  Kan bare selges i en blanding med salt eller salterstatning. 
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Molekylvekt 69,00 

Innhold Ikke under 97 % på tørrstoffbasis (1) 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver eller gulaktige klumper 

Identifikasjon  

Nitritt-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,25 % (4 timer, over silikagel) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 251 NATRIUMNITRAT 

(i) FAST NATRIUMNITRAT 

Synonymer Chilesalpeter, natronsalpeter 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-554-3 

Kjemisk betegnelse Natriumnitrat 

Kjemisk formel NaNO3 

Molekylvekt 85,00 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk, lett hygroskopisk pulver 

Identifikasjon  

Nitrat-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH 5,5–8,3 (5 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2 % (105 °C, 4 timer) 

Nitrater Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som NaNO2) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

  

(1) Kan bare selges i en blanding med salt eller salterstatning. 
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(ii) FLYTENDE NATRIUMNITRAT 

Synonymer  

Definisjon Flytende natriumnitrat er en vandig løsning av natriumnitrat som er 

et direkte resultat av en kjemisk reaksjon mellom natriumhydroksid 

og salpetersyre i støkiometriske mengder, uten etterfølgende 

krystallisering. Standardiserte former framstilt av flytende 

natriumnitrat som oppfyller disse spesifikasjonene, kan inneholde 

store mengder salpetersyre dersom dette klart framgår av merkingen 

eller på annet vis. 

EINECS-nummer 231-554-3 

Kjemisk betegnelse Natriumnitrat 

Kjemisk formel NaNO3 

Molekylvekt 85,00 

Innhold Mellom 33,5 % og 40 % NaNO3 

Beskrivelse Klar, fargeløs væske 

Identifikasjon  

Nitrat-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH 1,5-3,5 

Renhet  

Fri salpetersyre Ikke over 0,01 % 

Nitrater Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som NaNO2) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 0,3 mg/kg 

Denne spesifikasjonen henviser til en 35 % vandig løsning. 

E 252 KALIUMNITRAT 

Synonymer Chilesalpeter, natronsalpeter 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-818-8 

Kjemisk betegnelse Kaliumnitrat 

Kjemisk formel KNO3 

Molekylvekt 101,11 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver eller gjennomsiktige prismer med en kjølig, 

saltaktig og skarp smak 

Identifikasjon  

Nitrat-test Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

pH 4,5–8,5 (5 % løsning) 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1 % (105 °C, 4 timer) 

Nitrater Ikke over 20 mg/kg, uttrykt som KNO2 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 260 EDDIKSYRE 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 200-580-7 

Kjemisk betegnelse Iseddik, etanolsyre 

Kjemisk formel C2H4O2 

Molekylvekt 60,05 

Innhold Ikke under 99,8 % 

Beskrivelse Klar, fargeløs væske med en skarp, karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Kokepunkt 118 °C ved et trykk på 760 mm (kvikksølv) 

Spesifikk vekt Ca. 1 049 

Acetat-test En løsning i forholdet 1:3 gir positive acetat-tester 

Størkningspunkt Ikke under 14,5 °C 

Renhet  

Ikke-flyktige rester Ikke over 100 mg/kg 

Maursyre, formiater og andre 

oksiderbare stoffer 

Ikke over 1 000 mg/kg, uttrykt som maursyre 

Lett oksiderbare stoffer Tynn ut 2 ml av prøven med 10 ml vann i en beholder med 

glasspropp, og tilsett deretter 0,1 ml 0,1 N kaliumpermanganat. Den 

rosa fargen skal ikke skifte til brun før det er gått 30 minutter 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 0,5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 261 KALIUMACETAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 204-822-2 

Kjemisk betegnelse Kaliumacetat 
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Kjemisk formel C2H3O2K 

Molekylvekt 98,14 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fargeløse, oppløselige krystaller eller et hvitt, krystallinsk pulver, 

luktfritt eller med en svak eddiksur lukt 

Identifikasjon  

pH 7,5–9,0 (5 % vandig løsning) 

Acetat-test Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 8 % (150 °C, 2 timer) 

Maursyre, formiater og andre 

oksiderbare stoffer 

Ikke over 1 000 mg/kg, uttrykt som maursyre 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 262(i) NATRIUMACETAT 

Synonymer   

Definisjon   

EINECS-nummer 204-823-8 

Kjemisk betegnelse Natriumacetat 

Kjemisk formel C2H3NaO2·nH2O (n = 0 eller 3) 

Molekylvekt Vannfritt: 82,03 

Trihydrat: 136,08 

Innhold Innhold (både i vannfri form og som trihydrat) ikke under 98,5 % på 

tørrstoffbasis 

Beskrivelse Vannfritt: Hvitt, luktfritt, kornet hygroskopisk 

pulver 

Trihydrat: Fargeløse, gjennomsiktige krystaller 

eller et kornet, krystallinsk pulver, 

luktfritt eller med en svak eddiksur lukt. 

Forvitrer i varm, tørr luft 

Identifikasjon   

pH 8,0–9,5 (1 % vandig løsning) 

Acetat-test Positiv test 
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Natriumtest Positiv test 

Renhet   

Tap ved tørking Vannfritt: Ikke over 2 % (120 °C, 4 timer) 

Trihydrat: Mellom 36 og 42 % (120 °C, 4 timer) 

Maursyre, formiater og andre 

oksiderbare stoffer 

Ikke over 1 000 mg/kg, uttrykt som maursyre 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 262(ii) NATRIUMDIACETAT 

Synonymer  

Definisjon Natriumdiacetat er en molekylforbindelse av natriumacetat og 

eddiksyre 

EINECS-nummer 204-814-9 

Kjemisk betegnelse Natriumhydrogendiacetat 

Kjemisk formel C4H7NaO4·nH2O (n = 0 eller 3) 

Molekylvekt 142,09 (vannfritt) 

Innhold 39–41 % fri eddiksyre og 58–60 % natriumacetat 

Beskrivelse Hvitt, hygroskopisk, krystallinsk fast stoff med en eddiksur lukt 

Identifikasjon  

pH 4,5–5,0 (10 % vandig løsning) 

Acetat-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 2 % (Karl Fischer-metoden) 

Maursyre, formiater og andre oksiderbare 

stoffer 

Ikke over 1 000 mg/kg, uttrykt som maursyre 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 263 KALSIUMACETAT 

Synonymer   

Definisjon   

EINECS-nummer 200-540-9 

Kjemisk betegnelse Kalsiumacetat 
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Kjemisk formel Vannfritt: C4H6O4Ca 

Monohydrat: C4H6O4Ca·H2O 

Molekylvekt Vannfritt: 158,17 

Monohydrat: 176,18 

Innhold Ikke under 98 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Vannfritt kalsiumacetat er et hvitt, hygroskopisk, voluminøst, 

krystallinsk fast stoff med en lett bitter smak. En svak lukt av 

eddiksyre kan være til stede. Monohydratet kan være av nåler, korn 

eller pulver 

Identifikasjon   

pH 6,0–9,0 (10 % vandig løsning) 

Acetat-test Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

Renhet   

Tap ved tørking Ikke over 11 % (155 °C til konstant vekt, for monohydratet) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,3 % 

Maursyre, formiater og andre 

oksiderbare stoffer 

Ikke over 1 000 mg/kg, uttrykt som maursyre 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 270 MELKESYRE 

Synonymer  

Definisjon Består av en blanding av melkesyre (C3H6O3) og melkesyrelaktat 

(C6H10O5). Den oppstår ved melkesyregjæring av sukker eller 

framstilles syntetisk. 

Melkesyre er hygroskopisk, og når den konsentreres ved koking, 

kondenserer den til melkesyrelaktat, som ved fortynning og 

oppvarming hydrolyseres til melkesyre. 

EINECS-nummer 200-018-0 

Kjemisk betegnelse Melkesyre, 2-hydroksypropionsyre, 1-hydroksyetan-1-karboksylsyre 

Kjemisk formel C3H6O3 

Molekylvekt 90,08 

Innhold Ikke under 76 % 

Beskrivelse Fargeløs eller gulaktig, nesten luktfri, sirupsaktig væske til fast stoff 

Identifikasjon  

Laktat-test Positiv test 

Renhet  

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Klorid Ikke over 0,2 % 
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Sulfat Ikke over 0,25 % 

Jern Ikke over 10 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Merknad: Denne spesifikasjonen tilsvarer en 80 % vandig løsning. For svakere vandige løsninger beregnes verdier 

tilsvarende innholdet av melkesyre 

E 280 PROPIONSYRE 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 201-176-3 

Kjemisk betegnelse Propionsyre, propansyre 

Kjemisk formel C3H6O2 

Molekylvekt 74,08 

Innhold Ikke under 99,5 % 

Beskrivelse Fargeløs eller lett gulaktig, oljeaktig væske med en svakt stikkende 

lukt 

Identifikasjon  

Smeltepunkt –22 °C 

Destillasjonsområde 138,5 °C til 142,5 °C 

Renhet  

Ikke-flyktige rester Ikke over 0,01 % etter tørking ved 140 °C til konstant vekt 

Aldehyder Ikke over 0,1 % uttrykt som formaldehyd 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 281 NATRIUMPROPIONAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 205-290-4 

Kjemisk betegnelse Natriumpropionat, natriumpropanoat 

Kjemisk formel C3H5O2Na 

Molekylvekt 96,06 

Innhold Ikke under 99 % etter tørking ved 105 °C i to timer 
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Beskrivelse Hvitt, krystallinsk, hygroskopisk pulver, eller et fint, hvitt pulver 

Identifikasjon  

Propionat-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH 7,5–10,5 (10 % vandig løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 4 % (105 °C, 2 timer) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,1 % 

Jern Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 282 KALSIUMPROPIONAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 223-795-8 

Kjemisk betegnelse Kalsiumpropionat 

Kjemisk formel C6H10O4Ca 

Molekylvekt 186,22 

Innhold Ikke under 99 % etter tørking ved 105 °C i to timer 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Propionat-test Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

pH 6,0–9,0 (10 % vandig løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 4 % (105 °C, 2 timer) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,3 % 

Jern Ikke over 50 mg/kg 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 283 KALIUMPROPIONAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 206-323-5 

Kjemisk betegnelse Kaliumpropionat, kaliumpropanoat 

Kjemisk formel C3H5KO2 

Molekylvekt 112,17 

Innhold Ikke under 99 % etter tørking ved 105 °C i to timer 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Propionat-test Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 4 % (105 °C, 2 timer) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,1 % 

Jern Ikke over 30 mg/kg 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 284 BORSYRE 

Synonymer Ortoborsyre, borofaks 

Definisjon  

EINECS-nummer 233-139-2 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel H3BO3 

Molekylvekt 61,84 

Innhold Ikke under 99,5 % 

Beskrivelse Fargeløse, luktfrie, gjennomsiktige krystaller eller hvite korn eller 

hvitt pulver; svakt oljeaktig ved berøring, forekommer i naturen som 

mineralet sassolitt 

Identifikasjon  

Smeltepunkt Ved ca. 171 °C 

Brannprøve Brenner med grønn flamme 

pH 3,8–4,8 (3,3 % vandig løsning) 

Renhet  

Peroksider Det utvikles ingen farge ved tilsetting av KI-løsning 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 
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Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 285 NATRIUMTETRABORAT (BORAKS) 

Synonymer Natriumborat 

Definisjon  

EINECS-nummer 215-540-4 

Kjemisk betegnelse Natriumtetraborat, natriumbiborat, natriumpyroborat, vannfritt 

tetraborat 

Kjemisk formel Na2B4O7 

Na2B4O7·10H2O 

Molekylvekt 201,27 

Innhold  

Beskrivelse Pulver eller glassaktige plater som blir ugjennomsiktige i luft, 

oppløses langsomt i vann 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde Mellom 171 °C og 175 °C med nedbryting 

Renhet  

Peroksider Det utvikles ingen farge ved tilsetting av KI-løsning 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 290 KARBONDIOKSID 

Synonymer Karbondioksidgass, tørris (fast form), karbonanhydrid 

Definisjon  

EINECS-nummer 204-696-9 

Kjemisk betegnelse Karbondioksid 

Kjemisk formel CO2 

Molekylvekt 44,01 

Innhold Ikke under 99 % v/v på gassformig basis 

Beskrivelse En fargeløs gass under normale forhold med en svakt stikkende lukt. 

Karbondioksid som fås i handelen, fraktes og håndteres som en 

væske i trykkflasker eller bulk, eller i form av faste blokker av tørris. 

De faste formene (tørris) inneholder vanligvis tilsetningsstoffer som 

f.eks. propylenglykol eller mineralolje som bindemidler 
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Identifikasjon  

Bunnfall Når en strøm av prøven sendes gjennom en løsning av 

bariumhydroksid, dannes det et hvitt bunnfall som oppløses under 

luftutvikling i fortynnet eddiksyre 

Renhet  

Surhetsgrad 915 ml gass som bobles gjennom 50 ml nykokt vann, skal ikke gjøre 

dette vannet surere overfor heliantin enn 50 ml nykokt vann som er 

tilsatt 1 ml saltsyre (0,01 N) 

Reduserende stoffer, hydrogenfosfid og 

sulfid 

915 ml gass som bobles gjennom en reagens på 25 ml 

ammoniakksølvnitrat med en tilsetning på 3 ml ammoniakk, skal 

ikke forårsake uklarhet eller sverting av denne løsningen 

Karbonmonoksid Ikke over 10 μl/l 

Oljeinnhold Ikke over 5 mg/kg 

E 296 EPLESYRE 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 230-022-8, 210-514-9, 202-601-5 

Kjemisk betegnelse Hydroksybutandisyre, hydroksyravsyre 

Kjemisk formel C4H6O5 

Molekylvekt 134,09 

Innhold Ikke under 99,0 % 

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt krystallinsk pulver eller hvite eller nesten 

hvite krystallinske korn 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde 127-132 °C 

Malat-test Positiv test 

Renhet  

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Fumarsyre Ikke over 1,0 % 

Maleinsyre Ikke over 0,05 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 297 FUMARSYRE 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 203-743-0 

Kjemisk betegnelse trans-butandisyre, trans-1,2-etylen-dikarboksylsyre 
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Kjemisk formel C4H4O4 

Molekylvekt 116,07 

Innhold Ikke under 99,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt krystallinsk pulver eller hvite krystallinske korn 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde 286–302 °C (lukket kapillarrør, rask oppvarming) 

Test for dobbeltbindinger Positiv test 

1,2-dikarboksylsyre-test Positiv test 

pH 3,0–3,2 (0,05 % løsning ved 25 °C) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (120 °C, 4 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Maleinsyre Ikke over 0,1 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 300 ASKORBINSYRE, L-ASKORBINSYRE 

Synonymer L-xylo-askorbinsyre, L(+)-askorbinsyre 

Definisjon  

EINECS-nummer 200-066-2 

Kjemisk betegnelse L-askorbinsyre, askorbinsyre, 2,3-didehydro-L-treo-heksono-1,4-

lakton, 3-keto-L-gulofuranolakton 

Kjemisk formel C6H8O6 

Molekylvekt 176,13 

Innhold Ikke under 99 % av C6H8O6 etter tørking i 

vakuumsvovelsyreeksikkator i 24 timer 

Beskrivelse Hvitt til blekgult, luktfritt, krystallinsk pulver 

Smeltepunktsområde Mellom 189 °C og 193 °C med nedbryting 

Identifikasjon  

Askorbinsyretest Positiv test 

pH Mellom 2,4 og 2,8 (2 % vandig løsning) 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 20,5° og + 21,5° (10 % vandig løsning (w/v)) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,4 % (i vakuumsvovelsyreeksikkator, 24 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 
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Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 301 NATRIUMASKORBAT 

Synonymer Natrium-L-askorbat, mononatriumsalt av L-askorbinsyre 

Definisjon  

EINECS-nummer 205-126-1 

Kjemisk betegnelse Natriumaskorbat, natrium-L-askorbat, 2,3-didehydro-L-treo-

heksono-1,4-lakton-natriumenolat, 3-keto-L-gulofuranolakton-

natriumenolat 

Kjemisk formel C6H7O6Na 

Molekylvekt 198,11 

Innhold Etter tørking i vakuumsvovelsyreeksikkator i 24 timer inneholder 

natriumaskorbat ikke under 99 % C6H7O6Na 

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt, luktfritt, krystallinsk pulver som mørkner når 

det eksponeres for lys 

Identifikasjon  

Askorbat-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH Mellom 6,5 og 8,0 (10 % vandig løsning) 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 103° og + 106° (10 % vandig løsning (w/v)) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,25 % (i vakuumsvovelsyreeksikkator, 24 timer) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 302 KALSIUMASKORBAT 

Synonymer Kalsiumaskorbatdihydrat 

Definisjon  

EINECS-nummer 227-261-5 

Kjemisk betegnelse Kalsiumaskorbatdihydrat, kalsiumsalt av 2,3-didehydro-L-treo-

heksono-1,4-laktondihydrat 

Kjemisk formel C12H14O12Ca·2H2O 

Molekylvekt 426,35 

Innhold Ikke under 98 % av produktet uten flyktige stoffer 



Nr. 29/138 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

Beskrivelse Hvitt til blekt grågult, luktfritt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Askorbat-test Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

pH Mellom 6,0 og 7,5 (10 % vandig løsning) 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 95° og + 97° (5 % vandig løsning (w/v)) 

Renhet  

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Flyktige stoffer Ikke over 0,3 %, bestemt ved tørking ved romtemperatur i 24 timer i 

en eksikkator med svovelsyre eller fosforpentoksid 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 304 (i) ASKORBYLPALMITAT 

Synonymer L-askorbylpalmitat 

Definisjon  

EINECS-nummer 205-305-4 

Kjemisk betegnelse Askorbylpalmitat, L-askorbylpalmitat, 2,3-didehydro-L-treo-

heksono-1,4-lakton-6-palmitat, 6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolak-

ton 

Kjemisk formel C22H38O7 

Molekylvekt 414,55 

Innhold Ikke under 98 % etter tørking 

Beskrivelse Hvitt eller gulhvitt pulver med en sitrusaktig lukt 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde Mellom 107 °C og 117 °C 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 21° og + 24° (5 % i metanolløsning (w/v)) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % (vakuumovn 56–60 °C, 1 time) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 304 (ii) ASKORBYLSTEARAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 246-944-9 

Kjemisk betegnelse Askorbylstearat, L-askorbylstearat, 2,3-didehydro-L-treo-heksono-

1,4-lakton-6-stearat, 6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolakton 

Kjemisk formel C24H42O7 

Molekylvekt 442,6 

Innhold Ikke under 98 % 

Beskrivelse Hvitt eller gulaktig pulver med en sitrusaktig lukt 

Identifikasjon  

Smeltepunkt Rundt 116 °C 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % (vakuumovn 56–60 °C, 1 time) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 306 TOKOFEROLRIKT EKSTRAKT 

Synonymer  

Definisjon Produkt framstilt ved dampdestillasjon under vakuum av vegetabilske 

matoljer, herunder konsentrerte tokoferoler og tokotrienoler 

Inneholder tokoferoler som f.eks. d-α-, d-β-, d-γ- og d-δ-tokoferoler 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt 430,71 (d-α-tokoferol) 

Innhold Ikke under 34 % tokoferoler i alt 

Beskrivelse Klar, rødbrun til rød, tyktflytende olje med en mild, karakteristisk 

lukt og smak. Vokslignende bestanddeler kan utskilles i 

mikrokrystallinsk form 

Identifikasjon  

Ved en egnet gass/væske-

kromatografimetode 

 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 ikke under +20° 

Løselighet Uløselig i vann. Løselig i etanol. Blandbar med eter 

Renhet  

Sulfataske Ikke over 0,1 % 
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Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 307 ALFA-TOKOFEROL 

Synonymer dl-α-tokoferol (all-rac)-α-tokoferol 

Definisjon  

EINECS-nummer 233-466-0 

Kjemisk betegnelse DL-5,7,8-trimetyltokol, DL-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4′,8′,12′-

trimetyltridekyl)-6-kromanol 

Kjemisk formel C29H50O2 

Molekylvekt 430,71 

Innhold Ikke under 96 % 

Beskrivelse Klar, svakt gul til ravgul, nesten luktfri, tyktflytende olje som 

oksiderer og mørkner når den eksponeres for luft eller lys 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, lett løselig i etanol, blandbar med eter 

Spektrofotometri I absolutt etanol er maksimal absorpsjon cirka 292 nm 

Spesifikk rotasjon [α]25
D 0° ± 0,05° (1:10-løsning i kloroform) 

Renhet  

Brytningstall [n]D
20 1 503–1 507 

Spesifikk absorpsjon i etanol E1𝑐𝑚
1%  (292 nm) 71–76 

(0,01 g i 200 ml absolutt etanol) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 308 GAMMA-TOKOFEROL 

Synonymer dl-γ-tokoferol 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-523-4 

Kjemisk betegnelse 2,7,8-trimetyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridekyl)-6-kromanol 

Kjemisk formel C28H48O2 

Molekylvekt 416,69 

Innhold Ikke under 97 % 

Beskrivelse Klar, gulaktig, tyktflytende olje som oksiderer og mørkner når den 

eksponeres for luft eller lys 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimal absorpsjon i absolutt etanol ved ca. 298 nm og 257 nm 
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Renhet  

Spesifikk absorpsjon i etanol E1𝑐𝑚
1%  (298 nm) mellom 91 og 97 

E1𝑐𝑚
1%  (257 nm) mellom 5,0 og 8,0 

Brytningstall [n]D
20 1 503–1 507 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 309 DELTA-TOKOFEROL 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 204-299-0 

Kjemisk betegnelse 2,8-dimetyl-2-(4′,8′,12′-trimetyltridekyl)-6-kromanol 

Kjemisk formel C27H46O2 

Molekylvekt 402,7 

Innhold Ikke under 97 % 

Beskrivelse Klar, gulaktig eller oransje, tyktflytende olje som oksiderer og 

mørkner når den eksponeres for luft eller lys 

Identifikasjon  

Spektrometri Maksimal absorpsjon i absolutt etanol ved ca. 298 nm og 257 nm 

Renhet  

Spesifikk absorpsjon E1𝑐𝑚
1%  i etanol E1𝑐𝑚

1%  (298 nm) mellom 89 og 95 

E1𝑐𝑚
1%  (257 nm) mellom 3,0 og 6,0 

Brytningstall [n]D
20 1 500–1 504 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 310 PROPYLGALLAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 204-498-2 

Kjemisk betegnelse Propylgallat, propylester av gallussyre, n-propylester av 3,4,5-

trihydroksybenzosyre 
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Kjemisk formel C10H12O5 

Molekylvekt 212,20 

Innhold Ikke under 98 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt til kremfarget, krystallinsk, luktfritt fast stoff 

Identifikasjon  

Løselighet Svakt løselig i vann, lett løselig i etanol, eter og 1,2-propandiol 

Smeltepunktsområde Mellom 146 °C og 150 °C etter tørking ved 110 °C i fire timer 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5% (110 °C, 4 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Fri syre Ikke over 0,5 % (som gallussyre) 

Klorerte organiske forbindelser Ikke over 100 mg/kg (som Cl) 

Spesifikk absorpsjon i etanol E1𝑐𝑚
1%  (275 nm) ikke under 485 og ikke over 520 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 311 OKTYLGALLAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 213-853-0 

Kjemisk betegnelse Oktylgallat, oktylester av gallussyre, n-oktylester av 3,4,5-

trihydroksybenzosyre 

Kjemisk formel C15H22O5 

Molekylvekt 282,34 

Innhold Ikke under 98 % etter tørking ved 90 °C i seks timer 

Beskrivelse Hvitt til kremfarget, luktfritt fast stoff 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, lett løselig i etanol, eter og 1,2-propandiol 

Smeltepunktsområde Mellom 99 °C og 102 °C etter tørking ved 90 °C i seks timer 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (90 °C, 6 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,05 % 

Fri syre Ikke over 0,5 % (som gallussyre) 

Klorerte organiske forbindelser Ikke over 100 mg/kg (som Cl) 

Spesifikk absorpsjon i etanol E1𝑐𝑚
1%  (275 nm) ikke under 375 og ikke over 390 
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Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 312 DODECYLGALLAT 

Synonymer Laurylgallat 

Definisjon  

EINECS-nummer 214-620-6 

Kjemisk betegnelse Dodecylgallat, n-dodecyl- (eller lauryl-) ester av 3,4,5-

trihydroksybenzosyre, dodecylester av gallussyre 

Kjemisk formel C19H30O5 

Molekylvekt 338,45 

Innhold Ikke under 98 % etter tørking ved 90 °C i seks timer 

Beskrivelse Hvitt eller kremfarget, luktfritt fast stoff 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, lett løselig i etanol og eter 

Smeltepunktsområde Mellom 95 °C og 98 °C etter tørking ved 90 °C i seks timer 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (90 °C, 6 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,05 % 

Fri syre Ikke over 0,5 % (som gallussyre) 

Klorerte organiske forbindelser Ikke over 100 mg/kg (som Cl) 

Spesifikk absorpsjon i etanol E1𝑐𝑚
1%  (275 nm) ikke under 300 og ikke over 325 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 315 ERYTORBINSYRE 

Synonymer Isoaskorbinsyre, D-araboaskorbinsyre 

Definisjon  

EINECS-nummer 201-928-0 

Kjemisk betegnelse D-erytro-heks-2-en-syre-γ-lakton, isoaskorbinsyre, D-isoaskorbinsyre 

Kjemisk formel C6H8O6 

Molekylvekt 176,13 

Innhold Ikke under 98 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt til blekgult, krystallinsk fast stoff som mørkner gradvis når det 

eksponeres for lys 
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Identifikasjon  

Smeltepunktsområde Ca. 164 °C til 172 °C med nedbryting 

Test for askorbinsyre/fargereaksjon Positiv test 

Spesifikk rotasjon [α]D
25 10 % (w/v) vandig løsning mellom –16,5° til –18,0° 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,4 %, etter tørking (under nedsatt trykk på silikagel, 3 

timer) 

Sulfataske Ikke over 0,3 % 

Oksalat Til en løsning av 1 g i 10 ml vann tilsettes 2 dråper iseddik og 5 ml 

10 % kalsiumacetatløsning. Løsningen skal forbli klar 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 316 NATRIUMERYTORBAT 

Synonymer Natriumisoaskorbat 

Definisjon  

EINECS-nummer 228-973-9 

Kjemisk betegnelse Natriumisoaskorbat, natrium D-isoaskorbinsyre, natriumsalt av 2,3-

didehydro-D-erytro-heksono-1,4-lakton, 3-keto-D-gulofuranolakton-

natriumenolatmonohydrat 

Kjemisk formel C6H7O6Na·H2O 

Molekylvekt 216,13 

Innhold Ikke under 98 % etter tørking i vakuumsvovelsyreeksikkator i 24 

timer, uttrykt på monohydratbasis 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk fast stoff 

Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i vann, svært tungt løselig i etanol 

Test for askorbinsyre/fargereaksjon Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH 5,5 til 8,0 (10 % vandig løsning) 

Spesifikk rotasjon [α]D
25 10 % (w/v) vandig løsning mellom + 95° og + 98° 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,25 % etter tørking (i vakuumsvovelsyreeksikkator, 24 

timer) 

Oksalat Til en løsning av 1 g i 10 ml vann tilsettes 2 dråper iseddik og 5 ml 

10 % kalsiumacetatløsning. Løsningen skal forbli klar. 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 319 TERTIÆR-BUTYLHYDROKINON (TBHQ) 

Synonymer TBHQ 

Definisjon  

EINECS-nummer 217-752-2 

Kjemisk betegnelse Tert-butyl-1,4-benzendiol, 2-(1,1-dimetyletyl)-1,4-benzendiol 

Kjemisk formel C10H14O2 

Molekylvekt 166,22 

Innhold Ikke under 99 % C10H14O2 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk fast stoff med karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Praktisk talt uløselig i vann, løselig i etanol 

Smeltepunkt Ikke under 126,5 °C 

Fenoler Cirka 5 mg av prøven oppløses i 10 ml metanol og det tilsettes 

10,5 ml dimetylamin (1:4). Det framkommer en rød til rosa farge 

Renhet  

Tertiærbutyl-p-benzokinon Ikke over 0,2 % 

2,5-ditertiærbutyl-hydrokinon Ikke over 0,2 % 

Hydroksykinon Ikke over 0,1 % 

Toluen Ikke over 25 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 320 BUTYLHYDROKSYANISOL (BHA) 

Synonymer BHA 

Definisjon  

EINECS-nummer 246-563-8 

Kjemisk betegnelse 3-tertiærbutyl-4-hydroksyanisol, blanding av 2-tertiærbutyl-4-

hydroksyanisol og 3-tertiærbutyl-4-hydroksyanisol 

Kjemisk formel C11H16O2 

Molekylvekt 180,25 

Innhold Ikke under 98,5 % C11H16O2 og ikke under 85 % av isomeren 3-

tertiærbutyl-4-hydroksyanisol 

Beskrivelse Hvite til svakt gulaktige krystaller eller voksaktig, fast stoff med lett 

aromatisk lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, lett løselig i etanol 

Smeltepunktsområde Mellom 48 °C og 63 °C 

Fargereaksjon Positiv test for fenolgrupper 
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Renhet  

Sulfataske Ikke over 0,05 % etter gløding ved 800 ± 25 °C 

Fenolurenheter Ikke over 0,5 % 

Spesifikk absorpsjon E1𝑐𝑚
1%  (290 nm) ikke under 190 og ikke over 210 

E1𝑐𝑚
1%  (228 nm) ikke under 326 og ikke over 345 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 321 BUTYLHYDROKSYTOLUEN (BHT) 

Synonymer BHT 

Definisjon  

EINECS-nummer 204-881-4 

Kjemisk betegnelse 2,6-ditertiærbutyl-p-kresol, 4-metyl-2,6-ditertiærbutylfenol 

Kjemisk formel C15H24O 

Molekylvekt 220,36 

Innhold Ikke under 99 % 

Beskrivelse Hvitt fast stoff, krystallinsk eller i form av flak; luktfritt eller med en 

karakteristisk, svakt aromatisk lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann og 1,2-propandiol 

Lett løselig i etanol 

Smeltepunkt Ved ca. 70 °C 

Spektrometri Absorpsjonen i området 230–320 nm av et 2 cm lag av en løsning på 

1 til 100 000 i vannfritt etanol viser et maksimum bare ved 278 nm 

Renhet  

Sulfataske Ikke over 0 005 % 

Fenolurenheter Ikke over 0,5 % 

Spesifikk absorpsjon i etanol E1𝑐𝑚
1%  (278 nm) ikke under 81 og ikke over 88 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/147 

 

E 322 LECITINER 

Synonymer Fosfatider, fosfolipider 

Definisjon Lecitiner er blandinger eller fraksjoner av fosfatider som er framstilt 

av animalske eller vegetabilske næringsmidler ved fysikalske 

metoder. De omfatter også hydrolyserte produkter framstilt ved bruk 

av uskadelige og egnede enzymer. Sluttproduktet skal ikke vise noen 

tegn på restenzymaktivitet. 

Lecitinene kan blekes til en viss grad i vandig miljø ved hjelp av 

hydrogenperoksid. Denne oksidasjonen skal ikke forårsake kjemiske 

endringer av fosfatidene i lecitinene 

EINECS-nummer 232-307-2 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Lecitiner: ikke under 60,0 % av stoffer som er uløselige i aceton 

Hydrolyserte lecitiner: ikke under 56,0 % av stoffer som er uløselige 

i aceton 

Beskrivelse Lecitiner: brun væske eller tyktflytende væske eller pulver 

Hydrolyserte lecitiner: lys brun til brun tyktflytende væske eller pasta 

Identifikasjon  

Kolintest Positiv test 

Fosfortest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Test for hydrolysert lecitin Tilsett 500 ml vann (30–35 °C) i et 800 ml begerglass. Tilsett 

deretter langsomt 50 ml av prøven under konstant røring. Hydrolysert 

lecitin vil danne en homogen emulsjon. Ikke-hydrolysert lecitin vil 

danne en sammenhengende masse på ca. 50 g 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % (105 °C, 1 time) 

Stoffer som er uløselige i toluen Ikke over 0,3 % 

Syretall Lecitiner: ikke over 35 mg kaliumhydroksid per gram 

Hydrolyserte lecitiner: ikke over 45 mg kaliumhydroksid per gram 

Peroksidtall 10 eller mindre 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 325 NATRIUMLAKTAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 200-772-0 

Kjemisk betegnelse Natriumlaktat, natrium-2-hydroksypropanoat 
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Kjemisk formel C3H5NaO3 

Molekylvekt 112,06 (vannfritt) 

Innhold Ikke under 57 % og ikke over 66 % 

Beskrivelse Klar, fargeløs væske. Luktfri eller med en svak karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Laktat-test Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

pH 6,5 til 7,5 (20 % vandig løsning) 

Renhet  

Surhetsgrad Ikke over 0,5 %, uttrykt som melkesyre 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Reduserende stoffer Ingen reduksjon av Fehlings væske 

Merknad: Denne spesifikasjonen viser til en 60 % vandig løsning 

E 326 KALIUMLAKTAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 213-631-3 

Kjemisk betegnelse Kaliumlaktat, kalium-2-hydroksypropanoat 

Kjemisk formel C3H5O3K 

Molekylvekt 128,17 (vannfritt) 

Innhold Ikke under 57 % og ikke over 66 % 

Beskrivelse Lett tyktflytende, nesten luktfri, klar væske. Luktfri eller med en svak 

karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Gløding Kaliumlaktatløsningen forbrennes til aske. Asken er alkalisk, og det 

oppstår luftutvikling ved tilsetting av syre 

Fargereaksjon 2 ml av kaliumlaktatløsningen dekkes med 5 ml av en 1:100-løsning 

av katekol i svovelsyre. Det utvikles en dyprød farge i kontaktflaten 

Kaliumtest Positiv test 

Laktat-test Positiv test 

Renhet  

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 
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Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Surhetsgrad Løs opp 1 g kaliumlaktatløsning i 20 ml vann, tilsett tre dråper 

fenolftalein TS og titrer med 0,1 N natriumhydroksid. Det skal ikke 

være nødvendig med mer enn 0,2 ml 

Reduserende stoffer Ingen reduksjon av Fehlings væske 

Merknad: Denne spesifikasjonen viser til en 60 % vandig løsning 

E 327 KALSIUMLAKTAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 212-406-7 

Kjemisk betegnelse Kalsiumdilaktat, kalsiumdilaktathydrat, kalsiumsalt av 2-

hydroksypropansyre 

Kjemisk formel (C3H5O2)2 Ca·nH2O (n = 0–5) 

Molekylvekt 218,22 (vannfritt) 

Innhold Ikke under 98 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Tilnærmet luktfritt, hvitt, krystallinsk pulver eller hvite korn 

Identifikasjon  

Laktat-test Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

Løselighet Løselig i vann og praktisk talt uløselig i etanol 

pH Mellom 6,0 og 8,0 (5 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Vannfritt: ikke over 3,0 % (120 °C, 4 timer) 

Med ett vannmolekyl: ikke over 8,0 % (120 °C, 4 timer) 

Med 3 vannmolekyler: ikke over 20,0 % (120 °C, 4 timer) 

Med 4,5 vannmolekyler: ikke over 27,0 % (120 °C, 4 timer) 

Surhetsgrad Ikke over 0,5 % av tørrstoffet, uttrykt som melkesyre 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Reduserende stoffer Ingen reduksjon av Fehlings væske 

E 330 SITRONSYRE 

Synonymer  

Definisjon Sitronsyre framstilles av sitron- eller ananasjuice ved gjæring av 

karbohydratløsninger eller andre passende medier ved bruk av 

Candida spp. eller ikke-giftige stammer av Aspergillus niger 
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EINECS-nummer 201-069-1 

Kjemisk betegnelse Sitronsyre, 2-hydroksy-1,2,3-propantrikarboksylsyre,  

β-hydroksytrikarballylsyre 

Kjemisk formel a)  C6H8O7 (vannfritt) 

b)  C6H8O7·H2O (monohydrat) 

Molekylvekt a)  192,13 (vannfritt) 

b)  210,15 (monohydrat) 

Innhold Sitronsyre kan være vannfri, eller den kan inneholde ett vannmolekyl. 

Sitronsyre inneholder ikke under 99,5 % C6H8O7, beregnet på 

tørrstoffbasis 

Beskrivelse Sitronsyre er et hvitt eller fargeløst, luktfritt, fast krystallinsk stoff 

med en sterkt sur smak. Monohydratet forvitrer i tørr luft 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann, lett løselig i etanol, løselig i eter 

Renhet  

Vanninnhold Vannfri sitronsyre inneholder ikke over 0,5 % vann; 

sitronsyremonohydrat inneholder ikke over 8,8 % vann (Karl Fischer-

metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,05 % etter gløding ved 800 ± 25 °C 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 0,5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg, uttrykt som oksalsyre, etter tørking 

Lett karboniserbare stoffer 1 g pulverisert prøve varmes opp sammen med 10 ml av minst 98 % 

svovelsyre i vannbad ved 90 °C i mørke i én time. Fargen skal bare 

være svakt brun (kontrollvæske K) 

E 331 (i) MONONATRIUMSITRAT 

Synonymer Enbasisk natriumsitrat 

Definisjon  

EINECS-nummer 242-734-6 

Kjemisk betegnelse Mononatriumsalt, mononatriumsalt av 2-hydroksy-1,2,3-

propantrikarboksylsyre 

Kjemisk formel a)  C6H7O7Na (vannfritt) 

b)  C6H7O7Na·H2O (monohydrat) 

Molekylvekt a)  214,11 (vannfritt) 

b)  232,23 (monohydrat) 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver eller fargeløse krystaller 
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Identifikasjon  

Sitrat-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH Mellom 3,5 og 3,8 (1 % vandig løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Vannfritt: ikke over 1,0 % (140 °C, 0,5 timer) 

Monohydrat: ikke over 8,8 % (180 °C, 4 timer) 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg, uttrykt som oksalsyre, etter tørking 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 331 (ii) DINATRIUMSITRAT 

Synonymer Tobasisk natriumsitrat 

Definisjon  

EINECS-nummer 205-623-3 

Kjemisk betegnelse Dinatriumsitrat, dinatriumsalt av 2-hydroksy-1,2,3-propantri-

karboksylsyre, dinatriumsalt av sitronsyre med 1,5 vannmolekyler 

Kjemisk formel C6H6O7Na2·1,5H2O 

Molekylvekt 263,11 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver eller fargeløse krystaller 

Identifikasjon  

Sitrat-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH Mellom 4,9 og 5,2 (1 % vandig løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 13,0 % (180 °C, 4 timer) 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg, uttrykt som oksalsyre, etter tørking 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 331 (iii) TRINATRIUMSITRAT 

Synonymer Trebasisk natriumsitrat 

Definisjon  

EINECS-nummer 200-675-3 
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Kjemisk betegnelse Trinatriumsitrat, trinatriumsalt av 2-hydroksy-1,2,3-propantri-

karboksylsyre, trinatriumsalt av sitronsyre, vannfritt, som dihydrat 

eller som pentahydrat 

Kjemisk formel Vannfritt: C6H5O7Na3 

Som hydrat: C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 eller 5) 

Molekylvekt 258,07 (vannfritt) 

294,10 (hydratisert n = 2) 

348,16 (hydratisert n = 5) 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver eller fargeløse krystaller 

Identifikasjon  

Sitrat-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH Mellom 7,5 og 9,0 (5 % vandig løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Vannfritt: ikke over 1,0 % (180 °C, 18 timer) 

Dihydrat: 10,0 til 13,0 % (180 °C, 18 timer) 

Pentahydrat: ikke over 30,3 % (180 °C, 4 timer) 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg, uttrykt som oksalsyre, etter tørking 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 332 (i) MONOKALIUMSITRAT 

Synonymer Enbasisk kaliumsitrat 

Definisjon  

EINECS-nummer 212-753-4 

Kjemisk betegnelse Monokaliumsitrat, monokaliumsalt av 2-hydroksy-1,2,3-propantri-

karboksylsyre, vannfritt monokaliumsalt av sitronsyre 

Kjemisk formel C6H7O7K 

Molekylvekt 230,21 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, hygroskopisk, kornet pulver eller gjennomsiktige krystaller 

Identifikasjon  

Sitrat-test Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

pH Mellom 3,5 og 3,8 (1 % vandig løsning) 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1,0 % (180 °C, 4 timer) 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg, uttrykt som oksalsyre, etter tørking 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 332 (ii) TRIKALIUMSITRAT 

Synonymer Trebasisk kaliumsitrat 

Definisjon  

EINECS-nummer 212-755-5 

Kjemisk betegnelse Trikaliumsitrat, trikaliumsalt av 2-hydroksy-1,2,3-propantri-

karboksylsyre, monohydrat av trikaliumsalt av sitronsyre 

Kjemisk formel C6H5O7K3·H2O 

Molekylvekt 324,42 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, hygroskopisk, kornet pulver eller gjennomsiktige krystaller 

Identifikasjon  

Sitrat-test Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

pH Mellom 7,5 og 9,0 (5 % vandig løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 6,0 % (180 °C, 4 timer) 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg (uttrykt som oksalsyre, etter tørking) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 333 (i) MONOKALSIUMSITRAT 

Synonymer Enbasisk kalsiumsitrat 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Monokalsiumsitrat, monokalsiumsalt av 2-hydroksy-1,2,3-propantri-

karboksylsyre, monohydrat av monokalsiumsalt av sitronsyre 

Kjemisk formel (C6H7O7)2Ca·H2O 

Molekylvekt 440,32 

Innhold Ikke under 97,5 % på tørrstoffbasis 
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Beskrivelse Hvitt, fint pulver 

Identifikasjon  

Sitrat-test Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

pH Mellom 3,2 og 3,5 (1 % vandig løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 7,0 % (180 °C, 4 timer) 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg (uttrykt som oksalsyre, etter tørking) 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Aluminium Ikke over 30 mg/kg (bare dersom tilsatt i næringsmidler beregnet på 

spedbarn og småbarn) 

Ikke over 200 mg/kg (ved all bruk unntatt næringsmidler beregnet på 

spedbarn og småbarn) 

Karbonater Ved oppløsing av 1 g kalsiumsitrat i 10 ml 2 N saltsyre skal det ikke 

frigjøres mer enn noen få isolerte bobler 

E 333 (ii) DIKALSIUMSITRAT 

Synonymer Tobasisk kalsiumsitrat 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Dikalsiumsitrat, dikalsiumsalt av 2-hydroksy-1,2,3-propantri-

karboksylsyre, trihydrat av dikalsiumsalt av sitronsyre 

Kjemisk formel (C6H7O7)2Ca2·3H2O 

Molekylvekt 530,42 

Innhold Ikke under 97,5 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, fint pulver 

Identifikasjon  

Sitrat-test Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 20,0 % (180 °C, 4 timer) 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg (uttrykt som oksalsyre, etter tørking) 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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Aluminium Ikke over 30 mg/kg (bare dersom tilsatt i næringsmidler beregnet på 

spedbarn og småbarn) 

Ikke over 200 mg/kg (ved all bruk unntatt næringsmidler beregnet på 

spedbarn og småbarn) 

Karbonater Ved oppløsing av 1 g kalsiumsitrat i 10 ml 2 N saltsyre skal det ikke 

frigjøres mer enn noen få isolerte bobler 

E 333 (iii) TRIKALSIUMSITRAT 

Synonymer Trebasisk kalsiumsitrat 

Definisjon  

EINECS-nummer 212-391-7 

Kjemisk betegnelse Trikalsiumsitrat, trikalsiumsalt av 2-hydroksy-1,2,3-propantri-

karboksylsyre, tetrahydrat av trikalsiumsalt av sitronsyre 

Kjemisk formel (C6H6O7)2Ca3·4H2O 

Molekylvekt 570,51 

Innhold Ikke under 97,5 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, fint pulver 

Identifikasjon  

Sitrat-test Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 14,0 % (180 °C, 4 timer) 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg (uttrykt som oksalsyre, etter tørking) 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Aluminium Ikke over 30 mg/kg (bare dersom tilsatt i næringsmidler beregnet på 

spedbarn og småbarn) 

Ikke over 200 mg/kg (ved all bruk unntatt næringsmidler beregnet på 

spedbarn og småbarn) 

Karbonater Ved oppløsing av 1 g kalsiumsitrat i 10 ml 2 N saltsyre skal det ikke 

frigjøres mer enn noen få isolerte bobler 

E 334 L(+)-VINSYRE, VINSYRE 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 201-766-0 
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Kjemisk betegnelse L-vinsyre, L-2,3-dihydroksybutandisyre, d-α,β-dihydroksyravsyre 

Kjemisk formel C4H6O6 

Molekylvekt 150,09 

Innhold Ikke under 99,5 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fargeløst eller gjennomskinnelig, krystallinsk fast stoff eller hvitt, 

krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde Mellom 168 °C og 170 °C 

Tartrat-test Positiv test 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 11,5° og + 13,5° (20 % vandig løsning (w/v)) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (tørking over P2O5, 3 timer) 

Sulfataske Ikke over 1 000 mg/kg (etter gløding ved 800 ± 25 °C) 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg, uttrykt som oksalsyre, etter tørking 

E 335 (i) MONONATRIUMTARTRAT 

Synonymer Mononatriumsalt av L-(+)-vinsyre 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Mononatriumsalt av L-2,3-dihydroksybutandisyre, monohydrat av 

mononatriumsalt av L-(+)-vinsyre 

Kjemisk formel C4H5O6Na·H2O 

Molekylvekt 194,05 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fargeløse, gjennomskinnelige krystaller 

Identifikasjon  

Tartrat-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 10,0 % (105 °C, 4 timer) 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg (uttrykt som oksalsyre, etter tørking) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 335 (ii) DINATRIUMTARTRAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 212-773-3 

Kjemisk betegnelse Dinatrium-L-tartrat, dinatriumsalt(+)-tartrat, dinatrium(+)-2,3-

dihydroksybutandisyre, dihydrat av dinatriumsalt av L-(+)-vinsyre 

Kjemisk formel C4H4O6Na2·2H2O 

Molekylvekt 230,8 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fargeløse, gjennomskinnelige krystaller 

Identifikasjon  

Tartrat-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

Løselighet 1 g er uløselig i 3 ml vann. Uløselig i etanol 

pH Mellom 7,0 og 7,5 (1 % vandig løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 17,0 % (150 °C, 4 timer) 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg (uttrykt som oksalsyre, etter tørking) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 336 (i) MONOKALIUMTARTRAT 

Synonymer Enbasisk kaliumtartrat 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Vannfritt monokaliumsalt av L-(+)-vinsyre, monokaliumsalt av L-

2,3-dihydroksybutandisyre 

Kjemisk formel C4H5O6K 

Molekylvekt 188,16 

Innhold Ikke under 98 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk eller kornet pulver 

Identifikasjon  

Tartrat-test Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

Smeltepunkt 230 °C 

pH 3,4 (1 % vandig løsning) 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1,0 % (105 °C, 4 timer) 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg (uttrykt som oksalsyre, etter tørking) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 336 (ii) DIKALIUMTARTRAT 

Synonymer Tobasisk kaliumtartrat 

Definisjon  

EINECS-nummer 213-067-8 

Kjemisk betegnelse Dikaliumsalt av L-2,3-dihydroksybutandisyre, dikaliumsalt med et 

halvt vannmolekyl av L-(+)-vinsyre 

Kjemisk formel C4H4O6K2·½H2O 

Molekylvekt 235,2 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk eller kornet pulver 

Identifikasjon  

Tartrat-test Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

pH Mellom 7,0 og 9,0 (1 % vandig løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 4,0 % (150 °C, 4 timer) 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg (uttrykt som oksalsyre, etter tørking) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 337 KALIUMNATRIUMTARTRAT 

Synonymer Kaliumnatrium-L-(+)-tartrat, Rochellesalt, Seignettesalt 

Definisjon  

EINECS-nummer 206-156-8 

Kjemisk betegnelse Kaliumnatriumsalt av L-2,3-dihydroksybutandisyre, kaliumnatrium-

L-(+)-tartrat 

Kjemisk formel C4H4O6KNa·4H2O 

Molekylvekt 282,23 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 
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Beskrivelse Fargeløse krystaller eller hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Tartrat-test Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

Løselighet 1 g er uløselig i 1 ml vann, uløselig i etanol 

Smeltepunktsområde 70–80 °C 

pH Mellom 6,5 og 8,5 (1 % vandig løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 26,0 % og ikke under 21,0 % (150 °C, 3 timer) 

Oksalater Ikke over 100 mg/kg (uttrykt som oksalsyre, etter tørking) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 338 FOSFORSYRE 

Synonymer Ortofosforsyre, monofosforsyre 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-633-2 

Kjemisk betegnelse Fosforsyre 

Kjemisk formel H3PO4 

Molekylvekt 98,00 

Innhold Ikke under 67,0 % og ikke over 85,7 %. Fosforsyre kan kjøpes som 

en vandig løsning i ulike konsentrasjoner. 

Beskrivelse Klar, fargeløs, tyktflytende væske 

Identifikasjon  

Syretest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

Renhet  

Flyktige syrer Ikke over 10 mg/kg (som eddiksyre) 

Klorid Ikke over 200 mg/kg (uttrykt som klor) 

Nitrater Ikke over 5 mg/kg (som NaNO33) 

Sulfat Ikke over 1 500 mg/kg (som CaSO44) 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 
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Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Merknad: Denne spesifikasjonen viser til en 75 % vandig løsning 

E 339 (i) MONONATRIUMFOSFAT 

Synonymer Mononatriummonofosfat, surt mononatriummonofosfat, mononat-

riumortofosfat, enbasisk natriumfosfat, natriumdihydrogen-

monofosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-449-2 

Kjemisk betegnelse Natriumdihydrogenmonofosfat 

Kjemisk formel Vannfritt: NaH2PO4 

Monohydrat: NaH2PO4 · H2O 

Dihydrat: NaH2PO4 · 2H2O 

Molekylvekt Vannfritt: 119,98 

Monohydrat: 138,00 

Dihydrat: 156,01 

Innhold Ikke under 97 % NaH2PO4 etter tørking ved 60 °C i en time og 

deretter ved 105 °C i fire timer 

Innhold av P2O5 mellom 58,0 % og 60,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Et hvitt luktfritt, svakt oppløselig pulver, krystaller eller korn 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol eller eter 

pH Mellom 4,1 og 5,0 (1 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % for det vannfrie saltet, ikke over 15,0 % for 

monohydratet og ikke over 25 % for dihydratet (60 °C, 1 time 

deretter 105 °C, 4 timer) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % på tørrstoffbasis 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 339 (ii) DINATRIUMFOSFAT 

Synonymer Dinatriummonofosfat, sekundært natriumfosfat, dinatriumortofosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-448-7 

Kjemisk betegnelse Dinatriumhydrogenmonofosfat, dinatriumhydrogenortofosfat 

Kjemisk formel Vannfritt: Na2HPO4 

Hydrat: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 or 12) 

Molekylvekt 141,98 (vannfritt) 

Innhold Ikke under 98 % Na2HPO4etter tørking ved 40 °C i tre timer og 

deretter 105 °C i fem timer. 

Innhold av P2O5 mellom 49 % og 51 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Vannfritt dinatriumhydrogenfosfat er et hvitt hygroskopisk luktfritt 

pulver. Hydratformene omfatter dihydrat: et hvitt, krystallinsk, 

luktfritt fast stoff; heptahydrat: hvite, luktfrie, forvitrende krystaller 

eller et hvitt, luktfritt, kornet pulver; dodekahydrat: et hvitt, 

forvitrende, luktfritt pulver eller hvite, effloreserende, luktfrie 

krystaller 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol 

pH Mellom 8,4 og 9,6 (1 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 5,0 % for det vannfrie saltet, ikke over 22,0 % for 

dihydratet, ikke over 50,0 % for heptahydratet og ikke over 61,0 % 

for dodekahydratet (40 °C, 3 timer; deretter 105 °C, 5 timer) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % på tørrstoffbasis 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 339 (iii) TRINATRIUMFOSFAT 

Synonymer Natriumfosfat, trebasisk natriumfosfat, trinatriumortofosfat 

Definisjon Trinatriumfosfat framstilles fra vandige løsninger og krystalliserer i 

den vannfrie formen og med 1/2, 1, 6, 8 eller 12 H2O. 

Dodekahydratet krystalliserer alltid fra vandige løsninger med et 

overskudd av natriumhydroksid. Det inneholder ¼ NaOH-molekyl 
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EINECS-nummer 231-509-8 

Kjemisk betegnelse Trinatriummonofosfat, trinatriumfosfat, trinatriumortofosfat 

Kjemisk formel Vannfritt: Na3PO4 

Som hydrat: Na3PO4 nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8, eller 12) 

Molekylvekt 163,94 (vannfritt) 

Innhold Vannfritt natriumfosfat og hydratformene, unntatt dodekahydratet, 

inneholder ikke under 97,0 % Na3PO4 etter tørking. 

Natriumfosfatdodekahydrat inneholder ikke under 92,0 % Na3PO4 

etter gløding 

Innhold av P2O5 mellom 40,5 % og 43,5 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvite, luktfrie krystaller, korn eller hvitt, luktfritt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol 

pH Mellom 11,5 og 12,5 (1 % løsning) 

Renhet  

Glødetap Etter tørking ved 120 °C i to timer, etterfulgt av gløding ved ca. 

800 °C i 30 minutter, er vekttapene som følger: vannfritt ikke over 

2,0 %, monohydrat ikke over 11,0 %, dodekahydrat: mellom 45,0 % 

og 58,0 % 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % på tørrstoffbasis 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 340 (i) MONOKALIUMFOSFAT 

Synonymer Enbasisk kaliumfosfat, monokaliummonofosfat, monokaliumor-

tofosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-913-4 

Kjemisk betegnelse Kaliumdihydrogenfosfat, monokaliumdihydrogenortofosfat, monoka-

liumdihydrogenmonofosfat 

Kjemisk formel KH2PO4 

Molekylvekt 136,09 

Innhold Ikke under 98,0 % etter tørking ved 105 °C i fire timer 

Innhold av P2O5 mellom 51,0 % og 53,0 % på tørrstoffbasis 
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Beskrivelse Luktfrie, fargeløse krystaller eller hvitt, kornet eller krystallinsk 

pulver 

Identifikasjon  

Kaliumtest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol 

pH Mellom 4,2 og 4,8 (1 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % (105 °C, 4 timer) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % på tørrstoffbasis 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 340 (ii) DIKALIUMFOSFAT 

Synonymer Dikaliummonofosfat, sekundært kaliumfosfat, dikaliumortofosfat, 

tobasisk kaliumfosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-834-5 

Kjemisk betegnelse Dikaliumhydrogenmonofosfat, dikaliumhydrogenfosfat, dika-

liumhydrogenortofosfat 

Kjemisk formel K2HPO4 

Molekylvekt 174,18 

Innhold Ikke under 98 % etter tørking ved 105 °C i fire timer 

Innhold av P2O5 mellom 40,3 % og 41,5 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fargeløst eller hvitt, kornet pulver, krystaller eller masser; oppløselig 

stoff, hygroskopisk 

Identifikasjon  

Kaliumtest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol 

pH Mellom 8,7 og 9,4 (1 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % (105 °C, 4 timer) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % (på tørrstoffbasis) 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 
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Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 340 (iii) TRIKALIUMFOSFAT 

Synonymer Tribasisk kaliumfosfat, trikaliumortofosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-907-1 

Kjemisk betegnelse Trikaliummonofosfat, trikaliumfosfat, trikaliumortofosfat 

Kjemisk formel Vannfritt: K3PO4 

Som hydrat: K3PO4 · nH2O (n = 1 eller 3) 

Molekylvekt 212,27 (vannfritt) 

Innhold Ikke under 97 % beregnet som glødestoff 

Innhold av P2O5 mellom 30,5 % og 34,0 % som glødestoff 

Beskrivelse Fargeløse eller hvite, luktfrie, hygroskopiske krystaller eller korn. 

Hydratformene omfatter monohydrat og trihydrat 

Identifikasjon  

Kaliumtest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol 

pH Mellom 11,5 og 12,3 (1 % løsning) 

Renhet  

Glødetap Vannfritt: ikke over 3,0 %. Som hydrat: ikke mer enn 23,0 % 

(bestemt ved tørking ved 105 °C i en time, etterfulgt av gløding ved 

800 °C ± 25 °C i 30 minutter) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % (på tørrstoffbasis) 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 341 (i) MONOKALSIUMFOSFAT 

Synonymer Enbasisk kalsiumfosfat, monokalsiumortofosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-837-1 
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Kjemisk betegnelse Kalsiumdihydrogenfosfat 

Kjemisk formel Vannfritt: Ca(H2PO4)2 

Monohydrat: Ca(H2PO4)2 · H2O 

Molekylvekt 234,05 (vannfritt) 

252,08 (monohydrat) 

Innhold Ikke under 95 % etter tørking 

Innhold av P2O5 mellom 55,5 % og 61,1 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Kornet pulver eller hvite, oppløselige krystaller eller korn 

Identifikasjon  

Kalsiumtest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

CaO-innhold Mellom 23,0 % og 27,5 % (vannfritt) 

Mellom 19,0 % og 24,8 % (monohydrat) 

Renhet  

Tap ved tørking Vannfritt: ikke over 14 % (105 °C, 4 timer) 

Monohydrat: ikke over 17,5 % (105 °C, 4 timer) 

Glødetap Vannfritt: ikke over 17,5 % (etter gløding ved 800 °C ± 25 °C i 30 

minutter) 

Monohydrat: ikke over 25,0 % (bestemt ved tørking ved 105 °C i en 

time, etterfulgt av gløding ved 800 °C ± 25 °C i 30 minutter) 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Aluminium Ikke over 70 mg/kg (bare dersom tilsatt i næringsmidler beregnet på 

spedbarn og småbarn) 

Ikke over 200 mg/kg (ved all bruk unntatt næringsmidler beregnet på 

spedbarn og småbarn) 

E 341 (ii) DIKALSIUMFOSFAT 

Synonymer Tobasisk kalsiumfosfat, dikalsiumortofosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-826-1 

Kjemisk betegnelse Kalsiummonohydrogenfosfat, kalsiumhydrogenortofosfat, sekundært 

kalsiumfosfat 

Kjemisk formel Vannfritt: CaHPO4 

Dihydrat: CaHPO4 · 2H2O 
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Molekylvekt 136,06 (vannfritt) 

172,09 (som dihydrat) 

Innhold Etter tørking ved 200 °C i tre timer inneholder dikalsiumfosfat ikke 

under 98 % og ikke over det som tilsvarer 102 % CaHPO4 

Innhold av P2O5 mellom 50,0 % og 52,5 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvite krystaller eller korn, kornet pulver eller pulver 

Identifikasjon  

Kalsiumtest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

Løselighet Tungt løselig i vann. Uløselig i etanol 

Renhet  

Glødetap Ikke over 8,5 % (vannfritt) eller 26,5 % (som dihydrat) etter gløding 

ved 800 °C ± 25 °C i 30 minutter 

Fluorid Ikke over 50 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Aluminium Ikke over 100 mg/kg for vannfri form og ikke over 80 mg/kg for 

dihydratet (bare dersom tilsatt i næringsmidler beregnet på spedbarn 

og småbarn) 

Ikke over 600 mg/kg for vannfri form og ikke over 500 mg/kg for 

dihydratet (ved all bruk unntatt næringsmidler beregnet på spedbarn 

og småbarn) Dette gjelder til 31. mars 2015. 

Ikke over 200 mg/kg for vannfri form og dihydratet (ved all bruk 

unntatt næringsmidler beregnet på spedbarn og småbarn). Dette 

gjelder fra 1. april 2015. 

E 341 (iii) TRIKALSIUMFOSFAT 

Synonymer Trebasisk kalsiumfosfat, kalsiumortofosfat, pentakalsiumhydr-

oksymonofosfat, kalsiumhydroksyapatitt 

Definisjon Trikalsiumfosfat består av en variabel blanding av kalsiumfosfater 

som framstilles ved nøytralisering av fosforsyre med 

kalsiumhydroksid og har den omtrentlige sammensetningen 

10CaO·3P2O5 ·H2O 

EINECS-nummer 235-330-6 (Pentakalsiumhydroksymonofosfat) 

231-840-8 (Kalsiumortofosfat) 

Kjemisk betegnelse Pentakalsiumhydroksymonofosfat, trikalsiummonofosfat 

Kjemisk formel Ca5(PO4)3 ·OH eller Ca3(PO4)2 

Molekylvekt 502 eller 310 
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Innhold Ikke under 90 % beregnet som glødestoff 

Innhold av P2O5 mellom 38,5 % og 48,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Et hvitt, luktfritt pulver som er stabilt i luft 

Identifikasjon  

Kalsiumtest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

Løselighet Praktisk talt uløselig i vann, uløselig i etanol, løselig i fortynnet 

saltsyre og salpetersyre 

Renhet  

Glødetap Ikke over 8 % etter gløding ved 800 °C ± 25 °C i 0,5 time 

Fluorid Ikke over 50 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Aluminium Ikke over 150 mg/kg (bare dersom tilsatt i næringsmidler beregnet på 

spedbarn og småbarn) 

Ikke over 500 mg/kg (ved all bruk unntatt næringsmidler beregnet på 

spedbarn og småbarn). Dette gjelder til 31. mars 2015. 

Ikke over 200 mg/kg (ved all bruk unntatt næringsmidler beregnet på 

spedbarn og småbarn). Dette gjelder fra 1. april 2015. 

E 343(i) MONOMAGNESIUMFOSFAT 

Synonymer Magnesiumdihydrogenfosfat, monobasisk magnesiumfosfat, 

monomagnesiumortofosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 236-004-6 

Kjemisk betegnelse Monomagnesiumdihydrogenmonofosfat 

Kjemisk formel Mg(H2PO4)2 nH2O (der n = 0 til 4) 

Molekylvekt 218,30 (vannfritt) 

Innhold Ikke under 51,0 % etter gløding beregnet som P2O5 på utglødet basis 

(800 °C ± 25 °C i 30 minutter) 

Beskrivelse Hvitt, luktfritt, krystallinsk pulver, svakt løselig i vann 

Identifikasjon  

Magnesiumtest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

MgO-innhold Ikke under 21,5 % etter gløding eller på tørrstoffbasis (105 °C, 4 

timer) 
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Renhet  

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 343(ii) DIMAGNESIUMFOSFAT 

Synonymer Magnesiumhydrogenfosfat, tobasisk magnesiumfosfat, dimagne-

siumortofosfat, sekundært magnesiumfosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-823-5 

Kjemisk betegnelse Dimagnesiummonohydrogenmonofosfat 

Kjemisk formel MgHPO4 · nH2O (der n = 0-3) 

Molekylvekt 120,30 (vannfritt) 

Innhold Ikke over 96 % etter gløding (800 °C ± 25 °C i 30 minutter) 

Beskrivelse Hvitt, luktfritt, krystallinsk pulver, svakt løselig i vann 

Identifikasjon  

Magnesiumtest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

MgO-innhold Ikke under 33,0 % på tørrstoffbasis (105 °C, 4 timer) 

Renhet  

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 350 (i) NATRIUMMALAT 

Synonymer Natriumsalt av eplesyre 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Dinatrium-DL-malat, dinatriumsalt av hydroksybutandisyre 

Kjemisk formel Hemihydrat: C4H4Na2O5 ½ H2O 

Trihydrat: C4H4Na2O5 3H2O 
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Molekylvekt Hemihydrat: 187,05 

Trihydrat: 232,10 

Innhold Ikke under 98,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver eller hvite, krystallinske klumper 

Identifikasjon  

1,2-dikarboksylsyre-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

Dannelse av azofargestoff Positiv 

Løselighet Lett løselig i vann 

Renhet  

Tap ved tørking Hemihydrat: ikke over 7,0 % (130 °C, 4 timer) 

Trihydrat: 20,5 til 23,5 % (130 °C, 4 timer) 

Alkalitet Ikke over 0,2 % som Na2CO3 

Fumarsyre Ikke over 1,0 % 

Maleinsyre Ikke over 0,05 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 350 (ii) NATRIUMHYDROGENMALAT 

Synonymer Mononatriumsalt av DL-eplesyre 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Mononatrium-DL-malat, mononatrium-2-DL-hydroksysuksinat 

Kjemisk formel C4H5NaO5 

Molekylvekt 156,07 

Innhold Ikke under 99,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt pulver 

Identifikasjon  

1,2-dikarboksylsyre-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

Dannelse av azofargestoff Positiv 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % (110 °C, 3 timer) 

Maleinsyre Ikke over 0,05 % 

Fumarsyre Ikke over 1,0 % 
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Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 351 KALIUMMALAT 

Synonymer Kaliumsalt av eplesyre 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Dikalium-DL-malat, dikaliumsalt av hydroksybutandisyre 

Kjemisk formel C4H4K2O5 

Molekylvekt 210,27 

Innhold Ikke under 59,5 % 

Beskrivelse Fargeløs eller nesten fargeløs vandig løsning 

Identifikasjon  

1,2-dikarboksylsyre-test Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

Dannelse av azofargestoff Positiv 

Renhet  

Alkalitet Ikke over 0,2 % som K2CO3 

Fumarsyre Ikke over 1,0 % 

Maleinsyre Ikke over 0,05 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 352 (i) KALSIUMMALAT 

Synonymer Kalsiumsalt av eplesyre 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Kalsium-DL-malat, kalsium-α-hydroksysuksinat, kalsiumsalt av 

hydroksybutandisyre 

Kjemisk formel C4H5CaO5 

Molekylvekt 172,14 

Innhold Ikke under 97,5 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt pulver 

Identifikasjon  

Malat-test Positiv test 

1,2-dikarboksylsyre-test Positiv test 
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Kalsiumtest Positiv test 

Dannelse av azofargestoff Positiv 

Løselighet Svakt løselig i vann 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2 % (100 °C, 3 timer) 

Alkalitet Ikke over 0,2 % som CaCO3 

Maleinsyre Ikke over 0,05 % 

Fumarsyre Ikke over 1,0 % 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 352 (ii) KALSIUMHYDROGENMALAT 

Synonymer Monokalsiumsalt av DL-eplesyre 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Monokalsium-DL-malat, monokalsium-2-DL-hydroksysuksinat 

Kjemisk formel (C4H5O5)2Ca 

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 97,5 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt pulver 

Identifikasjon  

1,2-dikarboksylsyre-test Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

Dannelse av azofargestoff Positiv 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % (110 °C, 3 timer) 

Maleinsyre Ikke over 0,05 % 

Fumarsyre Ikke over 1,0 % 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 353 METAVINSYRE 

Synonymer Ditartarsyre 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Metavinsyre 

Kjemisk formel C4H6O6 

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 99,5 % 

Beskrivelse Krystallinsk form eller pulverform med hvit eller gulaktig farge. 

Svært oppløselig med en svak lukt av karamell 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann og etanol 

Identifikasjonsprøving 1–10 mg av stoffet legges i et reagensglass med 2 ml konsentrert 

svovelsyre og 2 dråper sulforesorcinolreagens. Ved oppvarming til 

150 ºC framkommer en intens fiolett farging 

Renhet  

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 354 KALSIUMTARTRAT 

Synonymer L-kalsiumtartrat 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Kalsium-L(+)-2,3-dihydroksibutandioat-dihydrat 

Kjemisk formel C4H4CaO6 · 2H2O 

Molekylvekt 224,18 

Innhold Ikke under 98,0 % 

Beskrivelse Fint krystallinsk pulver med hvit eller hvitlig farge 

Identifikasjon  

Løselighet Svakt løselig i vann. Løselighet ca. 0,01 g/100 ml vann (20 °C). 

Tungt løselig i etanol. Lett løselig i dietyleter. Løselig i syrer 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 + 7,0° til + 7,4° (0,1 % i en 1N HCl-løsning) 

pH Mellom 6,0 og 9,0 (5 % tykk oppslemming) 

Renhet  

Sulfat Ikke over 1 g/kg (som H2SO4) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 355 ADIPINSYRE 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 204-673-3 

Kjemisk betegnelse Heksandisyre, 1,4-butandikarboksylsyre 

Kjemisk formel C6H10O4 

Molekylvekt 146,14 

Innhold Ikke under 99,6 % 

Beskrivelse Hvite, luktfrie krystaller eller krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde 151,5–154,0 °C 

Løselighet Svakt løselig i vann. Lett løselig i etanol 

Renhet  

Vann Ikke over 0,2 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 20 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 356 NATRIUMADIPAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 231-293-5 

Kjemisk betegnelse Natriumadipat 

Kjemisk formel C6H8Na2O4 

Molekylvekt 190,11 

Innhold Ikke under 99,0 % (på tørrstoffbasis) 

Beskrivelse Hvite, luktfrie krystaller eller krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde 151–152 ºC (for adipinsyre) 

Løselighet Ca. 50 g/100 ml vann (20 ºC) 

Natriumtest Positiv test 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 3 % (Karl Fischer) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 357 KALIUMADIPAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 242-838-1 

Kjemisk betegnelse Kaliumadipat 

Kjemisk formel C6H8K2O4 

Molekylvekt 222,32 

Innhold Ikke under 99,0 % (på tørrstoffbasis) 

Beskrivelse Hvite, luktfrie krystaller eller krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde 151–152 ºC (for adipinsyre) 

Løselighet Ca. 60 g/100 ml vann (20 ºC) 

Kaliumtest Positiv test 

Renhet  

Vann Ikke over 3 % (Karl Fischer) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 363 RAVSYRE 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 203-740-4 

Kjemisk betegnelse Butandisyre 

Kjemisk formel C4H6O4 

Molekylvekt 118,09 

Innhold Ikke under 99,0 % 

Beskrivelse Fargeløse eller hvite, luktfrie krystaller 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde 185,0–190,0 °C 

Renhet  

Gløderest Ikke over 0,025 % (800 °C, 15 min) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 380 TRIAMMONIUMSITRAT 

Synonymer Trebasisk ammoniumsitrat 

Definisjon  

EINECS-nummer 222-394-5 

Kjemisk betegnelse Triammoniumsalt av 2-hydroksypropan-1,2,3-trikarboksylsyre 

Kjemisk formel C6H17N3O7 

Molekylvekt 243,22 

Innhold Ikke under 97,0 % 

Beskrivelse Hvite til kremfargede krystaller eller hvitt til kremfarget pulver 

Identifikasjon  

Ammoniumtest Positiv test 

Sitrat-test Positiv test 

Løselighet Lett løselig i vann 

Renhet  

Oksalat Ikke over 0,04 % (som oksalsyre) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 385 KALSIUMDINATRIUMETYLENDIAMINTETRAACETAT 

Synonymer Kalsiumdinatrium-EDTA, kalsiumdinatriumedetat 

Definisjon  

EINECS-nummer 200-529-9 

Kjemisk betegnelse N,N′-1,2-etandiylbis[N-(karboksymetyl)-glysinat][(4-)-

O,O′,ON,ON]kalsiat(2)-dinatrim, 

kalsiumdinatriumetylendiamintetraacetat, kalsiumdinatrium 

(etylendinitrilo)tetraacetat 

Kjemisk formel C10H12O8CaN2Na2·2H2O 

Molekylvekt 410,31 

Innhold Ikke under 97 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvite luktfrie krystallinske korn eller hvitt til nesten hvitt pulver, 

svakt hygroskopisk 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

Kelatisk aktivitet med metallioner Positiv 

pH Mellom 6,5 og 7,5 (1 % løsning) 

Renhet  

Vanninnhold 5–13 % (Karl Fischer-metoden) 
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Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 392 EKSTRAKTER AV ROSMARIN 

Synonymer Ekstrakt av rosmarinblader (antioksidant) 

Definisjon Ekstrakter av rosmarin inneholder flere bestanddeler som beviselig 

har antioksiderende virkning. Disse bestanddelene tilhører 

hovedsakelig klassene fenolsyrer, flavonoider og diterpenoider. I 

tillegg til de antioksiderende forbindelsene kan ekstraktene også 

inneholde triterpener og stoffer som kan ekstraheres med organiske 

løsemidler, som særskilt angitt i følgende spesifikasjon. 

EINECS-nummer 283-291-9 

Kjemisk betegnelse Ekstrakter av rosmarin (Rosmarinus officinalis) 

Beskrivelse Antioksiderende ekstrakter av rosmarinblader framstilles ved 

ekstraksjon av blader fra Rosmarinus officinalis med et 

løsemiddelsystem som er godkjent for næringsmidler. Ekstrakter kan 

deretter bli deodorisert og avfarget. Ekstrakter kan standardiseres. 

Identifikasjon  

Antioksiderende referanseforbindelser: 

fenolditerpener 

Karnosinsyre (C20H28O4) og karnosol (C20H26O4) 

(som utgjør ikke under 90 % av samlet innhold av fenolditerpener) 

Viktige flyktige referanseforbindelser Borneol, bornylacetat, kamfer, 1,8-cineol, verbenon 

Tetthet > 0,25 g/ml 

Løselighet Uløselig i vann 

Renhet  

Tap ved tørking < 5 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

1 — Ekstrakter av rosmarin framstilt fra tørkede rosmarinblader ved acetonekstraksjon 

Beskrivelse Ekstrakter av rosmarin framstilles fra tørkede rosmarinblader ved 

acetonekstraksjon, filtrering, rensing og fordamping av løsemiddel, 

fulgt av tørking og sikting for å oppnå et fint pulver eller en væske. 

Identifikasjon  

Innhold av antioksiderende 

referanseforbindelser 

≥ 10  % w/w, uttrykt som samlet innhold av karnosinsyre og karnosol 

Forholdet mellom antioksidanter og 

flyktige forbindelser 

(samlet % w/w av karnosinsyre og karnosol) ≥ 15 

(% w/w av viktige flyktige referanseforbindelser)* 

(* som en prosentdel av det samlede innholdet av flyktige 

forbindelser i ekstrakten, målt med gasskromatografi/massespektromi 

(«GC-MSD») 

Renhet  

Løsemiddelrester Aceton: ikke over 500 mg/kg 
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2 — Ekstrakter av rosmarin framstilt ved ekstraksjon av tørkede rosmarinblader med superkritisk 

karbondioksid 

Beskrivelse Ekstrakter av rosmarin framstilt ved ekstraksjon av tørkede 

rosmarinblader med superkritisk karbondioksid og med en liten 

mengde etanol som hjelpeløsemiddel. 

Identifikasjon  

Innhold av antioksiderende 

referanseforbindelser 

≥ 13 % w/w, uttrykt som samlet innhold av karnosinsyre og karnosol 

Forholdet mellom antioksidanter og 

flyktige forbindelser 

(samlet % w/w av karnosinsyre og karnosol) ≥ 15 

(% w/w av viktige flyktige referanseforbindelser)* 

(* som en prosentdel av det samlede innholdet av flyktige 

forbindelser i ekstrakten, målt med gasskromatografi/massespektromi 

(«GC-MSD») 

Renhet  

Løsemiddelrester Etanol: ikke over 2 % 

3 — Ekstrakter av rosmarin framstilt av deodorisert etanolekstrakt av rosmarin 

Beskrivelse Ekstrakter av rosmarin framstilt av deodorisert etanolekstrakt av 

rosmarin. Ekstraktene kan renses ytterligere, for eksempel ved 

behandling med aktivt karbon og/eller molekylær destillasjon. 

Ekstraktene kan oppløses i egnede og godkjente bærere eller 

forstøves. 

Identifikasjon  

Innhold av antioksiderende 

referanseforbindelser 

≥ 5 % w/w, uttrykt som samlet innhold av karnosinsyre og karnosol 

Forholdet mellom antioksidanter og 

flyktige forbindelser 

(samlet % w/w av karnosinsyre og karnosol) ≥ 15 

(% w/w av viktige flyktige referanseforbindelser)* 

(* som en prosentdel av det samlede innholdet av flyktige 

forbindelser i ekstrakten, målt med gasskromato-

grafi/massespektromi («GC-MSD») 

Renhet  

Løsemiddelrester Etanol: ikke over 500 mg/kg 

4 — Ekstrakter av rosmarin avfarget og deodorisert, oppnådd gjennom en ekstraksjon i to trinn med heksan og 

etanol 

Beskrivelse Ekstrakter av rosmarin framstilt av deodorisert etanolekstrakt av 

rosmarin, som har gjennomgått heksanekstraksjon. Ekstraktene kan 

renses ytterligere, for eksempel ved behandling med aktivt karbon 

og/eller molekylær destillasjon. De kan oppløses i egnede og 

godkjente bærere eller forstøves. 

Identifikasjon  

Innhold av antioksiderende 

referanseforbindelser 

≥ 5 % w/w, uttrykt som samlet innhold av karnosinsyre og karnosol 
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Forholdet mellom antioksidanter og 

flyktige forbindelser 

(samlet % w/w av karnosinsyre og karnosol) ≥ 15 

(% w/w av viktige flyktige referanseforbindelser)* 

(* som en prosentdel av det samlede innholdet av flyktige 

forbindelser i ekstrakten, målt med gasskromatografi/massespektromi 

(«GC-MSD») 

Renhet  

Løsemiddelrester Heksan: ikke over 25 mg/kg 

Etanol: ikke over 500 mg/kg 

E 400 ALGINSYRE 

Synonymer  

Definisjon Lineær glykuronan som hovedsakelig består av β-(1-4)-bundne D-

mannuronsyre- og α-(1-4)-bundne L-guluronsyreenheter i 

pyranoseform. Hydrofilt, kolloidalt karbohydrat utvunnet av stammer 

av forskjellige arter av brunalger (Phaeophyceae) ved bruk av 

fortynnet alkalisk løsning. 

EINECS-nummer 232-680-1 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel (C6H8O6)n 

Molekylvekt 10 000–600 000 (typisk gjennomsnitt) 

Innhold Alginsyre avgir på tørrstoffbasis ikke under 20 % og ikke over 23 % 

karbondioksid (CO2), som tilsvarer ikke under 91 % og ikke over 

104,5 % alginsyre, (C6H8O6)n (beregnet ut fra en ekvivalentvekt på 

200) 

Beskrivelse Alginsyre forekommer i trådet eller kornet form og som pulver. Det 

er hvitt til gulbrunt og nesten uten lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann og organiske løsemidler, oppløses langsomt i 

løsninger av natriumkarbonat, natriumhydroksid og trinatriumfosfat 

Utfellingsprøve med kalsiumklorid Fem volumdeler av en 0,5 %-løsning av prøven i 1 M 

natriumhydroksidløsning tilsettes 1 volumdel av en 2,5 %-løsning av 

kalsiumklorid. Det dannes et fyldig geléaktig bunnfall. Med denne 

testen skilles alginsyre fra gummi arabicum, 

natriumkarboksymetylcellulose, karboksymetylstivelse, karragenan, 

gelatin, ghattigummi, karayagummi, johannesbrødkjernemel, 

metylcellulose og tragant. 

Utfellingsprøve med ammoniumsulfat To volumdeler av en 0,5 %-løsning av prøven i 1 M 

natriumhydroksidløsning tilsettes én volumdel av en mettet løsning 

av ammoniumsulfat. Det dannes ikke noe bunnfall. Med denne testen 

skilles alginsyre fra agar, natriumkarboksymetylcellulose, 

karragenan, pektinsyre, gelatin, johannesbrødkjernemel, 

metylcellulose og stivelse. 

Fargereaksjon Oppløs så fullstendig som mulig 0,01 g av prøven ved å riste den 

med 0,15 ml 0,1 N natriumhydroksid og tilsett 1 ml sur 

jern(III)sulfatløsning. Innen fem minutter utvikles en kirsebærrød 

farge som til slutt blir sterkt purpurrød. 

pH Mellom 2,0 og 3,5 (3 %-suspensjon) 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15 % (105 °C, 4 timer) 

Sulfataske Ikke over 8 % på tørrstoffbasis 

Stoff som er uløselig i 

natriumhydroksid (1 M løsning) 

Ikke over 2 % på tørrstoffbasis 

Formaldehyd Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 500 kolonier per gram 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g 

E 401 NATRIUMALGINAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Natriumsalt av alginsyre 

Kjemisk formel (C6H7NaO6)n 

Molekylvekt 10 000–600 000 (typisk gjennomsnitt) 

Innhold Avgir på tørrstoffbasis ikke under 18 % og ikke over 21 % 

karbondioksid, som tilsvarer ikke under 90,8 % og ikke over 106 % 

natriumalginat (beregnet ut fra en ekvivalentvekt på 222) 

Beskrivelse Nesten luktfritt, hvitt til gulaktig fiberholdig pulver eller kornet 

pulver 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Alginsyretest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15 % (105 °C, 4 timer) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 2 % på tørrstoffbasis 

Formaldehyd Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 
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Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 500 kolonier per gram 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g 

E 402 KALIUMALGINAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Kaliumsalt av alginsyre 

Kjemisk formel (C6H7KO6)n 

Molekylvekt 10 000–600 000 (typisk gjennomsnitt) 

Innhold Avgir på tørrstoffbasis ikke under 16,5 % og ikke over 19,5 % 

karbondioksid, som tilsvarer ikke under 89,2 % og ikke over 105,5 % 

kaliumalginat (beregnet ut fra en ekvivalentvekt på 238) 

Beskrivelse Nesten luktfritt, hvitt til gulaktig fiberholdig pulver eller kornet 

pulver 

Identifikasjon  

Kaliumtest Positiv test 

Alginsyretest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15 % (105 °C, 4 timer) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 2 % på tørrstoffbasis 

Formaldehyd Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 500 kolonier per gram 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g 
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E 403 AMMONIUMALGINAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Ammoniumsalt av alginsyre 

Kjemisk formel (C6H11NO6)n 

Molekylvekt 10 000–600 000 (typisk gjennomsnitt) 

Innhold Avgir på tørrstoffbasis ikke under 18 % og ikke over 21 % 

karbondioksid, som tilsvarer ikke under 88,7 % og ikke over 103,6 % 

ammoniumalginat (beregnet ut fra en ekvivalentvekt på 217) 

Beskrivelse Hvitt til gulaktig fiberholdig pulver eller kornet pulver 

Identifikasjon  

Ammoniumtest Positiv test 

Alginsyretest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15 % (105 °C, 4 timer) 

Sulfataske Ikke over 7 % etter tørking 

Vannuløselige stoffer Ikke over 2 % på tørrstoffbasis 

Formaldehyd Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 500 kolonier per gram 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g 

E 404 KALSIUMALGINAT 

Synonymer Kalsiumsalt av alginat 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Kalsiumsalt av alginsyre 

Kjemisk formel (C6H7Ca1/2O6)n 

Molekylvekt 10 000–600 000 (typisk gjennomsnitt) 

Innhold Avgir på tørrstoffbasis ikke under 18 % og ikke over 21 % 

karbondioksid, som tilsvarer ikke under 89,6 % og ikke over 104,5 % 

kalsiumalginat (beregnet ut fra en ekvivalentvekt på 219) 
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Beskrivelse Nesten luktfritt, hvitt til gulaktig fiberholdig eller kornet pulver 

Identifikasjon  

Kalsiumtest Positiv test 

Alginsyretest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15,0 % (105 °C, 4 timer) 

Formaldehyd Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 500 kolonier per gram 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g 

E 405 PROPYLENGLYKOLALGINAT 

Synonymer Hydroksypropylalginat, 1,2-propandiolester av alginsyre, 

propylenglykolalginat 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse 1,2-propandiolester av alginsyre; varierer i sammensetning etter 

graden av forestring og prosentdelen av frie og nøytraliserte 

karboksylgrupper i molekylet 

Kjemisk formel (C9H14O7)n (forestret) 

Molekylvekt 10 000–600 000 (typisk gjennomsnitt) 

Innhold Avgir på tørrstoffbasis ikke under 16 % og ikke over 20 % 

karbondioksid (CO2) 

Beskrivelse Nesten luktfritt, hvitt til gulbrunt fiberholdig pulver eller kornet 

pulver 

Identifikasjon  

1,2-propandiol-test Positiv test (etter hydrolyse) 

Alginsyretest Positiv test (etter hydrolyse) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 20 % (105 °C, 4 timer) 

Totalt innhold av 1,2-propandiol Ikke under 15 % og ikke over 45 % 

Innhold av fri 1,2-propandiol Ikke over 15 % 

Vannuløselige stoffer Ikke over 2 % på tørrstoffbasis 
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Formaldehyd Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 500 kolonier per gram 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g 

E 406 AGAR 

Synonymer Agar-agar; bengalsk, ceylonsk, kinesisk eller japansk husblas; Layor 

Carang  

Definisjon Agar er et hydrofilt, kolloidalt polysakkarid som hovedsakelig består 

av galaktoseenheter med regelmessig veksling mellom isomeriske L- 

og D-former. Disse heksoseenhetene er kjedet sammen via alfa-1,3- 

og beta-1,4-binding i kopolymeren. I omtrent hver tiende D-

galaktopyranoseenhet er en av hydroksylgruppene forestret med 

svovelsyre som er nøytralisert med kalsium, magnesium, kalium eller 

natrium. Utvinnes av visse stammer av marine alger av familiene 

Gelidiaceae og Gracilariaceae og beslektede rødalger av klassen 

Rhodophyceae 

EINECS-nummer 232-658-1 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Terskelverdien for gelkonsentrasjon skal ikke være høyere enn 

0,25 % 

Beskrivelse Agar er luktfritt eller har en svak, karakteristisk lukt. Hel agar 

forekommer vanligvis i bunter som består av tynne, membranaktige, 

agglutinerte strimler, eller i oppskåret, flaket eller kornet form. Den 

kan være lyst guloransje, gulgrå til blekgul, eller fargeløs. Den er seig 

når den er fuktig og sprø når den er tørr. Agar i pulverform er hvit til 

gulhvit eller blekgul. Når agarpulver undersøkes i vann med 

mikroskop, virker det mer gjennomsiktig. I kloralhydratløsning 

framtrer pulverisert agar som mer gjennomsiktig enn i vann, mer eller 

mindre kornet, furet, kantete, og inneholder av og til skall av 

kiselalger. Gelstyrken kan standardiseres ved tilsetting av dekstrose 

og maltodekstriner av sukrose 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i kaldt vann; løselig i kokende vann 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 22 % (105 °C, 5 timer) 

Aske Ikke over 6,5 % på tørrstoffbasis bestemt ved 550 °C 

Syreuløselig aske (uløselig i ca. 3 N 

saltsyre) 

Ikke over 0,5 % bestemt ved 550 °C på tørrstoffbasis 
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Uløselig stoff (etter 10 minutters 

omrøring i varmt vann) 

Ikke over 1,0 % 

Stivelse Ikke påviselig med følgende metode: Til en 1:10-løsning av prøven 

tilsettes noen dråper jodløsning. Ingen blåfarge dannes 

Gelatin og andre proteiner Løs opp ca. 1 g agar i 100 ml kokende vann og la det avkjøles til ca. 

50 °C. Tilsett 5 ml trinitrofenolløsning (1 g vannfritt 

trinitrofenol/100 ml varmt vann) til 5 ml løsning. Ingen turbiditet 

framtrer etter 10 minutter 

Vannabsorpsjon Anbring 5 g agar i en 100 ml målesylinder, fyll opp til merket med 

vann, bland og la det stå ved ca. 25 °C i 24 timer. Hell sylinderens 

innhold gjennom fuktet glassvatt, slik at vannet renner ned i en ny 

100 ml målesylinder. Det oppsamles ikke mer enn 75 ml vann 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 300 kolonier per gram 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

Salmonella spp. Ikke påvist i 5 g 

E 407 KARRAGENAN 

Synonymer Handelsvarer selges under forskjellige navn, for eksempel: 

Irish moss gelose, Eucheuman (av Eucheuma spp.), Iridophycan (av 

Iridaea spp.), Hypnean (av Hypnea spp.), Furcellaran eller dansk agar 

(av Furcellaria fastigiata), karrageenan (av Chondrus og Gigartina 

spp.) 

Definisjon Karragenan framstilles ved ekstraksjon med vann eller fortynnet 

alkalisk vannløsning av stammer av alger av familiene Gigartinaceae, 

Solieriaceae, Hypneaceae og Furcellariaceae av klassen 

Rhodophyceae (rødalger).  

Karragenan består hovedsakelig av kalium-, natrium-, magnesium- og 

kalsiumsulfatestere av polysakkaridene galaktose og 3,6-

anhydrogalaktose. Disse heksoseenhetene er kjedet sammen via enten 

alfa-1,3- eller beta-1,4-binding i kopolymeren. 

De dominerende polysakkaridene i karragenan benevnes kappa, iota 

og lambda avhengig av antallet sulfater i den repeterende enheten 

(dvs. 1,2,3-sulfat). Mellom kappa og iota er det en sammenhengende 

rekke av mellomforbindelser med varierende antall sulfater per 

repeterende enhet, mellom 1 og 2. 

Det skal ikke brukes andre organiske fellingsmidler i prosessen enn 

metanol, etanol og 2-propanol. 

Betegnelsen karragenan er forbeholdt en polymer som ikke er 

hydrolysert eller kjemisk nedbrutt på annen måte. 

Tilfeldig forekomst av formaldehyd som urenhet er tillatt opp til 

høyst 5 mg/kg. 
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EINECS-nummer 232-524-2 

Kjemisk betegnelse Polygalaktosesulfatester 

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Gulaktig til fargeløst, grovt til fint pulver som er nesten luktfritt 

Identifikasjon  

Galaktosetest Positiv test 

Anhydrogalaktosetest Positiv test 

Sulfattest Positiv test 

Løselighet Løselig i varmt vann. Uløselig i alkohol ved 1,5 % fortynning 

Renhet  

Løsemiddelrester Ikke over 0,1 % metanol, etanol, 2-propanol, enkeltvis eller samlet 

Viskositet Ikke under 5 mPa.s (1,5 % løsning ved 75 °C) 

Tap ved tørking Ikke over 12 % (105 °C, 4 timer) 

Sulfat Ikke under 15 % og ikke over 40 % etter tørking (som SO4) 

Aske Ikke under 15 % og ikke over 40 % bestemt etter tørking ved 550 °C 

Syreuløselig aske Ikke over 1 % etter tørking (uløselig i 10 % saltsyre) 

Syreuløselig stoff Ikke over 2 % etter tørking (uløselig i 1 % v/v svovelsyre) 

Karragenan med lav molekylvekt 

(molekylvektfraksjon under 50 kDa) 

Ikke over 5 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 2 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 300 kolonier per gram 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g 

E 407a BEARBEIDET EUCHEUMA-TANG 

Synonymer PES (akronym for Processed Eucheuma Seaweed) PES framstilt av 

Euchema cottonii kalles generelt kappa-PES, mens PES framstilt av 

Euchema spinosum kalles iota-PES. 
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Definisjon Bearbeidet Eucheuma-tang framstilles ved behandling i en basisk 

vannløsning (KOH) ved høy temperatur av stammer av algene 

Eucheuma cottonii og Eucheuma spinosum av klassen Rhodophyceae 

(rødalger) for å fjerne urenheter, etterfulgt av skylling i ferskvann og 

tørking for å oppnå produktet. Den kan renses ytterligere gjennom 

vasking med en alkohol. Tillatte alkoholer er begrenset til metanol, 

etanol og 2-propanol. Produktet består hovedsakelig av kalium-, 

natrium-, magnesium- og kalsiumsulfatestere av polysakkaridene 

galaktose og 3,6-anhydrogalaktose. Opptil 15 % algecellulose er også 

til stede i produktet. Betegnelsen «Bearbeidet Eucheuma-tang» er 

forbeholdt en polymer som ikke er hydrolysert eller kjemisk nedbrutt 

på annen måte. Forekomst av formaldehyd er tillatt opp til høyst 

5 mg/kg. 

Beskrivelse Gyllenbrunt til gulaktig, grovt til fint pulver som er nesten luktfritt 

Identifikasjon  

Galaktosetest Positiv test 

Anhydrogalaktosetest Positiv test 

Sulfattest Positiv test 

Løselighet Danner uklare, tyktflytende suspensjoner i vann. Uløselig i etanol 

(1,5 % løsning). 

Renhet  

Løsemiddelrester Ikke over 0,1 % metanol, etanol, 2-propanol, enkeltvis eller samlet 

Viskositet Ikke under 5 mPa.s (1,5 % løsning ved 75 °C) 

Tap ved tørking Ikke over 12 % (105 °C, 4 timer) 

Sulfat Ikke under 15 % og ikke over 40 % etter tørking (som SO4) 

Aske Ikke under 15 % og ikke over 40 % bestemt etter tørking ved 550 °C 

Syreuløselig aske Ikke over 1 % etter tørking (uløselig i 10 % saltsyre) 

Syreuløselig stoff Ikke under 8 % og ikke over 15 % etter tørking (uløselig i 1 % v/v 

svovelsyre) 

Karragenan med lav molekylvekt 

(molekylvektfraksjon under 50 kDa) 

Ikke over 5 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 2 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 300 kolonier per gram 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g 
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E 410 JOHANNESBRØDKJERNEMEL 

Synonymer  

Definisjon Johannesbrødkjernemel er malt endosperm av frø fra naturlige 

stammer av johannesbrødtreet, Ceratonia siliqua (L.) Taub. (familien 

Leguminosae). Det består hovedsakelig av et hydrokollodialt 

polysakkarid med høy molekylvekt, som er sammensatt av 

galaktopyranose- og mannopyranoseenheter kombinert ved 

glykosidbindinger, som kjemisk sett kan beskrives som 

galaktomannan 

EINECS-nummer 232-541-5 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt 50 000–3 000 000 

Innhold Galaktomannaninnhold ikke under 75 % 

Beskrivelse Hvitt til gulhvitt, nesten luktfritt pulver 

Identifikasjon  

Galaktosetest Positiv test 

Mannosetest Positiv test 

Mikroskopisk undersøkelse En malt prøve anbringes i en vandig løsning med 0,5 % jod og 1 % 

kaliumjodid på et objektglass og undersøkes under mikroskopet. 

Johannesbrødkjernemel inneholder avlange, rørformede celler som er 

atskilt eller ligger tett inntil hverandre. Deres brune innhold er langt 

mindre regelmessig formet enn i guarkjernemel. Guarkjernemel 

framviser tette grupper av runde til pæreformede celler. Innholdet er 

gult til brunt 

Løselighet Løselig i varmt vann, uløselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15 % (105 °C, 5 timer) 

Aske Ikke over 1,2 %, bestemt ved 800 °C 

Protein (N × 6,25) Ikke over 7 % 

Syreuløselig stoff Ikke over 4 % 

Stivelse Ikke påviselig med følgende metode: Til en 1:10-løsning av prøven 

tilsettes noen dråper jodløsning. Ingen blåfarge dannes 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Etanol og 2-propanol Ikke over 1 % enkeltvis eller samlet 
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E 412 GUARKJERNEMEL 

Synonymer Guargummi, guarmel 

Definisjon Guarkjernemel er malt endosperm av frø fra naturlige stammer av 

guarplanten, Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. (familien 

Leguminosae). Det består hovedsakelig av et hydrokollodialt 

polysakkarid med høy molekylvekt, som er sammensatt av 

galaktopyranose- og mannopyranoseenheter kombinert ved 

glykosidbindinger, som kjemisk sett kan beskrives som 

galaktomannan. Melet kan være delvis hydrolysert ved enten 

varmebehandling, mild syrebehandling eller alkalisk oksidering for å 

justere viskositeten. 

EINECS-nummer 232-536-0 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt 50 000–8 000 000 

Innhold Galaktomannaninnhold ikke under 75 % 

Beskrivelse Hvitt til gulhvitt, nesten luktfritt pulver 

Identifikasjon  

Galaktosetest Positiv test 

Mannosetest Positiv test 

Løselighet Løselig i kaldt vann 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15 % (105 °C, 5 timer) 

Aske Ikke over 5,5 %, bestemt ved 800 °C 

Syreuløselig stoff Ikke over 7 % 

Proteiner Ikke over 10 % (faktor N × 6,25) 

Stivelse Ikke påviselig med følgende metode: Til en 1:10-løsning av prøven 

tilsettes noen dråper jodløsning. (Ingen blåfarge dannes) 

Organiske peroksider Ikke over 0,7 meq aktivt oksygen/kg prøve 

Furfural Ikke over 1 mg/kg 

Pentaklorfenol Ikke over 0,01 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 413 TRAGANT 

Synonymer Tragacantha  

Definisjon Tragant er et tørket eksudat utvunnet av stilker og grener av stammer 

av Astragalus gummifer Labillardiere og andre asiatiske arter av 

Astragalus (familien Leguminosae). Det består hovedsakelig av 

polysakkarider med høy molekylvekt (galaktoarabaner og sure 

polysakkarider) som ved hydrolyse gir galakturonsyre, galaktose, 

arabinose, xylose og fukose. Små mengder ramnose og glukose (fra 

spor av stivelse og/eller cellulose) kan også være til stede 
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EINECS-nummer 232-252-5 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt Ca. 800 000 

Innhold  

Beskrivelse Umalt tragant forekommer som flate, lamellerte, rette eller krumme 

fragmenter eller spiralformede stykker med en tykkelse på 0,5–

2,5 mm og en lengde på opptil 3 cm. Den er hvit til blekgul av farge, 

men noen stykker kan ha et rødlig skjær. Stykkene er hornaktige og 

brekker lett. Den er luktfri, og løsninger har en emmen, slimaktig 

smak. Pulverisert tragant er hvit til blekgul eller rosabrun (lyst 

gyllenbrun) av farge 

Identifikasjon  

Løselighet 1 g av prøven i 50 ml vann sveller til det dannes en glatt, stiv, 

opaliserende, slimet masse; den er uløselig i etanol og sveller ikke i 

60 % (w/v) vandig etanol 

Renhet  

Karayagummitest Negativ test 1 g kokes med 20 ml vann til det dannes en slimet 

masse. 5 ml saltsyre tilsettes, og blandingen kokes igjen i fem 

minutter. Ingen permanent rosa eller rød farge utvikles 

Tap ved tørking Ikke over 16 % (105 °C, 5 timer) 

Totalt askeinnhold Ikke over 4 % 

Syreuløselig aske Ikke over 0,5 % 

Syreuløselige stoffer Ikke over 2 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

E 414 GUMMI ARABICUM 

Synonymer Akasiegummi 

Definisjon Gummi arabicum er et tørket eksudat utvunnet av stilker og grener av 

stammer av Acacia senegal (L.) Willdenow eller nært beslektede 

arter av akasie (familien Leguminosae). Den består hovedsakelig av 

polysakkarider med høy molekylvekt og deres kalsium-, magnesium- 

og kaliumsalter, som ved hydrolyse gir galaktose, ramnose og 

glukuronsyre 

EINECS-nummer 232-519-5 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  
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Molekylvekt Ca. 350 000 

Innhold  

Beskrivelse Umalt gummi arabicum forekommer som hvite eller gulhvite avlange 

dråper av ulik størrelse eller som kantete fragmenter, og er iblant 

blandet med mørke stykker. Den er også tilgjengelig i form av hvite 

eller gulhvite flak, korn, pulver eller sprøytetørket materiale. 

Identifikasjon  

Løselighet 1 g oppløses i 2 ml kaldt vann og danner en lettflytende løsning som 

gir sur lakmusreaksjon og er uløselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 17 % (105 °C, 5 timer) for kornet materiale og ikke over 

10 % (105 °C, 4 timer) for sprøytetørket materiale 

Totalt askeinnhold Ikke over 4 % 

Syreuløselig aske Ikke over 0,5 % 

Syreuløselige stoffer Ikke over 1 % 

Stivelse eller dekstrin En 1:50-løsning av gummien kokes og avkjøles. 1 dråpe jodløsning 

tilsettes 5 ml. Ingen blålig eller rødlig farge dannes 

Garvesyre Tilsett ca. 0,1 ml jernkloridløsning (9 g FeCl3.6H2O fylt opp til 

100 ml vann) i 10 ml av en 1:50-løsning. Ingen svartlig farge og ikke 

noe svartlig bunnfall dannes 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Hydrolyseprodukter Mannose, xylose og galakturonsyre forekommer ikke (bestemt ved 

kromatografi) 

Mikrobiologiske kriterier  

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

E 415 XANTANGUMMI 

Synonymer  

Definisjon Xantangummi er en polysakkaridgummi med høy molekylvekt 

framstilt ved gjæring i renkultur av et karbohydrat med stammer av 

Xanthomonas campestris, renset ved ekstraksjon med etanol eller 2-

propanol, tørket og malt. Den inneholder D-glukose og D-mannose 

som dominerende heksoseenheter, sammen med D-glukuronsyre og 

pyrodruesyre, og framstilles som natrium-, kalium- eller kalsiumsalt. 

Løsninger av den er nøytrale 

EINECS-nummer 234-394-2 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  
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Molekylvekt Ca. 1 000 000 

Innhold Avgir etter tørking ikke under 4,2 % og ikke over 5 % CO2, som 

tilsvarer mellom 91 % og 108 % xantangummi 

Beskrivelse Kremfarget pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann. Uløselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15 % (105 °C, 2,5 timer) 

Totalt askeinnhold Ikke over 16 % på tørrstoffbasis bestemt ved 650 °C etter tørking ved 

105 °C i 4 timer 

Pyrodruesyre Ikke under 1,5 % 

Nitrogen Ikke over 1,5 % 

Etanol og 2-propanol Ikke over 500 mg/kg enkeltvis eller samlet 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 5000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 300 kolonier per gram 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g 

Xanthomonas campestris Ingen levedyktige celler i 1 g 

E 416 KARAYAGUMMI 

Synonymer Katilo, kadaya, sterculia-gummi, Sterculia, karaya, kullo, kuterra 

Definisjon Karayagummi er et tørket eksudat utvunnet av stilker og grener av 

stammer av Sterculia urens Roxburgh og andre arter av Sterculia 

(familien Sterculiaceae) eller av Cochlospermum gossypium A.P. De 

Candolle eller andre arter av Cochlospermum (familien Bixaceae). 

Den består hovedsakelig av acetylerte polysakkarider med høy 

molekylvekt som ved hydrolyse gir galaktose, ramnose og 

galakturonsyre, sammen med mindre mengder glukuronsyre 

EINECS-nummer 232-539-4 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Karayagummi forekommer som dråper av ulik størrelse og som 

uregelmessige stykker med et karakteristisk halvkrystallinsk 

utseende. Den er blekgul til rosabrun av farge, gjennomsiktig og 

hornaktig. Pulverisert karayagummi er blekgrå til rosabrun. Gummien 

har en karakteristisk lukt av eddiksyre 
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Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i etanol 

Svelling i etanolløsning Karayagummi sveller i 60 % etanolløsning, i motsetning til andre 

gummier 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 20 % (105 °C, 5 timer) 

Totalt askeinnhold Ikke over 8 % 

Syreuløselig aske Ikke over 1 % 

Syreuløselige stoffer Ikke over 3 % 

Flyktige syrer Ikke under 10 % uttrykt som eddiksyre 

Stivelse Ikke påviselige 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Salmonella spp. Ikke påvist i 10 g 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

E 417 TARAKJERNEMEL 

Definisjon Tarakjernemel framstilles ved maling av endosperm av frø fra 

stammer av Caesalpinia spinosa (familien Leguminosae). Det består 

hovedsakelig av polysakkarider med høy molekylvekt, først og 

fremst sammensatt av galaktomannaner. Hovedbestanddelen består 

av en lineær kjede av (1-4)-β-D-mannopyranoseenheter med α-D-

galaktopyranoseenheter bundet sammen med (1-6)-bindinger. 

Forholdet mellom mannose og galaktose i tarakjernemel er 3:1. (I 

johannesbrødkjernemel er forholdet 4:1 og i guarkjernemel 2:1) 

EINECS-nummer 254-409-6 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Et hvitt til hvitgult, luktfritt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, uløselig i etanol 

Geldannelse En vandig løsning av prøven tilsettes små mengder natriumborat. 

Det dannes en gel 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15 % 

Aske Ikke over 1,5 % 

Syreuløselige stoffer Ikke over 2 % 
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Proteiner Ikke over 3,5 % (faktor N × 5,7) 

Stivelse Ikke påviselig 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 418 GELLANGUMMI 

Synonymer  

Definisjon Gellangummi er en polysakkaridgummi med høy molekylvekt 

framstilt ved gjæring i renkultur av et karbohydrat med stammer av 

Pseudomonas elodea, renset ved ekstraksjon med 2-propanol eller 

etanol, tørket og malt. Det høymolekylære polysakkaridet består 

hovedsakelig av en repeterende tetrasakkaridenhet med én ramnose-, 

én glukuronsyre- og to glukoseenheter, substituert med acylgrupper 

(glyseryl og acetyl) som O-glykosidestere. Glukuronsyren 

nøytraliseres til et blandet kalium-, natrium-, kalsium- og 

magnesiumsalt 

EINECS-nummer 275-117-5 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt Ca. 500 000 

Innhold Avgir etter tørking ikke under 3,3 % og ikke over 6,8 % CO2 

Beskrivelse Hvitlig pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann og danner en tyktflytende løsning. 

Uløselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15 % (105 °C, 2,5 timer) 

Nitrogen Ikke over 3 % 

2-propanol Ikke over 750 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 10 000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 400 kolonier per gram 

Escherichia coli Ingen i 5 g 

Salmonella spp. Ingen i 10 g 
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E 420 (i) SORBITOL 

Synonymer D-glucitol, D-sorbitol 

Definisjon Sorbitol framstilles ved hydrogenering av D-glukose. Det består 

hovedsakelig av D-sorbitol. Avhengig av innholdet av D-glukose 

består den delen av produktet som ikke er D-sorbitol, av beslektede 

stoffer som mannitol, iditol og maltitol. 

EINECS-nummer 200-061-5 

Kjemisk betegnelse D-glucitol 

Kjemisk formel C6H14O6 

Molekylvekt 182,2 

Innhold Ikke under 97 % totalt glycitolinnhold og ikke under 91 % D-sorbitol 

på tørrstoffbasis (glycitol er forbindelser med strukturformelen 

CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, der n er et heltall). 

Beskrivelse Hvitt hygroskopisk pulver, krystallinsk pulver, flak eller korn. 

Utseende i vandig løsning: Løsningen er klar. 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann, svakt løselig i etanol 

Smeltepunktsområde 88 til 102 °C 

Derivat av sorbitolmonobenzyliden Bland 7 ml metanol, 1 ml benzaldehyd og 1 ml saltsyre i 5 g av 

prøven. Rist blandingen i et mekanisk risteapparat til det dannes 

krystaller. Filtrer blandingen under vakuum, løs opp krystallene i 20 

ml kokende vann som er tilsatt 1 g natriumhydrogenkarbonat. Filtrer 

blandingen mens den er varm, avkjøl filtratet, filtrer under vakuum, 

skyll filtratet med 5 ml av en blanding som inneholder 2 deler vann 

og 1 del metanol, og lufttørk blandingen. Krystallene som danner 

seg, har smeltepunkt mellom 173 og 179 °C 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 1,5 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % (på tørrstoffbasis) 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,3 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Totalt sukkerinnhold Ikke over 1 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Klorid Ikke over 50 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Sulfat Ikke over 100 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 
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E 420 (ii) SORBITOLSIRUP 

Synonymer D-glucitolsirup 

Definisjon Sorbitolsirup dannet ved hydrogenering av glukosesirup,  

inneholder D-sorbitol, D-mannitol og hydrogenerte sakkarider. 

Den delen av produktet som ikke er D-sorbitol, består hovedsakelig av 

hydrogenerte oligosakkarider som er dannet ved hydrogenering av 

utgangsmaterialet glukosesirup (i hvilket tilfelle sirupen ikke danner 

krystaller) eller mannitol. Mindre mengder glycitol, der n ≤ 4, kan også 

forekomme (glycitoler er forbindelser med strukturformelen CH2OH-

(CHOH)n-CH2OH, der n er et heltall) 

EINECS-nummer 270-337-8 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 69 % totalt innhold av faste stoffer, og ikke under 50 % D-sorbitol 

på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Klar og fargeløs vandig løsning 

Identifikasjon  

Løselighet Kan blandes med vann, glyserol og 1,2-propandiol 

Derivat av 

sorbitolmonobenzyliden 

Bland 7 ml metanol, 1 ml benzaldehyd og 1 ml saltsyre i 5 g av prøven. Rist 

blandingen i et mekanisk risteapparat til det dannes krystaller. Filtrer 

blandingen under vakuum, løs opp krystallene i 20 ml kokende vann som er 

tilsatt 1 g natriumhydrogenkarbonat, og filtrer blandingen mens den er varm. 

Avkjøl filtratet, filtrer under vakuum, skyll filtratet med 5 ml av en blanding 

som inneholder 2 deler vann og 1 del metanol, og lufttørk  

blandingen. Krystallene som danner seg, har smeltepunkt mellom 173 og 

179 °C 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 31 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % (på tørrstoffbasis) 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,3 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Klorid Ikke over 50 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Sulfat Ikke over 100 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

E 421 MANNITOL 

(i) MANNITOL 

Synonymer D-mannitol 

Definisjon Produktet inneholder minst 96 % mannitol. Den delen av produktet som ikke 

er mannitol, består hovedsakelig av sorbitol (høyst 2 %), maltitol (høyst 2 %) 

og isomalt (1,1 GPM (1-O-alfa-D-glukopyranosyl-D-mannitoldehydrat): 

høyst 2 % og 1,6 GPS (6-O-alfa-D-glukopyranosyl-D-sorbitol): høyst 2 %). 

Uspesifiserte urenheter skal ikke utgjøre mer enn 0,1 % av hver. 

Framstilt ved katalytisk hydrogenering av karbohydratløsninger som 

inneholder glukose og/eller fruktose 
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EINECS-nummer 200-711-8 

Kjemisk betegnelse D-mannitol 

Kjemisk formel C6H14O6 

Molekylvekt 182,2 

Innhold Ikke under 96,0 % og ikke over 102 % etter tørking 

Beskrivelse Hvitt, luktfritt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, svært tungt løselig i etanol, praktisk talt uløselig i eter 

Smeltepunktsområde Mellom 164 og 169 °C 

IR-spektrometri Sammenligning med en referansestandard, f.eks. EP eller USP 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 23° og + 25° (boratløsning) 

pH Mellom 5 og 8. Bland 0,5 ml av en mettet løsning av kaliumklorid i 10 ml av 

en 10 % w/v prøveløsning og mål deretter pH 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 0,5 % (Karl Fischer-metoden) 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,3 % uttrykt som glukose 

Totalt sukkerinnhold Ikke over 1 % uttrykt som glukose 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Klorid Ikke over 70 mg/kg 

Sulfat Ikke over 100 mg/kg 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

(ii) MANNITOL FRAMSTILT VED GJÆRING 

Synonymer D-mannitol 

Definisjon Framstilt ved avbrutt gjæring under aerobe forhold ved bruk av en stamme av 

gjærsoppen Zygosaccharomyces rouxii. Den delen av produktet som ikke er 

mannitol, består hovedsakelig av sorbitol, maltitol og isomalt. 

EINECS-nummer 200-711-8 

Kjemisk betegnelse D-mannitol 

Kjemisk formel C6H14O6 

Molekylvekt 182,2 

Innhold Ikke under 99 % etter tørking 

Beskrivelse Hvitt, luktfritt, krystallinsk pulver 
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Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, svært tungt løselig i etanol, praktisk talt uløselig i eter 

Smeltepunktsområde Mellom 164 og 169 °C 

IR-spektrometri Sammenligning med en referansestandard, f.eks. EP eller USP 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 23° og + 25° (boratløsning) 

pH Mellom 5 og 8 

Bland 0,5 ml av en mettet løsning av kaliumklorid i 10 ml av en 10 % w/v 

prøveløsning og mål deretter pH 

Renhet  

Arabitol Ikke over 0,3 % 

Vanninnhold Ikke over 0,5 % (Karl Fischer-metoden) 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,3 % uttrykt som glukose 

Totalt sukkerinnhold Ikke over 1 % uttrykt som glukose 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Klorid Ikke over 70 mg/kg 

Sulfat Ikke over 100 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Aerobe mesofile bakterier Ikke over 1 000 kolonier per gram 

Koliforme bakterier Ikke påvist i 10 g 

Salmonella spp. Ikke påvist i 25 g 

Escherichia coli Ikke påvist i 10 g 

Staphylococcus aureus Ikke påvist i 10 g 

Pseudomonas aeruginosa Ikke påvist i 10 g 

Mugg Ikke over 100 kolonier per gram 

Gjær Ikke over 100 kolonier per gram 

E 422 GLYSEROL 

Synonymer Glyserin 

Definisjon  

EINECS-nummer 200-289-5 

Kjemisk betegnelse 1,2,3-propantriol, glyserol, trihydroksypropan 

Kjemisk formel C3H8O3 

Molekylvekt 92,10 

Innhold Ikke under 98 % glyserol på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Klar, fargeløs, hygroskopisk, sirupsaktig væske med bare en svak, 

karakteristisk lukt som verken er skarp eller ubehagelig 
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Identifikasjon  

Akroleindannelse ved 

oppvarming 

Noen dråper av prøven oppvarmes i et reagensglass med ca. 0,5 g 

kaliumbisulfat. Det utvikles akroleindamp med karakteristisk, stikkende lukt 

Spesifikk vekt (25 °C/25 °C) Ikke under 1,257 

Brytningstall [n]D
20 mellom 1,471 og 1,474 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 5 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,01 %, bestemt ved 800 ± 25 °C 

Butantrioler Ikke over 0,2 % 

Akrolein, glukose og 

ammoniumforbindelser 

En blanding av 5 ml glyserol og 5 ml kaliumhydroksidløsning (1:10) varmes 

opp til 60 °C i fem minutter. Den blir verken gul eller avgir ammoniakklukt 

Fettsyrer og estere Ikke over 0,1 % beregnet som butansyre 

Klorerte forbindelser Ikke over 30 mg/kg (som klor) 

3-monoklor-1,2-propandiol (3-

MCPD) 

Ikke over 0,1 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 425 (i) KONJACGUMMI 

Synonymer  

Definisjon Konjacgummi er et vannløselig hydrokolloid som utvinnes fra konjacmel ved 

vandig ekstraksjon. Konjacmel er det urensede råproduktet fra roten av den 

flerårige planten Amorphophallus konjac. Hovedbestanddelen i konjacgummi 

er glukomannan, et vannløselig polysakkarid med høy molekylvekt som 

består av D-mannose- og D-glukoseenheter med molarforholdet 1,6:1,0, 

forbundet med β(1-4)-glykosidbindinger. Kortere sidekjeder er forbundet 

med β(1-3)-glykosidbindinger, og acetylgrupper forekommer tilfeldig i et 

forhold på ca. 1 gruppe per 9–19 sukkerenheter 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt Hovedbestanddelen, glukomannan, har en gjennomsnittlig molekylvekt på 

200 000–2 000 000 

Innhold Ikke under 75 % karbohydrat 

Beskrivelse Hvitt til kremfarget til lysebrunt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Dispergerbart i varmt eller kaldt vann, der det danner en svært tyktflytende 

løsning med pH mellom 4,0 og 7,0 
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Geldannelse Tilsett 5 ml av en 4 %-løsning av natriumborat i en 1-% løsning av prøven i 

et reagensglass og rist kraftig. En gel dannes 

Dannelse av varmebestandig 

gel 

Lag en 2 %-løsning av prøven ved å varme den opp i kokende vannbad i 30 

minutter under stadig omrøring, og la så løsningen avkjøles til 

romtemperatur. For hvert g av prøven som brukes til å lage 30 g av 2 %-

løsningen, tilsettes 1 ml 10 % løsning av kaliumkarbonat i den fullstendig 

hydratiserte prøven ved omgivelsestemperatur. Varm opp blandingen i et 

vannbad til 85 °C, og oppretthold temperaturen i 2 timer uten omrøring. 

Under disse forholdene dannes det en varmebestandig gel 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 12 % (105 °C, 5 timer) 

Stivelse Ikke over 3 % 

Proteiner Ikke over 3 % (faktor N × 5,7) 

Viskositet (1 % løsning) Ikke under 3 kgm– 1s– 1 ved 25 °C 

Eterløselige stoffer Ikke over 0,1 % 

Totalt askeinnhold Ikke over 5,0 % (800 °C, 3–4 timer) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Salmonella spp. Ikke påvist i 12,5 g 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

E 425 (ii) KONJACGLUKOMANNAN 

Synonymer  

Definisjon Konjacglukomannan er et vannløselig hydrokolloid som utvinnes fra 

konjacmel ved å vaske med vannholdig etanol. Konjacmel er det urensede 

råproduktet fra rotknollen av den flerårige planten Amorphophallus konjac. 

Hovedbestanddelen er glukomannan, et vannløselig polysakkarid med høy 

molekylvekt som består av D-mannose- og D-glukoseenheter med 

molarforholdet 1,6:1,0, forbundet med β(1-4)-glykosidbindinger med en 

forgrening ved ca. hver 50. eller 60. enhet. Det finnes en acetylert gruppe ved 

ca. hver 19. sukkerrest 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt 500 000 til 2 000 000 

Innhold Totalt kostfiber: ikke under 95 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt til lett brunlig, fint, lettflytende og luktfritt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Dispergerbart i varmt eller kaldt vann, der det danner en svært tyktflytende 

løsning med pH mellom 5,0 og 7,0. Løseligheten økes med varme og 

mekanisk omrøring 
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Dannelse av varmebestandig 

gel 

Lag en 2 %-løsning av prøven ved å varme den opp i kokende vannbad i 30 

minutter under stadig omrøring, og la så løsningen avkjøles til 

romtemperatur. For hvert g av prøven som brukes til å lage 30 g av 2 %-

løsningen, tilsettes 1 ml 10 % løsning av kaliumkarbonat i den fullstendig 

hydratiserte prøven ved omgivelsestemperatur. Varm opp blandingen i et 

vannbad til 85 °C, og oppretthold temperaturen i 2 timer uten omrøring. 

Under disse forholdene dannes det en varmebestandig gel 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 8 % (105 °C, 3 timer) 

Stivelse Ikke over 1 % 

Viskositet (1 % løsning) Ikke under 20 kgm– 1s– 1 ved 25 °C 

Proteiner Ikke over 1,5 % (N × 5,7) 

Bestem nitrogen med Kjeldahl-metoden. Prosentandelen nitrogen i prøven 

multiplisert med 5,7 gir prosentandelen protein i prøven 

Eterløselige stoffer Ikke over 0,5 % 

Sulfitt (som SO2) Ikke over 4 mg/kg 

Klorid Ikke over 0,02 % 

50 % alkoholløselige stoffer Ikke over 2,0 % 

Totalt askeinnhold Ikke over 2,0 % (800 °C, 3–4 timer) 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Salmonella spp. Ikke påvist i 12,5 g 

Escherichia coli Ikke påvist i 5 g 

E 426 SOYABØNNEHEMICELLULOSE 

Synonymer  

Definisjon Soyabønnehemicellulose er et raffinert vannløselig polysakkarid framstilt av 

stammer av soyabønnefibrer ved ekstraksjon med varmt vann. Det skal ikke 

brukes andre organiske fellingsmidler enn etanol 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Vannløselige polysakkarider av soyabønner, vannløselige soyabønnefibrer 

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 74 % karbohydrat 

Beskrivelse Frittflytende hvitt eller gulhvitt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i varmt og kaldt vann uten geldannelse 

pH 5,5 ± 1,5 (1 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 7 % (105 °C, 4 timer) 
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Proteiner Ikke over 14 % 

Viskositet Ikke over 200 mPa.s (10 % løsning) 

Totalt askeinnhold Ikke over 9,5 % (600 °C, 4 timer) 

Arsen Ikke over 2 mg/kg 

Etanol Ikke over 2% 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 3 000 kolonier per gram 

Gjær og mugg Ikke over 100 kolonier per gram 

Escherichia coli Ikke påvist i 10 g 

E 427 KASJAGUMMI 

Synonymer  

Definisjon Kasjagummi er malt, renset endosperm av frø fra Cassia tora og Cassia 

obtusifoli (Leguminosae) som inneholder under 0,05 % Cassia occidentalis. 

Den består hovedsakelig av polysakkarider med høy molekylvekt, først og 

fremst sammensatt av en lineær kjede av (1-4)-β-D-mannopyranoseenheter 

med α-D-galaktopyranoseenheter bundet sammen med (1-6)-bindinger. 

Forholdet mellom mannose og galaktose er ca. 5:1 

Under framstillingen fjernes skall og kim fra frøene ved mekanisk 

varmebehandling, deretter foretas formaling og screening av endospermen. 

Den malte endospermen renses videre ved ekstraksjon med 2-propanol. 

Innhold Ikke under 75 % galaktomannan 

Beskrivelse Blekgult til hvitlig luktfritt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i etanol. Dispergeres lett i kaldt vann og danner en kolloidal løsning. 

Geldannelse med borat Til en vandig løsning av prøven tilsettes tilstrekkelig prøveløsning (TS) av 

natriumborat til å øke pH-verdien til over 9. Det dannes en gel. 

Geldannelse med 

xantangummi 

Vei opp 1,5 g av prøven og 1,5 g xantangummi og bland. Tilsett blandingen 

(under rask omrøring) i et 400 ml begerglass med 300 ml vann med en 

temperatur på 80 °C. Rør til blandingen er oppløst og fortsett med å røre 

videre i 30 minutter (temperaturen skal være over 60 °C under røringen). 

Avslutt røringen og avkjøl blandingen i romtemperatur i minst 2 timer. 

En fast, viskoelastisk gel dannes når temperaturen faller under 40 °C, men det 

dannes ikke gel i en kontrolløsning med bare 1 % kasjagummi eller 

xantangummi som er framstilt på samme måte. 

Viskositet Under 500 mPa.s (25 °C, 2 timer, 1 % løsning), som tilsvarer en 

gjennomsnittlig molekylvekt på 200 000–300 000 Da 
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Renhet  

Syreuløselige stoffer Ikke over 2,0 % 

pH 5,5–8 (1 % vandig løsning) 

Råfett Ikke over 1 % 

Proteiner Ikke over 7 % 

Totalt askeinnhold Ikke over 1,2 % 

Tap ved tørking Ikke over 12 % (5 timer, 105 °C) 

Totalt innhold av antrakinoner Ikke over 0,5 mg/kg (påvisningsgrense) 

Løsemiddelrester Ikke over 750 mg/kg 2-propanol 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 5 000 kolonidannende enheter per gram 

Gjær og mugg Ikke over 100 kolonidannende enheter per gram 

Salmonella spp. Ikke påvist i 25 g 

Escherichia coli Ikke påvist i 1 g 

E 431 POLYOKSYETYLEN(40)STEARAT 

Synonymer Polyoksyl(40)stearat, polyoksyetylen(40)monostearat 

Definisjon En blanding av mono- og diestere av kommersielt tilgjengelig spiselig 

stearinsyre og blandede polyoksyetylendioler (med en gjennomsnittlig 

polymerlengde på ca. 40 oksyetylenenheter) med fri polyol 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 97,5 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Kremfargede flak eller voksaktig fast stoff ved 25 °C med svak lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, etanol, metanol og etylacetat. Uløselig i mineralolje 

Størkningsintervall 39–44 °C 

IR-spektrum Karakteristisk for en polyoksyetylert polyol delvis forestret med fettsyrer 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 3 % (Karl Fischer-metoden) 

Syretall Ikke over 1 

Forsåpningstall Ikke under 25 og ikke over 35 

Hydroksyltall Ikke under 27 og ikke over 40 
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1,4-dioksan Ikke over 5 mg/kg 

Etylenoksid Ikke over 0,2 mg/kg 

Etylenglykoler (mono- og di-) Ikke over 0,25 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 432 POLYOKSYETYLEN(20)SORBITANMONOLAURAT 

Synonymer Polysorbat 20, polyoksyetylen(20)sorbitanmonolaurat 

Definisjon En blanding av partielle estere av sorbitol og dens mono- og dianhydrider 

med kommersielt tilgjengelig spiselig laurinsyre og kondensert med ca. 20 

mol etylenoksid per mol sorbitol og sorbitolanhydrider 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 70 % oksyetylengrupper, som tilsvarer ikke under 97,3 % 

polyoksyetylen(20)sorbitanmonolaurat på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Sitrongul til ravgul oljeaktig væske ved 25 °C med en svak, karakteristisk 

lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, etanol, metanol, etylacetat og dioksan. Uløselig i mineralolje 

og petroleumseter 

IR-spektrum Karakteristisk for en polyoksyetylert polyol delvis forestret med fettsyrer 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 3 % (Karl Fischer-metoden) 

Syretall Ikke over 2 

Forsåpningstall Ikke under 40 og ikke over 50 

Hydroksyltall Ikke under 96 og ikke over 108 

1,4-dioksan Ikke over 5 mg/kg 

Etylenoksid Ikke over 0,2 mg/kg 

Etylenglykoler (mono- og di-) Ikke over 0,25 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 
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E 433 POLYOKSYETYLENSORBITANMONOOLEAT (POLYSORBAT 80) 

Synonymer Polysorbat 80, polyoksyetylen(20)sorbitanmonooleat 

Definisjon En blanding av partielle estere av sorbitol og dens mono- og 

dianhydrider med kommersielt tilgjengelig spiselig oleinsyre og 

kondensert med ca. 20 mol etylenoksid per mol sorbitol og 

sorbitolanhydrider 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 65 % oksyetylengrupper, som tilsvarer ikke under 96,5 % 

polyoksyetylen(20)sorbitanmonooleat på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Sitrongul til ravgul oljeaktig væske ved 25 °C med en svak, 

karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, etanol, metanol, etylacetat og toluen. Uløselig i 

mineralolje og petroleumseter 

IR-spektrum Karakteristisk for en polyoksyetylert polyol delvis forestret med 

fettsyrer 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 3 % (Karl Fischer-metoden) 

Syretall Ikke over 2 

Forsåpningstall Ikke under 45 og ikke over 55 

Hydroksyltall Ikke under 65 og ikke over 80 

1,4-dioksan Ikke over 5 mg/kg 

Etylenoksid Ikke over 0,2 mg/kg 

Etylenglykoler (mono- og di-) Ikke over 0,25 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 434 POLYOKSYETYLENSORBITANMONOPALMITAT (POLYSORBAT 40) 

Synonymer Polysorbat 40, polyoksyetylen(20)sorbitanmonopalmitat 

Definisjon En blanding av partielle estere av sorbitol og dens mono- og 

dianhydrider med kommersielt tilgjengelig spiselig palmitinsyre og 

kondensert med ca. 20 mol etylenoksid per mol sorbitol og 

sorbitolanhydrider 
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EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 66 % oksyetylengrupper, som tilsvarer ikke under 97 % 

polyoksyetylen(20)sorbitanmonopalmitat på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Sitrongul til oransje oljeaktig væske eller halvtflytende gel ved 25 °C 

med en svak, karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, etanol, metanol, etylacetat og aceton. Uløselig i 

mineralolje 

IR-spektrum Karakteristisk for en polyoksyetylert polyol delvis forestret med 

fettsyrer 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 3 % (Karl Fischer-metoden) 

Syretall Ikke over 2 

Forsåpningstall Ikke under 41 og ikke over 52 

Hydroksyltall Ikke under 90 og ikke over 107 

1,4-dioksan Ikke over 5 mg/kg 

Etylenoksid Ikke over 0,2 mg/kg 

Etylenglykoler (mono- og di-) Ikke over 0,25 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 435 POLYOKSYETYLENSORBITANMONOSTEARAT (POLYSORBAT 60) 

Synonymer Polysorbat 60, polyoksyetylen(20)sorbitanmonostearat 

Definisjon En blanding av partielle estere av sorbitol og dens mono- og 

dianhydrider med kommersielt tilgjengelig spiselig stearinsyre og 

kondensert med ca. 20 mol etylenoksid per mol sorbitol og 

sorbitolanhydrider 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 65 % oksyetylengrupper, som tilsvarer ikke under 97 % 

polyoksyetylen(20)sorbitanmonostearat på tørrstoffbasis 
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Beskrivelse Sitrongul til oransje oljeaktig væske eller halvtflytende gel ved 25 °C 

med en svak, karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, etylacetat og toluen. Uløselig i mineralolje og 

vegetabilske oljer 

IR-spektrum Karakteristisk for en polyoksyetylert polyol delvis forestret med 

fettsyrer 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 3 % (Karl Fischer-metoden) 

Syretall Ikke over 2 

Forsåpningstall Ikke under 45 og ikke over 55 

Hydroksyltall Ikke under 81 og ikke over 96 

1,4-dioksan Ikke over 5 mg/kg 

Etylenoksid Ikke over 0,2 mg/kg 

Etylenglykoler (mono- og di-) Ikke over 0,25 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 436 POLYOKSYETYLENSORBITANTRISTEARAT (POLYSORBAT 65) 

Synonymer Polysorbat 65, polyoksyetylen(20)sorbitantristearat 

Definisjon En blanding av partielle estere av sorbitol og dens mono- og 

dianhydrider med kommersielt tilgjengelig spiselig stearinsyre og 

kondensert med ca. 20 mol etylenoksid per mol sorbitol og 

sorbitolanhydrider 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 46 % oksyetylengrupper, som tilsvarer ikke under 96 % 

polyoksyetylen(20)sorbitantristearat på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Gyllenbrunt, voksaktig fast stoff ved 25 °C med en svak, 

karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Dispergerbart i vann. Løselig i mineralolje, vegetabilske oljer, 

petroleumseter, aceton, eter, dioksan, etanol og metanol 

Størkningsintervall 29–33 °C 

IR-spektrum Karakteristisk for en polyoksyetylert polyol delvis forestret med 

fettsyrer 
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Renhet  

Vanninnhold Ikke over 3 % (Karl Fischer-metoden) 

Syretall Ikke over 2 

Forsåpningstall Ikke under 88 og ikke over 98 

Hydroksyltall Ikke under 40 og ikke over 60 

1,4-dioksan Ikke over 5 mg/kg 

Etylenoksid Ikke over 0,2 mg/kg 

Etylenglykoler (mono- og di-) Ikke over 0,25 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 440 (i) PEKTIN 

Synonymer  

Definisjon Pektin består hovedsakelig av partielle metylestere av 

polygalakturonsyre og deres ammonium-, natrium-, kalium- og 

kalsiumsalter. Det framstilles ved vandig ekstraksjon av stammer av 

et egnet, spiselig plantemateriale, vanligvis sitrusfrukter eller epler. 

Det skal ikke brukes andre organiske fellingsmidler enn metanol, 

etanol og 2-propanol 

EINECS-nummer 232-553-0 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 65 % galakturonsyre på aske- og vannfri basis etter 

vasking med syre og alkohol 

Beskrivelse Hvitt, lysegult, lysegrått eller lysebrunt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann og danner en kolloidal, opaliserende løsning. Uløselig 

i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 12 % (105 °C, 2 timer) 

Syreuløselig aske Ikke over 1 % (uløselig i ca. 3 N saltsyre) 

Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg på tørrstoffbasis 

Nitrogeninnhold Ikke over 1,0 % etter vasking med syre og etanol 

Totalt innhold av uløselige stoffer Ikke over 3 % 

Løsemiddelrester Ikke over 1 % fri metanol, etanol og 2-propanol, enkeltvis eller 

samlet, på grunnlag av innholdet av ikke-flyktige stoffer 
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Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 440 (ii) AMIDERT PEKTIN 

Synonymer  

Definisjon Amidert pektin består hovedsakelig av partielle metylestere og 

amider av polygalakturonsyre og deres ammonium-, natrium-, 

kalium- og kalsiumsalter. Det framstilles ved vandig ekstraksjon av 

stammer av spiselig plantemateriale, vanligvis sitrusfrukter eller 

epler, og behandling med ammoniakk i alkalisk miljø. Det skal ikke 

brukes andre organiske fellingsmidler enn metanol, etanol og 2-

propanol 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 65 % galakturonsyre på aske- og vannfri basis etter 

vasking med syre og alkohol 

Beskrivelse Hvitt, lysegult, lysegrått eller lysebrunt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann og danner en kolloidal, opaliserende løsning. Uløselig 

i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 12 % (105 °C, 2 timer) 

Syreuløselig aske Ikke over 1 % (uløselig i ca. 3 N saltsyre) 

Amideringsgrad Ikke over 25 % av alle karboksylgrupper 

Svoveldioksidrest Ikke over 50 mg/kg på tørrstoffbasis 

Nitrogeninnhold Ikke over 2,5 % etter vasking med syre og etanol 

Totalt innhold av uløselige stoffer Ikke over 3 % 

Løsemiddelrester Ikke over 1 % fri metanol, etanol og 2-propanol, enkeltvis eller 

samlet, på grunnlag av innholdet av ikke-flyktige stoffer 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 
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E 442 AMMONIUMFOSFATIDER 

Synonymer Ammoniumsalter av fosfatidsyre, blandede ammoniumsalter av 

fosforylerte glyserider 

Definisjon En blanding av ammoniumforbindelser av fosfatidsyrer framstilt av 

matfett og matolje. Én, to eller tre glyseridrester kan være bundet til 

fosforet. Dessuten kan to fosforestere være bundet sammen som 

fosfatidylfosfatider 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Fosforinnholdet er ikke under 3 og ikke over 3,4 vektprosent; 

ammoniuminnholdet er ikke under 1,2 % og ikke over 1,5 % 

(beregnet som N) 

Beskrivelse Fett, halvfast til oljeaktig fast stoff 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i fett. Uløselig i vann. Delvis løselig i etanol og aceton 

Glyseroltest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

Renhet  

Stoff som er uløselig i petroleumseter Ikke over 2,5 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 444 SUKROSEACETATISOBUTYRAT 

Synonymer SAIB 

Definisjon Sukroseacetatisobutyrat er en blanding av reaksjonsproduktene 

dannet ved forestring av sukrose av næringsmiddelkvalitet med 

eddiksyreanhydrid eller isobutansyreanhydrid etterfulgt av 

destillasjon. Blandingen inneholder alle mulige kombinasjoner av 

estere der molarforholdet mellom acetat og butyrat er ca. 2:6 

EINECS-nummer 204-771-6 

Kjemisk betegnelse Sukrosediacetatheksaisobutyrat 

Kjemisk formel C40H62O19 

Molekylvekt 832–856 (ca.), C40H62O19: 846,9 

Innhold Ikke under 98,8 % og ikke over 101,9 % C40H62O19 

Beskrivelse Lys strågul væske, klar og fri for bunnfall, med en svak lukt 
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Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann. Løselig i de fleste organiske løsemidler 

Brytningstall [n]D
40: 1,4492–1,4504 

Spesifikk vekt [d]25
D: 1,141–1,151 

Renhet  

Triacetin Ikke over 0,1 % 

Syretall Ikke over 0,2 

Forsåpningstall Ikke under 524 og ikke over 540 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 445 GLYSEROLESTERE AV TREKOLOFONIUM 

Synonymer Esterharpiks 

Definisjon En kompleks blanding av tri- og diglyserolestere av harpikssyrer fra 

trekolofonium. Kolofonium utvinnes ved løsemiddelekstraksjon av 

gamle furustubber etterfulgt av en væske-væske-

løsemiddelraffinering. Denne spesifikasjonen omfatter ikke stoffer 

utvunnet av kolofonium, et eksudat fra levende furutrær, og stoffer 

fra talloljekolofonium, et biprodukt av produksjonen av kraftmasse 

(papirmasse). Sluttproduktet består av ca. 90 % harpikssyrer og 10 % 

nøytrale (ikke-sure) forbindelser. Harpikssyrefraksjonen er en 

kompleks blanding av isomere diterpenmonokarboksylsyrer med 

empirisk molekylformel C20H30O2, hovedsakelig abietinsyre. Stoffet 

renses ved dampstripping eller motstrøms dampdestillasjon 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hardt, gult til blekt ravgult fast stoff 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, løselig i aceton 

IR-spektrum Karakteristisk for forbindelsen 

Renhet  

Løsningens spesifikke vekt [d]20
25 ikke under 0,935 bestemt i en 50 %-løsning i d-limonen (97 %, 

kokepunkt 175,5–176 °C, d20
4: 0,84) 

Mykningsområde (ring og kule) Mellom 82 °C og 90 °C 

Syretall Ikke under 3 og ikke over 9 

Hydroksyltall Ikke under 15 og ikke over 45 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 
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Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Test for talloljekolofonium (svoveltest) Når svovelholdige organiske forbindelser varmes opp sammen med 

natriumformat, omdannes svovelet til hydrogensulfid, som lett kan 

påvises ved hjelp av blyacetatpapir. En positiv test tyder på at det er 

brukt talloljekolofonium istedenfor trekolofonium 

E 450 (i) DINATRIUMDIFOSFAT 

Synonymer Dinatriumdihydrogendifosfat, dinatriumdihydrogenpyrofosfat, surt 

natriumpyrofosfat, dinatriumpyrofosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-835-0 

Kjemisk betegnelse Dinatriumdihydrogendifosfat 

Kjemisk formel Na2H2P2O7 

Molekylvekt 221,94 

Innhold Ikke under 95 % dinatriumdifosfat 

Ikke under 63,0 % og ikke over 64,5 % P2O5 

Beskrivelse Hvitt pulver eller hvite korn 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Fosfattest Positiv test 

Løselighet Løselig i vann 

pH Mellom 3,7 og 5,0 (1 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (105 °C, 4 timer) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 1 % 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Aluminium Ikke over 200 mg/kg 

E 450 (ii) TRINATRIUMDIFOSFAT 

Synonymer Trinatriumpyrofosfat, trinatriummonohydrogendifosfat, trinatrium-

monopyrofosfat, 

Definisjon  

EINECS-nummer 238-735-6 



Nr. 29/212 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel Monohydrat: Na3HP2O7 · H2O 

Vannfritt: Na3HP2O7 

Molekylvekt Monohydrat: 261,95 

Vannfritt: 243,93 

Innhold Ikke under 95 % etter tørking 

Ikke under 57 % og ikke over 59 % P2O5 

Beskrivelse Hvitt pulver eller hvite korn; foreligger i vannfri form eller som 

monohydrat 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Fosfattest Positiv test 

Løselighet Løselig i vann 

pH Mellom 6,7 og 7,5 (1 % løsning) 

Renhet  

Glødetap Vannfritt: ikke over 4,5 % (450–550 °C). 

Monohydrat: ikke over 11,5 %  

Tap ved tørking Vannfritt: ikke over 0,5 % (105 °C, 4 timer) 

Monohydrat: ikke over 1,0 % (105 °C, 4 timer) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 450 (iii) TETRANATRIUMDIFOSFAT 

Synonymer Tetranatriumpyrofosfat, tetranatriumfosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-767-1 

Kjemisk betegnelse Tetranatriumdifosfat 

Kjemisk formel Vannfritt: Na4P2O7 

Dekahydrat: Na4P2O7 · 10H2O 

Molekylvekt Vannfritt: 265,94 

Dekahydrat: 446,09 

Innhold Ikke under 95 % Na4P2O7 etter gløding 

Ikke under 52,5 % og ikke over 54,0 % P2O5 

Beskrivelse Fargeløse eller hvite krystaller, eller hvitt krystallinsk eller granulert 

pulver. Dekahydrat forvitrer litt i tørr luft 
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Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Fosfattest Positiv test 

Løselighet Løselig i vann. Uløselig i etanol 

pH Mellom 9,8 og 10,8 (1 % løsning) 

Renhet  

Glødetap Ikke over 0,5 % for det vannfrie saltet, ikke under 38 % og ikke over 

42 % for dekahydratet (105 °C, 4 timer; deretter 550 °C, 30 minutter) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 450 (v) TETRAKALIUMDIFOSFAT 

Synonymer Tetrakaliumpyrofosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 230-785-7 

Kjemisk betegnelse Tetrakaliumdifosfat 

Kjemisk formel K4P2O7 

Molekylvekt 330,34 (vannfritt) 

Innhold Ikke over 95 % (800 °C, 0,5 timer) 

Innhold av P2O5 ikke under 42,0 % og ikke over 43,7 % på 

tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fargeløse krystaller eller hvitt, svært hygroskopisk pulver 

Identifikasjon  

Kaliumtest Positiv test 

Fosfattest Positiv test 

Løselighet Løselig i vann, uløselig i etanol 

pH Mellom 10,0 og 10,8 (1 % løsning) 

Renhet  

Glødetap Ikke over 2 % (105 °C, 4 timer; deretter 550 °C, 30 minutter) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 450 (vi) DIKALSIUMDIFOSFAT 

Synonymer Kalsiumpyrofosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 232-221-5 

Kjemisk betegnelse Dikalsiumdifosfat 

Dikalsiumpyrofosfat 

Kjemisk formel Ca2P2O7 

Molekylvekt 254,12 

Innhold Ikke under 96 % 

Ikke under 55 % og ikke over 56 % P2O5 

Beskrivelse Et fint, hvitt, luktfritt pulver 

Identifikasjon  

Kalsiumtest Positiv test 

Fosfattest Positiv test 

Løselighet Uløselig i vann. Løselig i fortynnet saltsyre og salpetersyre 

pH Mellom 5,5 og 7,0 (10 %-suspensjon i vann) 

Renhet  

Glødetap Ikke over 1,5 % (800 °C ± 25 °C, 30 minutter) 

Fluorid Ikke over 50 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 450 (vii) KALSIUMDIHYDROGENDIFOSFAT 

Synonymer Surt kalsiumpyrofosfat, monokalsiumdihydrogenpyrofosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 238-933-2 

Kjemisk betegnelse Kalsiumdihydrogendifosfat 

Kjemisk formel CaH2P2O7 

Molekylvekt 215,97 

Innhold Ikke under 90 % på tørrstoffbasis 

Ikke under 61 % og ikke over 66 % P2O5 

Beskrivelse Hvite krystaller eller hvitt pulver 

Identifikasjon  

Kalsiumtest Positiv test 

Fosfattest Positiv test 
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Renhet  

Syreuløselig stoff Ikke over 0,4 % 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Aluminium Ikke over 800 mg/kg. Dette gjelder til 31. mars 2015. 

Ikke over 200 mg/kg. Dette gjelder fra 1. april 2015. 

E 451 (i) PENTANATRIUMTRIFOSFAT 

Synonymer Pentanatriumtripolyfosfat, natriumtripolyfosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-838-7 

Kjemisk betegnelse Pentanatriumtrifosfat 

Kjemisk formel Na5O10P3 · nH2O (n = 0 eller 6) 

Molekylvekt 367,86 

Innhold Ikke under 85,0 % (vannfritt) eller 65,0 % (heksahydrat) 

Innhold av P2O5 ikke under 56 % og ikke over 59 % (vannfritt) eller 

ikke under 43 % og ikke over 45 % (heksahydrat) 

Beskrivelse Hvitt, svakt hygroskopisk granulat eller pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol 

Natriumtest Positiv test 

Fosfattest Positiv test 

pH Mellom 9,1 og 10,2 (1 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Vannfritt: ikke over 0,7 % (105 °C, 1 time) 

Heksahydrat: ikke over 23,5 % (60 °C, 1 time; deretter 105 °C, 4 

timer) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,1 % 

Høyere polyfosfater Ikke over 1 % 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 451 (ii) PENTAKALIUMTRIFOSFAT 

Synonymer Pentakaliumtripolyfosfat, kaliumtrifosfat, kaliumtripolyfosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 237-574-9 

Kjemisk betegnelse Pentakaliumtrifosfat, pentakaliumtripolyfosfat 

Kjemisk formel K5O10P3 

Molekylvekt 448,42 

Innhold Ikke under 85 % på tørrstoffbasis 

Ikke under 46,5 % og ikke over 48 % P2O5 

Beskrivelse Hvitt, svært hygroskopisk pulver eller hvite, svært hygroskopiske 

korn 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann 

Kaliumtest Positiv test 

Fosfattest Positiv test 

pH Mellom 9,2 og 10,5 (1 % løsning) 

Renhet  

Glødetap Ikke over 0,4 % (105 °C, 4 timer; deretter 550 °C, 30 minutter) 

Vannuløselige stoffer Ikke over 2 % 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 452 (i) NATRIUMPOLYFOSFAT 

I. LØSELIG POLYFOSFAT 

Synonymer Natriumheksametafosfat, natriumtetrapolyfosfat, Grahams salt, 

glassaktige natriumpolyfosfater, natriumpolymetafosfat, 

natriummetafosfat 

Definisjon Løselige natriumpolyfosfater framstilles ved smelting og deretter 

avkjøling av natriumortofosfater. Disse forbindelsene er en klasse av 

flere amorfe, vannløselige polyfosfater som består av lineære kjeder 

av metafosfatenheter, (NaPO3)x, der x ≥ 2, avsluttet med Na2PO4-

grupper. Disse stoffene identifiseres vanligvis ved sitt Na2O/P2O5-

forhold eller sitt P2O5-innhold. Na2O/P2O5-forholdet varierer fra ca. 

1,3 for natriumtetrapolyfosfat, der x = ca. 4; til ca. 1,1 for Grahams 

salt, som vanligvis kalles natriumheksametafosfat, der x = 13 til 18, 

og til ca. 1,0 for natriumpolyfosfater med høyere molekylvekt, der x 

= 20 til 100 eller mer. Løsningenes pH varierer fra 3,0 til 9,0 

EINECS-nummer 272-808-3 

Kjemisk betegnelse Natriumpolyfosfat 
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Kjemisk formel Heterogene blandinger av natriumsalter av lineære, kondenserte 

polyfosforsyrer med den generelle formelen H(n + 2)PnO(3n + 1), der n 

ikke er mindre enn 2 

Molekylvekt (102)n 

Innhold Innhold av P2O5 ikke under 60 % og ikke over 71 % etter gløding 

Beskrivelse Fargeløse eller hvite, gjennomsiktige flak, granulat eller pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann 

Natriumtest Positiv test 

Fosfattest Positiv test 

pH Mellom 3,0 og 9,0 (1 % løsning) 

Renhet  

Glødetap Ikke over 1 % 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,1 % 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

II. ULØSELIG POLYFOSFAT 

Synonymer Uløselig natriummetafosfat, Maddrells salt, uløselig 

natriumpolyfosfat, IMP 

Definisjon Uløselig natriummetafosfat er et natriumpolyfosfat med høy 

molekylvekt som består av to lange metafosfatkjeder, (NaPO3)x, som 

vrir seg i spiralform i motsatte retninger om samme akse. 

Na2O/P2O5-forholdet er ca. 1,0. pH i en 1:3-suspensjon i vann er ca. 

6,5. 

EINECS-nummer 272-808-3 

Kjemisk betegnelse Natriumpolyfosfat 

Kjemisk formel Heterogene blandinger av natriumsalter av lineære, kondenserte 

polyfosforsyrer med den generelle formelen H(n + 2)PnO(3n + 1), der n 

ikke er mindre enn 2 

Molekylvekt (102)n 

Innhold Ikke under 68,7 % og ikke over 70,0 % P2O5 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, løselig i mineralsyrer og i løsninger av kalium- og 

ammoniumklorid (men ikke natriumklorid) 

Natriumtest Positiv test 

Fosfattest Positiv test 

pH Ca. 6,5 (1:3-suspensjon i vann) 
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Renhet  

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 452 (ii) KALIUMPOLYFOSFAT 

Synonymer Kaliummetafosfat, kaliumpolymetafosfat, Kurrols salt 

Definisjon  

EINECS-nummer 232-212-6 

Kjemisk betegnelse Kaliumpolyfosfat 

Kjemisk formel (KPO3)n 

Heterogene blandinger av kaliumsalter av lineære, kondenserte 

polyfosforsyrer med den generelle formelen H(n + 2)PnO(3n + 1), der n 

ikke er mindre enn 2 

Molekylvekt (118)n 

Innhold Innhold av P2O5 ikke under 53,5 % og ikke over 61,5 % etter gløding 

Beskrivelse Fint, hvitt pulver eller krystaller eller fargeløse, glassaktige flak 

Identifikasjon  

Løselighet 1 g løses opp i 100 ml av en 1:25-løsning med natriumacetat 

Kaliumtest Positiv test 

Fosfattest Positiv test 

pH Ikke over 7,8 (1 %-suspensjon) 

Renhet  

Glødetap Ikke over 2 % (105 °C, 4 timer; deretter 550 °C, 30 minutter) 

Syklisk fosfat Ikke over 8 % av P2O5-innholdet 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 452 (iii) NATRIUMKALSIUMPOLYFOSFAT 

Synonymer Natriumkalsiumpolyfosfat, glassaktig 

Definisjon  

EINECS-nummer 233-782-9 

Kjemisk betegnelse Natriumkalsiumpolyfosfat 
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Kjemisk formel (NaPO3)n CaO der n vanligvis er 5 

Molekylvekt  

Innhold Innhold av P2O5 ikke under 61 % og ikke over 69 % etter gløding 

Beskrivelse Hvite, glassaktige krystaller, korn 

Identifikasjon  

pH Ca. 5–7 (1 % m/m tykk oppslemming) 

CaO-innhold 7 %–15 % m/m 

Renhet  

Fluorid Ikke over 10 mg/kg 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 452 (iv) KALSIUMPOLYFOSFAT 

Synonymer Kalsiummetafosfat, kalsiumpolymetafosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 236-769-6 

Kjemisk betegnelse Kalsiumpolyfosfat 

Kjemisk formel (CaP2O6)n 

Heterogene blandinger av kalsiumsalter av kondenserte polyfosfor-

syrer med den generelle formelen H(n + 2)PnO(n + 1), der n ikke er 

mindre enn 2 

Molekylvekt (198)n 

Innhold Innhold av P2O5 ikke under 71 % og ikke over 73 % etter gløding 

Beskrivelse Luktfrie, fargeløse krystaller eller hvitt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Vanligvis tungt løselig i vann. Løselig i surt medium 

Kalsiumtest Positiv test 

Fosfattest Positiv test 

CaO-innhold 27–29,5 % 

Renhet  

Glødetap Ikke over 2 % (105 °C, 4 timer; deretter 550 °C, 30 minutter) 

Syklisk fosfat Ikke over 8 % av P2O5-innholdet 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som fluor) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 459 BETA-SYKLODEKSTRIN 

Synonymer  

Definisjon Beta-syklodekstrin er et ikke-reduserende syklisk sakkarid som 

består av sju α-1,4-bundne D-glukopyranosylenheter. Produktet 

framstilles ved at delvis hydrolysert stivelse behandles med enzymet 

sykloglykosyltransferase (CGTase) fra Bacillus circulans, 

Paenibacillus macerans eller rekombinant Bacillus licheniformis-

stamme SJ1608 

EINECS-nummer 231-493-2 

Kjemisk betegnelse Syklohepta-amylose 

Kjemisk formel (C6H10O5)7 

Molekylvekt 1135 

Innhold Ikke under 98,0 % av (C6H10O5)7 på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Praktisk talt luktfritt, hvitt eller nesten hvitt, krystallinsk fast stoff 

Utseende i vandig løsning Klar og fargeløs 

Identifikasjon  

Løselighet Tungt løselig i vann, lett løselig i varmt vann, svakt løselig i etanol 

Spesifikk rotasjon [α]D
25 mellom + 160° og + 164° (1 % løsning) 

pH-verdi: 5,0–8,0 (1 % løsning) 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 14 % (Karl Fischer-metoden) 

Andre syklodekstriner Ikke over 2 % på tørrstoffbasis 

Løsemiddelrester Ikke mer enn 1 mg/kg av hvert av stoffene toluen og trikloretylen 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 460 (i) MIKROKRYSTALLINSK CELLULOSE 

Synonymer Cellulosegel 

Definisjon Mikrokrystallinsk cellulose er renset, delvis depolymerisert cellulose 

framstilt ved behandling av cellulose som utvinnes som pulp av 

stammer av fiberholdig plantemateriale, med mineralsyrer. 

Polymeriseringsgraden er vanligvis under 400 

EINECS-nummer 232-674-9 

Kjemisk betegnelse Cellulose 

Kjemisk formel (C6H10O5)n 

Molekylvekt Ca. 36 000 

Innhold Ikke under 97 % beregnet som cellulose på tørrstoffbasis 

Partikkelstørrelse Ikke under 5 μm (ikke over 10 % av partiklene under 5 μm) 

Beskrivelse Et fint hvitt eller nesten hvitt, luktfritt pulver 
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Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, etanol, eter og fortynnede mineralsyrer. Svakt løselig 

i natriumhydroksidløsning 

Fargereaksjon 1 mg av prøven tilsettes 1 ml fosforsyre, og det varmes opp i 

vannbad i 30 minutter. Det tilsettes 4 ml av en 1:4-løsning med 

dihydroksybenzen i fosforsyre, og det varmes opp i 30 minutter. Det 

dannes en rød farge 

IR-spektroskopi Skal identifiseres 

Suspensjonstest Bland 30 g av prøven med 270 ml vann i en høyhastighetsblander 

(12 000 o/min) i 5 minutter. Den blandingen som oppstår, vil være 

enten en lettflytende suspensjon eller en tung, klumpete suspensjon 

som er tungtflytende, hvis den i det hele tatt er flytende, og så vidt 

avgir bunnfall og er full av luftbobler. Dersom det oppnås en 

lettflytende suspensjon, overføres 100 ml til en 100 ml målesylinder 

og får stå i en time. Faste stoffer utskilles, og supernatant kommer til 

syne 

pH pH i supernatanten er på mellom 5,0 og 7,5 (10 %-suspensjon i vann) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 7 % (105 °C, 3 timer) 

Vannløselige stoffer Ikke over 0,24 % 

Sulfataske Ikke over 0,5 % (800 ± 25 °C) 

Stivelse Ikke påviselig 

Tilsett noen dråper jodløsning i 20 ml av oppslemmingen fra 

suspensjonstesten og bland dette. Ingen purpurrød til blå eller blå 

farge dannes 

Karboksylgrupper Ikke over 1 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 460 (ii) CELLULOSE I PULVER 

Definisjon Renset, mekanisk findelt cellulose framstilt ved bearbeiding av 

cellulose fra pulp fra stammer av fiberholdig plantemateriale 

EINECS-nummer 232-674-9 

Kjemisk betegnelse Cellulose, lineær polymer av 1,4-bundne glukoserester 

Kjemisk formel (C6H10O5)n 

Molekylvekt (162)n (n er for det meste 1 000 eller høyere) 

Innhold Ikke under 92 % 

Partikkelstørrelse Ikke under 5 μm (ikke over 10 % av partiklene under 5 μm) 

Beskrivelse Et hvitt, luktfritt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, etanol, eter og fortynnede mineralsyrer. Svakt løselig 

i natriumhydroksidløsning 
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Suspensjonstest Bland 30 g av prøven med 270 ml vann i en høyhastighetsblander 

(12 000 o/min) i 5 minutter. Den blandingen som oppstår, vil være 

enten en lettflytende suspensjon eller en tung, klumpete suspensjon 

som er tungtflytende, hvis den i det hele tatt er flytende, og så vidt 

avgir bunnfall og er full av luftbobler. Dersom det oppnås en 

lettflytende suspensjon, overføres 100 ml til en 100 ml målesylinder 

og får stå i en time. Faste stoffer utskilles, og supernatant kommer til 

syne 

pH pH i supernatanten er på mellom 5,0 og 7,5 (10 %-suspensjon i vann) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 7 % (105 °C, 3 timer) 

Vannløselige stoffer Ikke over 1,0 % 

Sulfataske Ikke over 0,3 % (800 ± 25 °C) 

Stivelse Ikke påviselig 

Tilsett noen dråper jodløsning i 20 ml av oppslemmingen fra 

suspensjonstesten og bland dette. Ingen purpurrød til blå eller blå 

farge dannes 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 461 METYLCELLULOSE 

Synonymer Cellulosemetyleter 

Definisjon Metylcellulose er cellulose framstilt direkte av stammer av 

fiberholdig plantemateriale og delvis foretret med metylgrupper 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Cellulosemetyleter 

Kjemisk formel Polymerene inneholder substituerte anhydroglukoseenheter med 

følgende generelle formel: 

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), der R1, R2, R3 hver kan være 

– H 

– CH3 eller 

– CH2CH3 

Molekylvekt Fra ca. 20 000 til 380 000 

Innhold Ikke under 25 % og ikke over 33 % metoksylgrupper (OCH3) og ikke 

over 5 % hydroksyetoksylgrupper (OCH2CH2OH) 

Beskrivelse Svakt hygroskopisk, hvitt eller svakt gulaktig eller gråaktig, granulert 

eller fiberholdig pulver, uten lukt og smak 
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Identifikasjon  

Løselighet Sveller i vann til en klar til opaliserende, viskøs, kolloidal løsning. 

Uløselig i etanol, eter og kloroform 

Løselig i iseddik 

pH Ikke under 5,0 og ikke over 8,0 (1 % kolloidal løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 10 % (105 °C, 3 timer) 

Sulfataske Ikke over 1,5 % (800 ± 25 °C) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 462 ETYLCELLULOSE 

Synonymer Celluloseetyleter 

Definisjon Etylcellulose er cellulose framstilt direkte av fiberholdig 

plantemateriale og delvis foretret med etylgrupper 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Celluloseetyleter 

Kjemisk formel Polymerene inneholder substituerte anhydroglukoseenheter med 

følgende generelle formel: 

C6H7O2(OR1)(OR2), der R1 og R2 hver kan være: 

– H 

– CH2CH3 

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 44 % og ikke over 50 % etoksylgrupper (- OC2H5) etter 

tørking (dvs. ikke mer enn 2,6 etoksylgrupper per 

anhydroglukoseenhet) 

Beskrivelse Svakt hygroskopisk, hvitt til hvitlig pulver, uten lukt og smak 

Identifikasjon  

Løselighet Praktisk talt uløselig i vann, glyserol og 1,2-propandiol, men i 

varierende grad løselig i visse organiske løsemidler, avhengig av 

etoksylinnholdet. Etylcellulose som inneholder mellom 46 og 48 % 

etoksylgrupper, er lett løselig i tetrahydrofuran, metylacetat, 

triklormetan og i blandinger av aromatiske hydrokarboner og etanol. 

Etylcellulose som inneholder mellom 46 og 48 % etoksylgrupper 

eller mer, er lett løselig i etanol, metanol, toluen, triklormetan og 

etylacetat 
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Prøve på hinnedannelse Løs opp 5 g av prøven i 95 g av en toluen- og etanolblanding i 

forholdet 80:20 (w/w). Det dannes en klar, stabil og svakt gul 

løsning. Noen ml av løsningen helles på en glassplate slik at 

løsningen kan fordampe. En tykk, seig, sammenhengende og klar 

hinne blir igjen. Hinnen er brannfarlig 

pH Nøytral på lakmuspapir (1 % kolloidal løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 3 % (105 °C, 2 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,4 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 463 HYDROKSYPROPYLCELLULOSE 

Synonymer Cellulosehydroksypropyleter 

Definisjon Hydroksypropylcellulose er cellulose framstilt direkte av stammer av 

fiberholdig plantemateriale og delvis foretret med 

hydroksypropylgrupper 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Cellulosehydroksypropyleter 

Kjemisk formel Polymerene inneholder substituerte anhydroglukoseenheter med 

følgende generelle formel: 

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), der R1, R2, R3 hver kan være 

– H 

– CH2CHOHCH3 

– CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3 

– CH2CHO[CH2CHO(CH2CHOHCH3)CH3]CH3 

Molekylvekt Fra ca. 30 000 til 1 000 000 

Innhold Ikke under 80,5 % hydroksypropoksylgrupper (-OCH2CHOHCH3), 

som tilsvarer ikke over 4,6 hydroksypropylgrupper per 

anhydroglukoseenhet på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Svakt hygroskopisk, hvitt eller svakt gulaktig eller gråaktig, granulert 

eller fiberholdig pulver, uten lukt og smak 

Identifikasjon  

Løselighet Sveller i vann til en klar til opaliserende, tyktflytende, kolloidal 

løsning. Løselig i etanol. Uløselig i eter 

Gasskromatografi Substituenter bestemmes ved gasskromatografi 

pH Ikke under 5,0 og ikke over 8,0 (1 % kolloidal løsning) 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 10 % (105 °C, 3 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,5 %, bestemt ved 800 ± 25 °C 

Propylenklorhydriner Ikke over 0,1 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 464 HYDROKSYPROPYLMETYLCELLULOSE 

Synonymer  

Definisjon Hydroksypropylmetylcellulose er cellulose som er framstilt direkte 

av stammer av fiberholdig plantemateriale og delvis foretret med 

metylgrupper, og som inneholder en liten del 

hydroksypropylsubstitusjon 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Metylcellulose-2-hydroksypropyleter 

Kjemisk formel Polymerene inneholder substituerte anhydroglukoseenheter med 

følgende generelle formel: 

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), der R1, R2, R3 hver kan være 

– H 

– CH3 

– CH2CHOHCH3 

– CH2CHO (CH2CHOHCH3) CH3 

– CH2CHO[CH2CHO (CH2CHOHCH3) CH3]CH3 

Molekylvekt Fra ca. 13 000 til 200 000 

Innhold Ikke under 19 % og ikke over 30 % metoksylgrupper (-OCH3) og 

ikke under 3 % og ikke over 12 % hydroksypropoksylgrupper 

(-OCH2CHOHCH3) på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Svakt hygroskopisk, hvitt eller svakt gulaktig eller gråaktig, granulert 

eller fiberholdig pulver, uten lukt og smak 

Identifikasjon  

Løselighet Sveller i vann til en klar til opaliserende, tyktflytende, kolloidal 

løsning. Uløselig i etanol 

Gasskromatografi Substituenter bestemmes ved gasskromatografi 

pH Ikke under 5,0 og ikke over 8,0 (1 % kolloidal løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 10 % (105 °C, 3 timer) 
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Sulfataske Ikke over 1,5 % for produkter med viskositet på 50 mPa.s eller mer 

Ikke over 3 % for produkter med viskositet på under 50 mPa.s 

Propylenklorhydriner Ikke over 0,1 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 465 ETYLMETYLCELLULOSE 

Synonymer Metyletylcellulose 

Definisjon Etylmetylcellulose er cellulose framstilt direkte av stammer av 

fiberholdig plantemateriale og delvis foretret med metyl- og 

etylgrupper 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Celluloseetylmetyleter 

Kjemisk formel Polymerene inneholder substituerte anhydroglukoseenheter med 

følgende generelle formel: 

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), der R1, R2, R3 hver kan være 

– H 

– CH3 

– CH2CH3 

Molekylvekt Fra ca. 30 000 til 40 000 

Innhold Innhold på tørrstoffbasis ikke under 3,5 % og ikke over 6,5 % 

metoksylgrupper (-OCH3) og ikke under 14,5 % og ikke over 19 % 

etoksylgrupper (-OCH2CH3), og ikke under 13,2 % og ikke over 

19,6 % totale alkoksylgrupper, beregnet som metoksyl 

Beskrivelse Svakt hygroskopisk, hvitt eller svakt gulaktig eller gråaktig, granulert 

eller fiberholdig pulver, uten lukt og smak 

Identifikasjon  

Løselighet Sveller i vann til en klar til opaliserende, tyktflytende, kolloidal 

løsning. Løselig i etanol. Uløselig i eter 

pH Ikke under 5,0 og ikke over 8,0 (1 % kolloidal løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15 % for den fiberholdige formen og ikke over 10 % for 

pulverformen (105 °C til konstant vekt) 
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Sulfataske Ikke over 0,6 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 466 NATRIUMKARBOKSYMETYLCELLULOSE, KARBOKSYMETYLCELLULOSE, CELLULOSE-

GUMMI 

Synonymer CMC, NaCMC, natrium-CMC 

Definisjon Karboksymetylcellulose er det partielle natriumsaltet av en 

karboksymetyleter av cellulose, og cellulosen er framstilt direkte av 

stammer av fiberholdig plantemateriale 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Natriumsalt av cellulosekarboksymetyleter 

Kjemisk formel Polymerene inneholder substituerte anhydroglukoseenheter med 

følgende generelle formel: 

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), der R1, R2, R3 hver kan være 

– H 

– CH2COONa 

– CH2COOH 

Molekylvekt Over ca. 17 000 (polymeriseringsgrad ca. 100) 

Innhold På tørrstoffbasis: Ikke under 99,5 % 

Beskrivelse Svakt hygroskopisk, hvitt eller svakt gulaktig eller gråaktig, granulert 

eller fiberholdig pulver, uten lukt og smak 

Identifikasjon  

Løselighet Gir en tyktflytende, kolloidal løsning i vann. Uløselig i etanol 

Skumtest En 0,1 %-løsning av prøven ristes kraftig. Det dannes ikke skum. 

(Med denne testen kan natriumkarboksymetylcellulose skilles fra 

andre celluloseetere) 

Bunnfall Tilsett 5 ml av en 5 %-løsning av kobbersulfat eller aluminiumsulfat i 

5 ml av en 0,5 %-løsning av prøven. Det dannes et bunnfall. (Med 

denne testen kan natriumkarboksymetylcellulose skilles fra andre 

celluloseetere og fra gelatin, johannesbrødkjernemel og tragant) 

Fargereaksjon 0,5 g pulverisert natriumkarboksymetylcellulose tilsettes 50 ml vann 

under omrøring til det dannes et enhetlig bunnfall. Omrøringen 

fortsetter til en klar løsning dannes, og løsningen brukes i følgende 

test: 
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 1 mg av prøven, fortynnet med et tilsvarende volum vann i et lite 

reagensglass, tilsettes 5 dråper 1-naftolløsning. Reagensglasset 

holdes på skrå, og 2 ml svovelsyre helles forsiktig ned langs siden av 

glasset slik at den danner et lag i bunnen. Det dannes en rød/purpur 

farge mellom lagene 

pH Ikke under 5,0 og ikke over 8,5 (1 % kolloidal løsning) 

Renhet  

Substitusjonsgrad Ikke under 0,2 og ikke over 1,5 karboksymetylgrupper 

(-CH2COOH) per anhydroglukoseenhet 

Tap ved tørking Ikke over 12 % (105 °C til konstant vekt) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Total glykolat Ikke over 0,4 % beregnet som natriumglykolat på tørrstoffbasis 

Natrium Ikke over 12,4 % på tørrstoffbasis 

E 468 KRYSSBUNDET NATRIUMKARBOKSYMETYLCELLULOSE, KRYSSBUNDET CELLULOSE-

GUMMI 

Synonymer Kryssbundet karboksymetylcellulose, kryssbundet CMC, 

kryssbundet natrium-CMC 

Definisjon Kryssbundet natriumkarboksymetylcellulose er natriumsaltet av 

termisk kryssbundet delvis O-karboksymetylert cellulose 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Natriumsalt av kryssbundet karboksymetyletercellulose 

Kjemisk formel Polymerer som består av substituerte anhydroglukoseenheter med 

følgende generelle formel: 

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) der R1, R2 og R3 hver kan være 

– H 

– CH2COONa 

– CH2COOH 

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Svakt hygroskopisk, hvitt til hvitlig, luktfritt pulver 

Identifikasjon  

Bunnfall Rist 1 g av stoffet med 100 ml av en løsning som inneholder 4 mg/kg 

metylenblått, og la blandingen stå. Stoffet som skal undersøkes, 

absorberer metylenblått og legger seg på bunnen som en blå 

fibermasse 

Fargereaksjon 1 g av stoffet ristes med 50 ml vann. 1 ml av denne blandingen 

overføres til et reagensglass og tilsettes 1 ml vann og 0,05 ml nylig 

tilberedt 40 g/l løsning av alfa-naftol i metanol. Reagensglasset 

holdes på skrå, og 2 ml svovelsyre helles forsiktig ned langs siden av 

glasset, slik at den danner et lag i bunnen. Det dannes en rødfiolett 

farge mellom lagene 

Natriumtest Positiv test 

pH Ikke under 5,0 og ikke over 7,0 (1 % løsning) 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 6 % (105 °C, 3 timer) 

Vannløselige stoffer Ikke over 10 % 

Substitusjonsgrad Ikke under 0,2 og ikke over 1,5 karboksymetylgrupper per 

anhydroglukoseenhet 

Natriuminnhold Ikke over 12,4 % på tørrstoffbasis 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 469 ENZYMATISK HYDROLYSERT KARBOKSYMETYLCELLULOSE, ENZYMATISK 

HYDROLYSERT CELLULOSEGUMMI 

Synonymer Natriumkarboksymetylcellulose, enzymatisk hydrolysert 

Definisjon Enzymatisk hydrolysert karboksymetylcellulose framstilles av 

karboksymetylcellulose ved enzymatisk oppslutning med en cellulase 

fra Trichoderma longibrachiatum (tidligere T. reesei) 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Karboksymetylcellulose, natrium, delvis enzymatisk hydrolysert 

Kjemisk formel Natriumsalter av polymerer som består av substituerte 

anhydroglukoseenheter med følgende generelle formel: 

[C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n 

der n er graden av polymerisering 

x = 1,50–2,80 

y = 0,2–1,50 

x + y = 3,0 

(y = substitusjonsgrad) 

Molekylvekt 178,14 der y = 0,20 

282,18 der y = 1,50 

Makromolekyler: Ikke under 800 (n ca. 4) 

Innhold Ikke under 99,5 %, herunder mono- og disakkarider, etter tørking 
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Beskrivelse Hvitt eller svakt gulaktig eller gråaktig, luktfritt, svakt hygroskopisk 

kornete eller fiberholdig pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, uløselig i etanol 

Skumtest En 0,1 %-løsning av prøven ristes kraftig. Det dannes ikke skum. 

Med denne testen kan natriumkarboksymetylcellulose, hydrolysert 

eller ikke, skilles fra andre celluloseetere og fra alginater og 

naturharpikser 

Bunnfall 5 ml av en 0,5 %-løsning av prøven tilsettes 5 ml av en 5 %-løsning 

av kobbersulfat eller aluminiumsulfat. Det dannes et bunnfall. Med 

denne testen kan natriumkarboksymetylcellulose, hydrolysert eller 

ikke, skilles fra andre celluloseetere og fra gelatin, 

johannesbrødkjernemel og tragant 

Fargereaksjon 0,5 g av den pulveriserte prøven tilsettes 50 ml vann under omrøring 

til det dannes et enhetlig bunnfall. Omrøringen fortsetter til en klar 

løsning dannes. 1 ml av løsningen fortynnes med 1 ml vann i et lite 

reagensglass. Tilsett 5 dråper 1-naftolløsning. Reagensglasset holdes 

på skrå, og 2 ml svovelsyre helles forsiktig ned langs siden av 

glasset, slik at den danner et lag i bunnen. Det dannes en rød/purpur 

farge mellom lagene 

Viskositet (60 % faste stoffer) Ikke under 2500 kgm– 1s– 1 ved 25 °C, som tilsvarer en 

gjennomsnittlig molekylvekt på 5 000 Da 

pH Ikke under 6,0 og ikke over 8,5 (1 % kolloidal løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 12 % (105 °C til konstant vekt) 

Substitusjonsgrad Ikke under 0,2 og ikke over 1,5 karboksymetylgrupper per 

anhydroglukoseenhet etter tørking 

Natriumklorid og natriumglykolat Ikke over 0,5 % enkeltvis eller samlet 

Resterende enzymaktivitet Positiv prøve. Ingen endring i prøveløsningens viskositet, som er et 

tegn på hydrolyse av natriumkarboksymetylcellulose 

Bly Ikke over 3 mg/kg 

E 470a NATRIUM-, KALIUM- OG KALSIUMSALTER AV FETTSYRER 

Synonymer  

Definisjon Natrium-, kalium- og kalsiumsalter av fettsyrer som forekommer i 

matoljer og matfett; saltene framstilles av matfett og matolje eller av 

destillerte matfettsyrer. 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 95 % på tørrstoffbasis (105 °C til konstant vekt) 
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Beskrivelse Hvitt eller kremhvitt, lett pulver, flak eller halvfast stoff 

Identifikasjon  

Løselighet Natrium- og kaliumsalter: løselige i vann og etanol. Kalsiumsalter: 

uløselige i vann, etanol og eter 

Test for kationer Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Renhet  

Natrium Ikke under 9 % og ikke over 14 % uttrykt som Na2O 

Kalium Ikke under 13 % og ikke over 21,5 % uttrykt som K2O 

Kalsium Ikke under 8,5 % og ikke over 13 % uttrykt som CaO 

Stoff som ikke kan forsåpes Ikke over 2 % 

Frie fettsyrer Ikke over 3 % beregnet som oleinsyre 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Fri base Ikke over 0,1 % uttrykt som NaOH 

Alkoholuløselig stoff Ikke over 0,2 % (bare natrium- og kaliumsalter) 

E 470b MAGNESIUMSALTER AV FETTSYRER 

Synonymer  

Definisjon Magnesiumsalter av fettsyrer som forekommer i matoljer og matfett; 

saltene framstilles av matfett og matoljer eller av destillerte 

matfettsyrer 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 95 % på tørrstoffbasis (105 °C til konstant vekt) 

Beskrivelse Hvitt eller kremhvitt, lett pulver, flak eller halvfast stoff 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, delvis løselig i etanol og eter 

Magnesiumtest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Renhet  

Magnesium Ikke under 6,5 % og ikke over 11 % uttrykt som MgO 

Fri base Ikke over 0,1 % uttrykt som MgO 

Stoff som ikke kan forsåpes Ikke over 2 % 

Frie fettsyrer Ikke over 3 % beregnet som oleinsyre 
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Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 471 MONO- OG DIGLYSERIDER AV FETTSYRER 

Synonymer Glyserylmonostearat, glyserylmonopalmitat, glyserylmonooleat osv., 

monostearin, monopalmitin, monoolein osv., GMS (for 

glyserylmonostearat) 

Definisjon Mono- og diglyserider av fettsyrer består av blandinger av mono-, di- 

og triestere av glyserol og fettsyrer som forekommer i matoljer og 

matfett. De kan inneholde små mengder av frie fettsyrer og fri 

glyserol 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 70 % mono- og diestere 

Beskrivelse Produktet varierer fra en blekgul til blekbrun, oljeaktig væske til et 

hvitt eller nesten hvitlig, voksaktig fast stoff. De faste stoffene 

forekommer som flak, pulver eller små perler 

Identifikasjon  

IR-spektrum Karakteristisk for en partiell fettsyreester av et polyol 

Glyseroltest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Løselighet Uløselig i vann, løselig i etanol og toluen ved 50 °C 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 2 % (Karl Fischer-metoden) 

Syretall Ikke over 6 

Fri glyserol Ikke over 7 % 

Polyglyseroler Ikke over 4 % diglyserol og ikke over 1 % høyere polyglyseroler, 

begge beregnet på grunnlag av totalt glyserolinnhold 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Total glyserol Ikke under 16 % og ikke over 33 % 

Sulfataske Ikke over 0,5 %, bestemt ved 800 ± 25 °C 

Renhetskriteriene gjelder for tilsetningsstoffer fraregnet eventuelt innhold av natrium-, kalium- og kalsiumsalter av 

fettsyrer; disse stoffene kan imidlertid være til stede i opptil 6 % (uttrykt som natriumoleat). 
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E 472a EDDIKSYREESTERE AV MONO- OG DIGLYSERIDER AV FETTSYRER 

Synonymer Eddiksyreestere av mono- og diglyserider, acetoglyserider, acetylerte 

mono- og diglyserider, eddiksyre- og fettsyreestere av glyserol 

Definisjon Glyserolestere med eddiksyre og fettsyrer som forekommer i matoljer 

og matfett. De kan inneholde små mengder fri glyserol, frie fettsyrer, 

fri eddiksyre og frie glyserider 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Klare, tyntflytende væsker til faste stoffer, hvite til lysegule av farge 

Identifikasjon  

Glyseroltest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Eddiksyretest Positiv test 

Løselighet Uløselige i vann. Løselige i etanol 

Renhet  

Andre syrer enn eddiksyre og fettsyrer Under 1 % 

Fri glyserol Ikke over 2 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Total eddiksyre Ikke under 9 % og ikke over 32 % 

Frie fettsyrer (og eddiksyre) Ikke over 3 % beregnet som oleinsyre 

Total glyserol Ikke under 14 % og ikke over 31 % 

Sulfataske Ikke over 0,5 %, bestemt ved 800 ± 25 °C 

Renhetskriteriene gjelder for tilsetningsstoffer fraregnet eventuelt innhold av natrium-, kalium- og kalsiumsalter av 

fettsyrer; disse stoffene kan imidlertid være til stede i opptil 6 % (uttrykt som natriumoleat). 

E 472b MELKESYREESTERE AV MONO- OG DIGLYSERIDER AV FETTSYRER 

Synonymer Melkesyreestere av mono- og diglyserider, laktoglyserider, mono- og 

diglyserider av fettsyrer forestret med melkesyre 

Definisjon Glyserolestere med melkesyre og fettsyrer som forekommer i 

matoljer og matfett. De kan inneholde små mengder fri glyserol, frie 

fettsyrer, fri melkesyre og frie glyserider 

Beskrivelse Klare, tyntflytende væsker til voksaktige faste stoffer, hvite til 

lysegule av farge 
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Identifikasjon  

Glyseroltest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Melkesyretest Positiv test 

Løselighet Uløselige i kaldt vann, men dispergerbare i varmt vann 

Renhet  

Andre syrer enn melkesyre og fettsyrer Under 1 % 

Fri glyserol Ikke over 2 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Total melkesyre Ikke under 13 % og ikke over 45 % 

Frie fettsyrer (og melkesyre) Ikke over 3 % beregnet som oleinsyre 

Total glyserol Ikke under 13 % og ikke over 30 % 

Sulfataske Ikke over 0,5 % (800 ± 25 °C) 

Renhetskriteriene gjelder for tilsetningsstoffer fraregnet eventuelt innhold av natrium-, kalium- og kalsiumsalter av 

fettsyrer; disse stoffene kan imidlertid være til stede i opptil 6 % (uttrykt som natriumoleat). 

E 472c SITRONSYREESTERE AV MONO- OG DIGLYSERIDER AV FETTSYRER 

Synonymer Citrem, sitronsyreestere av mono- og diglyserider, sitroglyserider, 

mono- og diglyserider av fettsyrer forestret med sitronsyre 

Definisjon Glyserolestere med sitronsyre og fettsyrer som forekommer i 

matoljer og matfett. De kan inneholde små mengder fri glyserol, frie 

fettsyrer, fri sitronsyre og frie glyserider. De kan være delvis eller 

helt nøytralisert med natrium-, kalium- eller kalsiumsalter som egner 

seg for formålet, og som er tillatt som tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i henhold til denne forordning. 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Gulaktige eller lysebrune væsker til voksaktige faste stoffer eller 

halvfaste stoffer 

Identifikasjon  

Glyseroltest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Sitronsyretest Positiv test 

Løselighet Uløselige i kaldt vann, dispergerbare i varmt vann, løselige i 

fettstoffer, uløselige i kald etanol 
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Renhet  

Andre syrer enn sitronsyre og fettsyrer Under 1 % 

Fri glyserol Ikke over 2 % 

Total glyserol Ikke under 8 % og ikke over 33 % 

Total sitronsyre Ikke under 13 % og ikke over 50 % 

Sulfataske Ikke-nøytraliserte produkter: ikke over 0,5 % (800 ± 25 °C) 

Delvis eller helt nøytraliserte produkter: ikke over 10 % 

(800 ± 25 °C) 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Syretall Ikke over 130 

Renhetskriteriene gjelder for tilsetningsstoffer fraregnet eventuelt innhold av natrium-, kalium- og kalsiumsalter av 

fettsyrer; disse stoffene kan imidlertid være til stede i opptil 6 % (uttrykt som natriumoleat). 

E 472d VINSYREESTERE AV MONO- OG DIGLYSERIDER AV FETTSYRER 

Synonymer Vinsyreestere av mono- og diglyserider, mono- og diglyserider av 

fettsyrer forestret med vinsyre 

Definisjon Glyserolestere med vinsyre og fettsyrer som forekommer i matfett og 

matoljer. De kan inneholde små mengder fri glyserol, frie fettsyrer, 

fri vinsyre og frie glyserider 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Klebrige, tyktflytende gulaktige væsker til harde, gule vokser 

Identifikasjon  

Glyseroltest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Vinsyretest  Positiv test 

Renhet  

Andre syrer enn vinsyre og fettsyrer Under 1,0 % 

Fri glyserol Ikke over 2 % 

Total glyserol Ikke under 12 % og ikke over 29 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Total vinsyre Ikke under 15 % og ikke over 50 % 
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Frie fettsyrer Ikke over 3 % beregnet som oleinsyre 

Sulfataske Ikke over 0,5 % (800 ± 25 °C) 

Renhetskriteriene gjelder for tilsetningsstoffer fraregnet eventuelt innhold av natrium-, kalium- og kalsiumsalter av 

fettsyrer; disse stoffene kan imidlertid være til stede i opptil 6 % (uttrykt som natriumoleat). 

E 472e MONO- OG DIACETYLVINSYREESTERE AV MONO- OG DIGLYSERIDER AV FETTSYRER 

Synonymer Diacetylvinsyreestere av mono- og diglyserider, mono- og 

diglyserider av fettsyrer forestret med mono- og diacetylvinsyre, 

diacetylvinsyre- og fettsyreestere av glyserol 

Definisjon Blandede glyserolestere med mono- og diacetylvinsyrer (framstilt av 

vinsyre) og fettsyrer som forekommer i matfett og matoljer. De kan 

inneholde små mengder fri glyserol, frie fettsyrer, fri vin- og 

eddiksyre og kombinasjoner av disse samt frie glyserider. Inneholder 

også vin- og eddiksyreestere av fettsyrer 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Klebrige, tyktflytende væsker til gule vokser, som kan hydrolyseres i 

fuktig luft og dermed frigjøre eddiksyre 

Identifikasjon  

Glyseroltest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Vinsyretest Positiv test 

Eddiksyretest Positiv test 

Renhet  

Andre syrer enn eddiksyre, vinsyre og 

fettsyrer 

Under 1 % 

Fri glyserol Ikke over 2 % 

Total glyserol Ikke under 11 % og ikke over 28 % 

Sulfataske Ikke over 0,5 %, bestemt ved 800 ± 25 °C 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Total vinsyre Ikke under 10 % og ikke over 40 % 

Total eddiksyre Ikke under 8 % og ikke over 32 % 

Syretall Ikke under 40 og ikke over 130 

Renhetskriteriene gjelder for tilsetningsstoffer fraregnet eventuelt innhold av natrium-, kalium- og kalsiumsalter av 

fettsyrer; disse stoffene kan imidlertid være til stede i opptil 6 % (uttrykt som natriumoleat). 
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E 472 f BLANDEDE EDDIK- OG VINSYREESTERE AV MONO- OG DIGLYSERIDER AV FETTSYRER 

Synonymer Mono- og diglyserider av fettsyrer forestret med eddiksyre og vinsyre 

Definisjon Glyserolestere av eddik- og vinsyre og fettsyrer som forekommer i 

matfett og matoljer. De kan inneholde små mengder fri glyserol, frie 

fettsyrer, fri vin- og eddiksyre og frie glyserider. De kan også 

inneholde mono- og diacetylvinestere av mono- og diglyserider av 

fettsyrer 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Klebrige væsker til faste stoffer, fra hvit til strågul av farge 

Identifikasjon  

Glyseroltest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Vinsyretest Positiv test 

Eddiksyretest Positiv test 

Renhet  

Andre syrer enn eddiksyre, vinsyre og 

fettsyrer 

Under 1,0 % 

Fri glyserol Ikke over 2 % 

Total glyserol Ikke under 12 % og ikke over 27 % 

Sulfataske Ikke over 0,5 % (800 ± 25 °C) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Total eddiksyre Ikke under 10 % og ikke over 20 % 

Total vinsyre Ikke under 20 % og ikke over 40 % 

Frie fettsyrer Ikke over 3 % beregnet som oleinsyre 

Renhetskriteriene gjelder for tilsetningsstoffer fraregnet eventuelt innhold av natrium-, kalium- og kalsiumsalter av 

fettsyrer; disse stoffene kan imidlertid være til stede i opptil 6 % (uttrykt som natriumoleat). 
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E 473 SUKROSEESTERE AV FETTSYRER 

Synonymer Sukroseestere, sukkerestere 

Definisjon Hovedsakelig mono-, di- og triestere av sukrose med fettsyrer som 

forekommer i matfett og matoljer. De kan framstilles av sukrose og 

metyl-, etyl- og vinylestere av matfettsyrer (herunder laurinsyre) eller 

ved ekstraksjon fra sukroseglyserider. Ved framstillingen skal det 

ikke brukes andre organiske løsemidler enn dimetylsulfoksid, 

dimetylformamid, etylacetat, 2-propanol, 2-metyl-1-propanol, 

propylenglykol, metyletylketon og superkritisk karbondioksid. p-

metoksyfenol kan brukes som stabilisator under framstillingen. 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 80 % 

Beskrivelse Stive geler, myke faste stoffer eller hvite til gråhvite pulvere 

Identifikasjon  

Sukkertest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Løselighet Tungt løselig i vann, løselig i etanol 

Renhet  

Sulfataske Ikke over 2 % (800 ± 25 °C) 

Fritt sukker Ikke over 5 % 

Frie fettsyrer Ikke over 3 % beregnet som oleinsyre 

p-metoksyfenol Ikke over 100 μg/kg 

Acetaldehyd Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Metanol Ikke over 10 mg/kg 

Dimetylsulfoksid Ikke over 2 mg/kg 

Dimetylformamid Ikke over 1 mg/kg 

2-metyl-1-propanol Ikke over 10 mg/kg 

Etylacetat 

 

ikke over 350 mg/kg enkeltvis eller samlet 2-propanol 

Propylenglykol 

Metyletylketon Ikke over 10 mg/kg 

Renhetskriteriene gjelder for tilsetningsstoffer fraregnet eventuelt innhold av natrium-, kalium- og kalsiumsalter av 

fettsyrer; disse stoffene kan imidlertid være til stede i opptil 6 % (uttrykt som natriumoleat). 
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E 474 SUKROSEGLYSERIDER 

Synonymer Sukkerglyserider 

Definisjon Sukroseglyserider framstilles ved at sukrose reagerer med et matfett 

eller en matolje og danner en blanding som hovedsakelig består av 

mono-, di- og triestere av sukrose og fettsyrer (herunder laurinsyre) 

sammen med mono-, di- og triglyseridrester fra fettet eller oljen. Ved 

framstillingen skal det ikke brukes andre organiske løsemidler enn 

sykloheksan, dimetylformamid, etylacetat, 2-metyl-1-propanol og 2-

propanol 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 40 % og ikke over 60 % sukroseestere av fettsyrer 

Beskrivelse Myke faste stoffer, stive geler eller pulvere, hvite til hvitlige av farge 

Identifikasjon  

Sukkertest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Løselighet Uløselig i kaldt vann; løselig i etanol 

Renhet  

Sulfataske Ikke over 2 % (800 ± 25 °C) 

Fritt sukker Ikke over 5 % 

Frie fettsyrer Ikke over 3 % (beregnet som oleinsyre) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Metanol Ikke over 10 mg/kg 

Dimetylformamid Ikke over 1 mg/kg 

2-metyl-1-propanol 

 

Ikke over 10 mg/kg enkeltvis eller samlet 
Sykloheksan 

Etylacetat 

 

Ikke over 350 mg/kg enkeltvis eller samlet 
2-propanol 

Renhetskriteriene gjelder for tilsetningsstoffer fraregnet eventuelt innhold av natrium-, kalium- og kalsiumsalter av 

fettsyrer; disse stoffene kan imidlertid være til stede i opptil 6 % (uttrykt som natriumoleat). 
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E 475 POLYGLYSEROLESTERE AV FETTSYRER 

Synonymer Polyglyserolfettsyreestere, polyglyserinestere av fettsyreestere 

Definisjon Polyglyserolestere av fettsyrer framstilles ved forestring av 

polyglyserol med matfett eller matoljer eller med fettsyrer som 

forekommer i matfett eller matoljer. Polyglyseroldelen omfatter 

hovedsakelig di-, tri- og tetraglyserol og inneholder ikke over 10 % 

polyglyseroler som er likeverdige med eller høyere enn heptaglyserol 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Samlet innhold av fettsyreestere ikke under 90 % 

Beskrivelse Lysegule til ravgule, oljeaktige til svært tyktflytende væsker, lyst 

gyllenbrune til mellombrune, plastiske eller myke faste stoffer, samt 

lyst gyllenbrune til brune, harde, voksaktige faste stoffer 

Identifikasjon  

Glyseroltest Positiv test 

Polyglyseroltest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Løselighet Esterne varierer fra svært hydrofile til svært lipofile, men som klasse 

betraktet har de en tendens til å kunne dispergeres i vann og være 

løselige i organiske løsemidler og oljer 

Renhet  

Sulfataske Ikke over 0,5 % (800 ± 25 °C) 

Andre syrer enn fettsyrer Under 1 % 

Frie fettsyrer Ikke over 6 % beregnet som oleinsyre 

Total glyserol og polyglyserol Ikke under 18 % og ikke over 60 % 

Fri glyserol og polyglyserol Ikke over 7 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Renhetskriteriene gjelder for tilsetningsstoffer fraregnet eventuelt innhold av natrium-, kalium- og kalsiumsalter av 

fettsyrer; disse stoffene kan imidlertid være til stede i opptil 6 % (uttrykt som natriumoleat). 

E 476 POLYGLYSEROLPOLYRISINOLEAT 

Synonymer Glyserolestere av kondenserte ricinusoljefettsyrer, polyglyserolestere 

av polykondenserte fettsyrer av ricinusolje, polyglyserolestere av 

internt forestret ricinolsyre, PGPR 

Definisjon Polyglyserolpolyrisinoleat framstilles ved forestring av polyglyserol 

med kondenserte fettsyrer av ricinusolje 
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EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Klar, svært tyktflytende væske 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann og etanol, løselig i eter, hydrokarboner og 

halogenerte hydrokarboner 

Glyseroltest Positiv test 

Polyglyseroltest Positiv test 

Eddiksyretest Positiv test 

Brytningstall [n]D
65 mellom 1,4630 og 1,4665 

Renhet  

Polyglyseroler Polyglyseroldelen skal bestå av ikke under 75 % di-, tri- og 

tetraglyserider og skal inneholde ikke over 10 % polyglyseroler som 

er likeverdige med eller høyere enn heptaglyserol 

Hydroksyltall Ikke under 80 og ikke over 100 

Syretall Ikke over 6 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 477 PROPYLENGLYKOLESTERE AV FETTSYRER 

Synonymer Propan-1,2-diolestere av fettsyrer 

Definisjon Består av blandinger av propylenglykolmono- og diestere av fettsyrer 

som forekommer i matfett og matolje. Alkoholdelen omfatter 

utelukkende 1,2-propandiol og dimer samt spor av trimer. Andre 

organiske syrer enn matfettsyrer finnes ikke i produktet 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Samlet innhold av fettsyreestere ikke under 85 % 

Beskrivelse Klare væsker eller voksaktige, hvite flak, perler eller faste stoffer 

med svak lukt 

Identifikasjon  

Propylenglykoltest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 



Nr. 29/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

Renhet  

Sulfataske Ikke over 0,5 % (800 ± 25 °C) 

Andre syrer enn fettsyrer Under 1 % 

Frie fettsyrer Ikke over 6 % beregnet som oleinsyre 

Total 1,2-propandiol Ikke under 11 % og ikke over 31 % 

Fri 1,2-propandiol Ikke over 5 % 

Dimer og trimer av propylenglykol Ikke over 0,5 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Renhetskriteriene gjelder for tilsetningsstoffer fraregnet eventuelt innhold av natrium-, kalium- og kalsiumsalter av 

fettsyrer; disse stoffene kan imidlertid være til stede i opptil 6 % (uttrykt som natriumoleat). 

E 479 b TERMISK OKSIDERT SOYAOLJE OMSATT MED MONO- OG DIGLYSERIDER AV 

FETTSYRER 

Synonymer TOSOM 

Definisjon Termisk oksidert soyaolje omsatt med mono- og diglyserider av 

fettsyrer er en kompleks blanding av estere av glyserol og fettsyrer 

som finnes i matfett og matfettsyrer fra termisk oksidert soyaolje. 

Den framstilles ved omsetning og deodorisering under vakuum ved 

130 °C av 10 % termisk oksidert soyaolje og 90 % mono- og 

diglyserider av matfettsyrer. Soyaolje framstilles utelukkende av 

stammer av soyabønner 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Blekgult til lysebrunt, med voksaktig eller fast konsistens 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann. Løselig i varm olje eller varmt fett 

Renhet  

Smeltepunktsområde 55–65 °C 

Frie fettsyrer Ikke over 1,5 % beregnet som oleinsyre 

Fri glyserol Ikke over 2 % 

Fettsyrer i alt 83–90 % 

Total glyserol 16–22 % 
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Fettsyremetylestere som ikke danner 

addukt med urea 

Ikke over 9 % av samlet innhold av metylestere av fettsyrer 

Fettsyrer som er uløselige i 

petroleumseter 

Ikke over 2 % av samlet innhold av fettsyrer 

Peroksidtall Ikke over 3 

Epoksider Ikke over 0,03 % oksiran 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 481 NATRIUMSTEARYL-2-LAKTYLAT 

Synonymer Natriumstearyllaktylat, natriumstearyllaktat 

Definisjon En blanding av natriumsalter av stearyllaktylsyrer og polymerer av 

disse samt mindre mengder natriumsalter av andre beslektede syrer, 

framstilt ved reaksjon mellom stearinsyre og melkesyre. Andre 

matfettsyrer kan også forekomme i fri eller forestret form fordi de 

finnes i den anvendte stearinsyren 

EINECS-nummer 246-929-7 

Kjemisk betegnelse Natriumdi-2-stearyllaktat 

Natriumdi(2-stearyloksy)propionat 

Kjemisk formel C21H39O4Na; C19H35O4Na (hovedbestanddeler) 

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller svakt gulaktig pulver eller sprøtt fast stoff med 

karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Melkesyretest Positiv test 

Løselighet Uløselig i vann. Løselig i etanol 

Renhet  

Estertall Ikke under 90 og ikke over 190 

Syretall Ikke under 60 og ikke over 130 

Total melkesyre Ikke under 15 % og ikke over 40 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 
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E 482 KALSIUMSTEARYL-2-LAKTYLAT 

Synonymer Kalsiumstearyllaktat 

Definisjon En blanding av kalsiumsalter av stearyllaktylsyrer og polymerer av 

disse samt mindre mengder kalsiumsalter av andre beslektede syrer, 

framstilt ved reaksjon mellom stearinsyre og melkesyre. Andre 

matfettsyrer kan også forekomme i fri eller forestret form fordi de 

finnes i den anvendte stearinsyren 

EINECS-nummer 227-335-7 

Kjemisk betegnelse Kalsiumdi-2-stearyllaktat 

Kalsiumdi(2-stearyloksy)propionat 

Kjemisk formel C42H78O8Ca; C38H70O8Ca, C40H74O8Ca (hovedbestanddeler) 

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller svakt gulaktig pulver eller sprøtt fast stoff med 

karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Kalsiumtest Positiv test 

Fettsyretest Positiv test 

Melkesyretest Positiv test 

Løselighet Svakt løselig i varmt vann 

Renhet  

Kalsium Ikke under 1 % og ikke over 5,2 % 

Estertall Ikke under 125 og ikke over 190 

Total melkesyre Ikke under 15 % og ikke over 40 % 

Syretall Ikke under 50 og ikke over 130 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 483 STEARYLTARTRAT 

Synonymer Stearylpalmityltartrat 

Definisjon Framstilles ved forestring av vinsyre med kommersiell 

stearylalkohol, som hovedsakelig består av stearyl- og 

palmitylalkohol. Består hovedsakelig av diester med mindre mengder 

monoester og uomsatt utgangsmateriale 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Distearyltartrat 

Dipalmityltartrat 

Stearylpalmityltartrat 
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Kjemisk formel C40H78O6 (distearyltartrat) 

C36H70O6 (dipalmityltartrat) 

C38H74O6 (stearylpalmityltartrat) 

Molekylvekt 655 (distearyltartrat) 

599 (dipalmityltartrat) 

627 (stearylpalmityltartrat) 

Innhold Totalt esterinnhold ikke under 90 %, som tilsvarer et estertall på ikke 

under 163 og ikke over 180 

Beskrivelse Kremfarget, oljeaktig fast stoff (ved 25 °C) 

Identifikasjon  

Tartrat-test Positiv test 

Smeltepunktsområde Mellom 67 °C og 77 °C. Etter forsåpning har de mettede langkjedede 

fettalkoholene et smeltepunktsområde fra 49 °C til 55 °C 

Renhet  

Hydroksyltall Ikke under 200 og ikke over 220 

Syretall Ikke over 5,6 

Total vinsyre Ikke under 18 % og ikke over 35 % 

Sulfataske Ikke over 0,5 % (800 ± 25 °C) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Stoff som ikke kan forsåpes Ikke under 77 % og ikke over 83 % 

Jodverdi Ikke over 4 (Wijs) 

E 491 SORBITANMONOSTEARAT 

Synonymer  

Definisjon En blanding av partielle estere av sorbitol og dens anhydrider med 

spiselig, kommersiell stearinsyre 

EINECS-nummer 215-664-9 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 95 % av en blanding av sorbitol, sorbitan og 

isosorbidestere 

Beskrivelse Lyse krem- til gyllenbrunfargede perler eller flak eller et hardt, 

voksaktig fast stoff med en svak, karakteristisk lukt 
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Identifikasjon  

Løselighet Løselig ved høyere temperaturer enn smeltepunktet i toluen, dioksan, 

karbontetraklorid, eter, metanol, etanol og anilin; uløselig i 

petroleumseter og aceton; uløselig i kaldt vann, men dispergerbart i 

varmt vann; danner uklar løsning ved temperaturer over 50 °C i 

mineralolje og etylacetat 

Størkningsområde 50–52 °C 

IR-spektrum Karakteristisk for en partiell fettsyreester av et polyol 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 2 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,5 % 

Syretall Ikke over 10 

Forsåpningstall Ikke under 147 og ikke over 157 

Hydroksyltall Ikke under 235 og ikke over 260 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 492 SORBITANTRISTEARAT 

Synonymer  

Definisjon En blanding av partielle estere av sorbitol og dens anhydrider med 

spiselig, kommersiell stearinsyre 

EINECS-nummer 247-891-4 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 95 % av en blanding av sorbitol, sorbitan og 

isosorbidestere 

Beskrivelse Lyse krem- til gyllenbrunfargede perler eller flak eller et hardt, 

voksaktig fast stoff med svak lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Svakt løselig i toluen, eter, karbontetraklorid og etylacetat; 

dispergerbart i petroleumseter, mineralolje, vegetabilske oljer, aceton 

og dioksan; uløselig i vann, metanol og etanol 

Størkningsområde 47–50 °C 

IR-spektrum Karakteristisk for en partiell fettsyreester av et polyol 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 2 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,5 % 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/247 

 

Syretall Ikke over 15 

Forsåpningstall Ikke under 176 og ikke over 188 

Hydroksyltall Ikke under 66 og ikke over 80 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 493 SORBITANMONOLAURAT 

Synonymer  

Definisjon En blanding av partielle estere av sorbitol og dens anhydrider med 

spiselig, kommersiell laurinsyre 

EINECS-nummer 215-663-3 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 95 % av en blanding av sorbitol, sorbitan og 

isosorbidestere 

Beskrivelse Ravgul, oljeaktig, tyktflytende væske, lyse krem- til 

gyllenbrunfargede perler eller flak eller et hardt, voksaktig fast stoff 

med svak lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Dispergerbar i varmt og kaldt vann 

IR-spektrum Karakteristisk for en partiell fettsyreester av et polyol 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 2 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,5 % 

Syretall Ikke over 7 

Forsåpningstall Ikke under 155 og ikke over 170 

Hydroksyltall Ikke under 330 og ikke over 358 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 494 SORBITANMONOOLEAT 

Synonymer  

Definisjon En blanding av partielle estere av sorbitol og dens anhydrider med 

spiselig, kommersiell laurinsyre. Hovedbestanddelen er 1,4-

sorbitanmonooleat. Blant de øvrige bestanddelene er 

isosorbidmonooleat, sorbitandioleat og sorbitantrioleat 
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EINECS-nummer 215-665-4 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 95 % av en blanding av sorbitol, sorbitan og 

isosorbidestere 

Beskrivelse Ravgul, oljeaktig, tyktflytende væske, lyse krem- til 

gyllenbrunfargede perler eller flak eller et hardt, voksaktig fast stoff 

med en svak, karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig ved høyere temperaturer enn smeltepunktet i etanol, eter, 

etylacetat, anilin, toluen, dioksan, petroleumseter og 

karbontetraklorid. Uløselig i kaldt vann, dispergerbar i varmt vann 

Jodverdi Oleinsyreresten fra forsåpning av sorbitanmonooleat fra bestemmelse 

av innholdet har et jodtall på mellom 80 og 100 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 2 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,5 % 

Syretall Ikke over 8 

Forsåpningstall Ikke under 145 og ikke over 160 

Hydroksyltall Ikke under 193 og ikke over 210 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 495 SORBITANMONOPALMITAT 

Synonymer Sorbitanpalmitat 

Definisjon En blanding av partielle estere av sorbitol og dens anhydrider med 

spiselig, kommersiell laurinsyre 

EINECS-nummer 247-568-8 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 95 % av en blanding av sorbitol, sorbitan og 

isosorbidestere 

Beskrivelse Lyse krem- til gyllenbrunfargede perler eller flak eller et hardt, 

voksaktig fast stoff med en svak, karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig ved høyere temperaturer enn smeltepunktet i etanol, metanol, 

eter, etylacetat, anilin, toluen, dioksan, petroleumseter og 

karbontetraklorid. Uløselig i kaldt vann, men dispergerbar i varmt 

vann 
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Størkningsområde 45–47 °C 

IR-spektrum Karakteristisk for en partiell fettsyreester av en polyol 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 2 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,5 % 

Syretall Ikke over 7,5 

Forsåpningstall Ikke under 140 og ikke over 150 

Hydroksyltall Ikke under 270 og ikke over 305 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 500 (i) NATRIUMKARBONAT 

Synonymer Soda 

Definisjon  

EINECS-nummer 207-838-8 

Kjemisk betegnelse Natriumkarbonat 

Kjemisk formel Na2CO3 · nH2O (n = 0, 1 eller 10) 

Molekylvekt 106,00 (vannfritt) 

Innhold Ikke under 99 % Na2CO3 på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fargeløse krystaller eller hvitt, kornet eller krystallinsk pulver 

Den vannfrie formen er hygroskopisk, mens dekahydratet er 

forvitrende 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Karbonat-test Positiv test 

Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2 % (vannfritt), 15 % (monohydrat) eller 55 %–65 % 

(dekahydrat) (70 °C stigende gradvis til 300 °C , til konstant vekt) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 500 (ii) NATRIUMHYDROGENKARBONAT 

Synonymer Natriumbikarbonat, surt natriumkarbonat, bakepulver 

Definisjon  

EINECS-nummer 205-633-8 

Kjemisk betegnelse Natriumhydrogenkarbonat 

Kjemisk formel NaHCO3 

Molekylvekt 84,01 

Innhold Ikke under 99 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fargeløs eller hvit krystallinsk masse eller krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Karbonat-test Positiv test 

pH Mellom 8,0 og 8,6 (1 % løsning) 

Løselighet Løselig i vann. Uløselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,25 % (over silikagel, 4 timer) 

Ammoniumsalter Avgir ingen ammoniakklukt etter oppvarming 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 500 (iii) NATRIUMSESQUIKARBONAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 208-580-9 

Kjemisk betegnelse Natriummonohydrogendikarbonat 

Kjemisk formel Na2CO3 · NaHCO3 · 2H2O 

Molekylvekt 226,03 

Innhold Mellom 35,0 % og 38,6 % NaHCO3 og mellom 46,4 % og 50,0 % 

Na2CO3 

Beskrivelse Hvite flak, krystaller eller krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Karbonat-test Positiv test 

Løselighet Lett løselig i vann 
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Renhet  

Natriumklorid Ikke over 0,5 % 

Jern Ikke over 20 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 501 (i) KALIUMKARBONAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 209-529-3 

Kjemisk betegnelse Kaliumkarbonat 

Kjemisk formel K2CO3 · nH2O (n = 0 eller 1,5) 

Molekylvekt 138,21 (vannfritt) 

Innhold Ikke under 99,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, svært oppløselig pulver. 

Hydratet opptrer som små, hvite, gjennomsiktige krystaller eller korn 

Identifikasjon  

Kaliumtest Positiv test 

Karbonat-test Positiv test 

Løselighet Svært løselig i vann. Uløselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 5 % (vannfritt) eller 18 % (hydrat) (180 °C, 4 timer) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 501 (ii) KALIUMHYDROGENKARBONAT 

Synonymer Kaliumbikarbonat, dobbeltkullsurt kalium 

Definisjon  

EINECS-nummer 206-059-0 

Kjemisk betegnelse Kaliumhydrogenkarbonat 

Kjemisk formel KHCO3 

Molekylvekt 100,11 

Innhold Ikke under 99,0 % og ikke over 101,0 % KHCO3 på tørrstoffbasis 
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Beskrivelse Fargeløse krystaller eller hvitt pulver eller hvite korn 

Identifikasjon  

Kaliumtest Positiv test 

Karbonat-test Positiv test 

Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,25 % (over silikagel, 4 timer) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 503 (i) AMMONIUMKARBONAT 

Synonymer  

Definisjon Ammoniumkarbonat består av ammoniumkarbamat, 

ammoniumkarbonat og ammoniumhydrogenkarbonat i ulike 

sammensetninger 

EINECS-nummer 233-786-0 

Kjemisk betegnelse Ammoniumkarbonat 

Kjemisk formel CH6N2O2, CH8N2O3 og CH5NO3 

Molekylvekt Ammoniumkarbamat 78,06, ammoniumkarbonat 98,73 og am-

moniumhydrogenkarbonat 79,06 

Innhold Ikke under 30,0 % og ikke over 34,0 % NH3 

Beskrivelse Hvitt pulver eller harde, hvite eller gjennomsiktige masser eller 

krystaller. Blir ugjennomsiktig i luft og omdannes til slutt til hvite, 

porøse klumper eller hvitt, porøst pulver (av ammoniumbikarbonat) 

som følge av tap av ammoniakk og karbondioksid 

Identifikasjon  

Ammoniumtest Positiv test 

Karbonat-test Positiv test 

pH Ca. 8,6 (5 % løsning) 

Løselighet Løselig i vann 

Renhet  

Ikke-flyktige stoffer Ikke over 500 mg/kg 

Klorid Ikke over 30 mg/kg 

Sulfat Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 503 (ii) AMMONIUMHYDROGENKARBONAT 

Synonymer Ammoniumbikarbonat 

Definisjon  

EINECS-nummer 213-911-5 

Kjemisk betegnelse Ammoniumhydrogenkarbonat 

Kjemisk formel CH5NO3 

Molekylvekt 79,06 

Innhold Ikke under 99,0 % 

Beskrivelse Hvite krystaller eller hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Ammoniumtest Positiv test 

Karbonat-test Positiv test 

pH Ca. 8,0 (5 % løsning) 

Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol 

Renhet  

Ikke-flyktige stoffer Ikke over 500 mg/kg 

Klorid Ikke over 30 mg/kg 

Sulfat Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 504 (i) MAGNESIUMKARBONAT 

Synonymer Hydromagnesitt 

Definisjon Basisk hydrert eller monohydrert magnesiumkarbonat eller en 

blanding av de to 

EINECS-nummer 208-915-9 

Kjemisk betegnelse Magnesiumkarbonat 

Kjemisk formel MgCO3 · nH2O 

Innhold Ikke under 24 % og ikke over 26,4 % Mg 

Beskrivelse Luktfri, lett, hvit, sprø masse eller et voluminøst, hvitt pulver 

Identifikasjon  

Magnesiumtest Positiv test 

Karbonat-test Positiv test 

Løselighet Praktisk talt uløselig både i vann og etanol 
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Renhet  

Syreuløselige stoffer Ikke over 0,05 % 

Vannløselige stoffer Ikke over 1,0 % 

Kalsium Ikke over 0,4 % 

Arsen Ikke over 4 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 504 (ii) MAGNESIUMHYDROKSIDKARBONAT 

Synonymer Magnesiumhydrogenkarbonat, magnesiumsubkarbonat (lett eller 

tungt), hydratisert basisk magnesiumkarbonat, magnesium-

karbonathydroksid 

Definisjon  

EINECS-nummer 235-192-7 

Kjemisk betegnelse Hydratisert magnesiumkarbonathydroksid 

Kjemisk formel 4MgCO3Mg(OH)2 · 5H2O 

Molekylvekt 485 

Innhold Mg-innhold ikke under 40,0 % og ikke over 45 % beregnet som MgO 

Beskrivelse Lett, hvit, sprø masse eller voluminøst hvitt pulver 

Identifikasjon  

Magnesiumtest Positiv test 

Karbonat-test Positiv test 

Løselighet Praktisk talt uløselig i vann. Uløselig i etanol 

Renhet  

Syreuløselige stoffer Ikke over 0,05 % 

Vannløselige stoffer Ikke over 1,0 % 

Kalsium Ikke over 1,0 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 507 SALTSYRE 

Synonymer Hydrogenklorid 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-595-7 

Kjemisk betegnelse Saltsyre 

Kjemisk formel HCl 

Molekylvekt 36,46 
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Innhold Saltsyre kan kjøpes i ulike konsentrasjoner. Konsentrert saltsyre 

inneholder ikke under 35,0 % HCl 

Beskrivelse Klar, fargeløs eller svakt gulaktig, etsende væske med en stikkende 

lukt 

Identifikasjon  

Syretest Positiv test 

Kloridtest Positiv test 

Løselighet Løselig i vann og etanol 

Renhet  

Organiske forbindelser totalt Organiske forbindelser totalt (ikke fluorholdige): ikke over 5 mg/kg 

Benzen: ikke over 0,05 mg/kg 

Fluorerte forbindelser (i alt): ikke over 25 mg/kg 

Ikke-flyktige stoffer Ikke over 0,5 % 

Reduserende stoffer Ikke over 70 mg/kg (som SO2) 

Oksiderende stoffer Ikke over 30 mg/kg (som Cl2) 

Sulfat Ikke over 0,5 % 

Jern Ikke over 5 mg/kg 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 508 KALIUMKLORID 

Synonymer Sylvin, sylvitt 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-211-8 

Kjemisk betegnelse Kaliumklorid 

Kjemisk formel KCl 

Molekylvekt 74,56 

Innhold Ikke under 99 % etter tørking 

Beskrivelse Fargeløse, avlange, prismeformede eller kubiske krystaller eller hvitt, 

kornet pulver. Uten lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i vann. Uløselig i etanol 

Kaliumtest Positiv test 

Kloridtest Positiv test 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1 % (105 °C, 2 timer) 

Natriumtest Negativ test 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

E 509 KALSIUMKLORID 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 233-140-8 

Kjemisk betegnelse Kalsiumklorid 

Kjemisk formel CaCl2 · nH2O (n = 0,2 eller 6) 

Molekylvekt 110,99 (vannfritt), 147,02 (dihydrat), 219,08 (heksahydrat) 

Innhold Ikke under 93,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, luktfritt, hygroskopisk pulver eller oppløselige krystaller 

Identifikasjon  

Kalsiumtest Positiv test 

Kloridtest Positiv test 

Løselighet Løselig i vann og etanol 

Renhet  

Magnesium- og alkalisalter Ikke over 5 % etter tørking (beregnet som sulfat) 

Fluorid Ikke over 40 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 511 MAGNESIUMKLORID 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 232-094-6 

Kjemisk betegnelse Magnesiumklorid 

Kjemisk formel MgCl2 · 6H2O 

Molekylvekt 203,30 

Innhold Ikke under 99,0 % 
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Beskrivelse Fargeløse, luktløse, svært oppløselige flak eller krystaller 

Identifikasjon  

Magnesiumtest Positiv test 

Kloridtest Positiv test 

Løselighet Svært løselig i vann, lett løselig i etanol 

Renhet  

Ammonium Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 512 TINNKLORID 

Synonymer Tinndiklorid, tinn(II)klorid 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-868-0 

Kjemisk betegnelse Tinnklorid 

Kjemisk formel SnCl2 · 2H2O 

Molekylvekt 225,63 

Innhold Ikke under 98,0 % 

Beskrivelse Fargeløse eller hvite krystaller 

Kan lukte svakt av saltsyre 

Identifikasjon  

Tinn(II)-test  Positiv test 

Kloridtest Positiv test 

Løselighet Vann: løselig i mindre enn samme mengde vann, men danner et 

uløselig basisk salt med overskudd av vann 

Etanol: løselig 

Renhet  

Sulfat Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 513 SVOVELSYRE 

Synonymer Dihydrogensulfat 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-639-5 

Kjemisk betegnelse Svovelsyre 
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Kjemisk formel H2SO4 

Molekylvekt 98,07 

Innhold Svovelsyre kan kjøpes i forskjellige konsentrasjoner. Konsentrert 

svovelsyre inneholder ikke under 96,0 % 

Beskrivelse Klar, fargeløs eller lysebrun, svært etsende oljeaktig væske 

Identifikasjon  

Syretest Positiv test 

Sulfat-test Positiv test 

Løselighet Kan blandes med vann under sterk varmeutvikling, også med etanol 

Renhet  

Aske Ikke over 0,02 % 

Reduserende stoffer Ikke over 40 mg/kg (som SO2) 

Nitrat Ikke over 10 mg/kg (på H2SO4-basis) 

Klorid Ikke over 50 mg/kg 

Jern Ikke over 20 mg/kg 

Selen Ikke over 20 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 514 (i) NATRIUMSULFAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Natriumsulfat 

Kjemisk formel Na2SO4 · nH2O (n = 0 eller 10) 

Molekylvekt 142,04 (vannfritt) 

322,04 (dekahydrat) 

Innhold Ikke under 99,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fargeløse krystaller eller et fint, hvitt, krystallinsk pulver 

Dekahydratet er forvitrende 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Sulfat-test Positiv test 

pH Nøytral eller svakt alkalisk på lakmuspapir (5 % løsning) 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1,0 % (vannfritt) eller over 57 % (dekahydrat) ved 130 °C 

Selen Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 514 (ii) NATRIUMHYDROGENSULFAT 

Synonymer Natriumhydrogensulfat, natriumbisulfat 

Definisjon  

Kjemisk betegnelse Natriumhydrogensulfat 

Kjemisk formel NaHSO4 

Molekylvekt 120,06 

Innhold Ikke under 95,2 % 

Beskrivelse Hvite, luktfrie krystaller eller korn 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Sulfat-test Positiv test 

pH Løsninger er sterkt sure 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,8 % 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,05 % 

Selen Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 515 (i) KALIUMSULFAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Kaliumsulfat 

Kjemisk formel K2SO4 

Molekylvekt 174,25 

Innhold Ikke under 99,0 % 
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Beskrivelse Fargeløse eller hvite krystaller eller fargeløst eller hvitt, krystallinsk 

pulver 

Identifikasjon  

Kaliumtest Positiv test 

Sulfat-test Positiv test 

pH Mellom 5,5 og 8,5 (5 % løsning) 

Løselighet Lett løselig i vann, uløselig i etanol 

Renhet  

Selen Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 515 (ii) KALIUMHYDROGENSULFAT 

Synonymer Kaliumbisulfat, surt kaliumfosfat 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Kaliumhydrogensulfat 

Kjemisk formel KHSO4 

Molekylvekt 136,17 

Innhold Ikke under 99 % 

Beskrivelse Hvite, oppløselige krystaller, biter eller korn 

Identifikasjon  

Smeltepunkt 197 °C 

Kaliumtest Positiv test 

Løselighet Lett løselig i vann, uløselig i etanol 

Renhet  

Selen Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 516 KALSIUMSULFAT 

Synonymer Gips, selenitt, anhydritt 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-900-3 

Kjemisk betegnelse Kalsiumsulfat 
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Kjemisk formel CaSO4 · nH2O (n = 0 eller 2) 

Molekylvekt 136,14 (vannfritt), 172,18 (dihydrat) 

Innhold Ikke under 99,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fint, hvitt til lyst gulhvitt, luktfritt pulver 

Identifikasjon  

Kalsiumtest Positiv test 

Sulfat-test Positiv test 

Løselighet Svakt løselig i vann, uløselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Vannfri: ikke over 1,5 % (250 °C, konstant vekt) 

Dihydrat: ikke over 23 % (250 °C, konstant vekt) 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg 

Selen Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 517 AMMONIUMSULFAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 231-984-1 

Kjemisk betegnelse Ammoniumsulfat 

Kjemisk formel (NH4)2SO4 

Molekylvekt 132,14 

Innhold Ikke under 99,0 % og ikke over 100,5 % 

Beskrivelse Hvitt pulver, skinnende plater eller krystallbruddstykker 

Identifikasjon  

Ammoniumtest Positiv test 

Sulfat-test Positiv test 

Løselighet Lett løselig i vann, uløselig i etanol 

Renhet  

Glødetap Ikke over 0,25 % 

Selen Ikke over 30 mg/kg 

Bly Ikke over 3 mg/kg 
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E 520 ALUMINIUMSULFAT 

Synonymer Alun 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Aluminiumsulfat 

Kjemisk formel Al2(SO4)3 

Molekylvekt 342,13 

Innhold Ikke under 99,5 % etter gløding 

Beskrivelse Hvitt pulver, skinnende plater eller krystallbruddstykker 

Identifikasjon  

Aluminiumtest Positiv test 

Sulfat-test Positiv test 

pH 2,9 eller mer (5 % løsning) 

Løselighet Lett løselig i vann, uløselig i etanol 

Renhet  

Glødetap Ikke over 5 % (500 °C, 3 timer) 

Alkalier og jordalkalier Ikke over 0,4 % 

Selen Ikke over 30 mg/kg 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 521 ALUMINIUMNATRIUMSULFAT 

Synonymer Natriumalun 

Definisjon  

EINECS-nummer 233-277-3 

Kjemisk betegnelse Aluminiumnatriumsulfat 

Kjemisk formel AlNa(SO4)2 · nH2O (n = 0 eller 12) 

Molekylvekt 242,09 (vannfritt) 

Innhold Ikke under 96,5 % (vannfritt) og 99,5 % (dodekahydrat) på 

tørrstoffbasis 

Beskrivelse Gjennomsiktige krystaller eller hvitt krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Aluminiumtest Positiv test 

Natriumtest Positiv test 
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Sulfat-test Positiv test 

Løselighet Dodekahydratet er lett løselig i vann. Den vannfrie formen er 

langsomt løselig i vann. Begge former er uløselige i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Vannfri form: ikke over 10,0 % (220 °C, 16 timer) 

Dodekahydrat: ikke over 47,2 % (50–55 °C, 1 time; deretter 200 °C, 

16 timer) 

Ammoniumsalter Avgir ingen ammoniakklukt etter oppvarming 

Selen Ikke over 30 mg/kg 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 522 ALUMINIUMKALIUMSULFAT 

Synonymer Kalialun 

Definisjon  

EINECS-nummer 233-141-3 

Kjemisk betegnelse Aluminiumkaliumsulfatdodekahydrat 

Kjemisk formel AlK(SO4)2 · 12 H2O 

Molekylvekt 474,38 

Innhold Ikke under 99,5 % 

Beskrivelse Store, gjennomsiktige krystaller eller hvitt krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Aluminiumtest Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

Sulfat-test Positiv test 

pH Mellom 3,0 og 4,0 (10 % løsning) 

Løselighet Lett løselig i vann, uløselig i etanol 

Renhet  

Ammoniumsalter Avgir ingen ammoniakklukt etter oppvarming 

Selen Ikke over 30 mg/kg 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 523 ALUMINIUMAMMONIUMSULFAT 

Synonymer Ammoniumalun 

Definisjon  

EINECS-nummer 232-055-3 

Kjemisk betegnelse Aluminiumammoniumsulfat 

Kjemisk formel AlNH4(SO4)2 · 12 H2O 

Molekylvekt 453,32 

Innhold Ikke under 99,5 % 

Beskrivelse Store, fargeløse krystaller eller hvitt pulver 

Identifikasjon  

Aluminiumtest Positiv test 

Ammoniumtest Positiv test 

Sulfat-test Positiv test 

Løselighet Lett løselig i vann, løselig i etanol 

Renhet  

Alkalimetaller og jordalkalier Ikke over 0,5 % 

Selen Ikke over 30 mg/kg 

Fluorid Ikke over 30 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 3 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 524 NATRIUMHYDROKSID 

Synonymer Kaustisk soda, lut 

Definisjon  

EINECS-nummer 215-185-5 

Kjemisk betegnelse Natriumhydroksid 

Kjemisk formel NaOH 

Molekylvekt 40,0 

Innhold Innholdet av fast stoff skal ikke være under 98,0 % av det totale 

alkaliinnholdet (som NaOH). Tilsvarende for innholdet av løsninger, 

i henhold til den NaOH-prosent som er angitt eller oppført på 

etiketten 

Beskrivelse Hvite eller nesten hvite pelleter, flak, staver, sammenhengende masse 

eller andre former. Løsninger er klare eller svakt uklare, fargeløse 

eller svakt farget, sterkt kaustiske og hygroskopiske, og vil når de 

kommer i kontakt med luft, absorbere karbondioksid og danne 

natriumkarbonat 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

pH Sterkt alkalisk (1 % løsning) 

Løselighet Svært løselig i vann. Lett løselig i etanol 
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Renhet  

Vannuløselige og organiske stoffer En 5 %-løsning er helt klar og fargeløs til svakt farget 

Karbonat Ikke over 0,5 % (som Na2CO3) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 0,5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 525 KALIUMHYDROKSID 

Synonymer Kaustisk kali 

Definisjon  

EINECS-nummer 215-181-3 

Kjemisk betegnelse Kaliumhydroksid 

Kjemisk formel KOH 

Molekylvekt 56,11 

Innhold Ikke under 85,0 % alkali, beregnet som KOH 

Beskrivelse Hvite eller nesten hvite pelleter, flak, staver, sammenhengende masse 

eller andre former 

Identifikasjon  

Kaliumtest Positiv test 

pH Sterkt alkalisk (1 % løsning) 

Løselighet Svært løselig i vann. Lett løselig i etanol 

Renhet  

Vannuløselige stoffer En 5 %-løsning er helt klar og fargeløs 

Karbonat Ikke over 3,5 % (som K2CO3) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 526 KALSIUMHYDROKSID 

Synonymer Lesket kalk, hydratkalk 

Definisjon  

EINECS-nummer 215-137-3 

Kjemisk betegnelse Kalsiumhydroksid 

Kjemisk formel Ca(OH)2 

Molekylvekt 74,09 

Innhold Ikke under 92,0 % 
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Beskrivelse Hvitt pulver 

Identifikasjon  

Alkalietest Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

Løselighet Svakt løselig i vann. Uløselig i etanol. Løselig i glyserol 

Renhet  

Syreuløselig aske Ikke over 1,0 % 

Magnesium- og alkalisalter Ikke over 2,7 % 

Barium Ikke over 300 mg/kg 

Fluorid Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 527 AMMONIUMHYDROKSID 

Synonymer Ammoniakkvann, sterk ammoniakkløsning 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Ammoniumhydroksid 

Kjemisk formel NH4OH 

Molekylvekt 35,05 

Innhold Ikke under 27 % NH3 

Beskrivelse Klar, fargeløs løsning med en sterkt stikkende, karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Ammoniatest Positiv test 

Renhet  

Ikke-flyktige stoffer Ikke over 0,02 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 528 MAGNESIUMHYDROKSID 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Magnesiumhydroksid 

Kjemisk formel Mg(OH)2 

Molekylvekt 58,32 

Innhold Ikke under 95,0 % på tørrstoffbasis 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/267 

 

Beskrivelse Luktfritt, hvitt, voluminøst pulver 

Identifikasjon  

Magnesiumtest Positiv test 

Alkalietest Positiv test 

Løselighet Praktisk talt uløselig i vann og i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % (105 °C, 2 timer) 

Glødetap Ikke over 33 % (800 °C til konstant vekt) 

Kalsiumoksid Ikke over 1,5 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 529 KALSIUMOKSID 

Synonymer Brent kalk 

Definisjon  

EINECS-nummer 215-138-9 

Kjemisk betegnelse Kalsiumoksid 

Kjemisk formel CaO 

Molekylvekt 56,08 

Innhold Ikke under 95,0 % etter gløding 

Beskrivelse Luktfri, hard, hvit eller gråhvit kornete masse, eller hvitt til grålig 

pulver 

Identifikasjon  

Alkalietest Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

Reaksjon med vann Varmeutvikling når prøven fuktes med vann 

Løselighet Svakt løselig i vann. Uløselig i etanol. Løselig i glyserol 

Renhet  

Glødetap Ikke over 10,0 % (800 °C til konstant vekt) 

Syreuløselige stoffer Ikke over 1,0 % 

Barium Ikke over 300 mg/kg 

Magnesium- og alkalisalter Ikke over 3,6 % 

Fluorid Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 
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E 530 MAGNESIUMOKSID 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 215-171-9 

Kjemisk betegnelse Magnesiumoksid 

Kjemisk formel MgO 

Molekylvekt 40,31 

Innhold Ikke under 98,0 % etter gløding 

Beskrivelse Et svært voluminøst, hvitt pulver kalt lett magnesiumoksid, eller et 

relativt tett, hvitt pulver kalt tungt magnesiumoksid. 5 g lett 

magnesiumoksid fyller et volum på ikke under 33 ml, mens 5 g tungt 

magnesiumoksid fyller et volum på ikke over 20 ml 

Identifikasjon  

Alkalietest Positiv test 

Magnesiumtest Positiv test 

Løselighet Praktisk talt uløselig i vann. Uløselig i etanol 

Renhet  

Glødetap Ikke over 5,0 % (ca. 800 °C til konstant vekt) 

Kalsiumoksid Ikke over 1,5 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 535 NATRIUMFERROCYANID 

Synonymer Natriumheksacyanoferrat 

Definisjon  

EINECS-nummer 237-081-9 

Kjemisk betegnelse Natriumferrocyanid 

Kjemisk formel Na4Fe(CN)6 · 10 H2O 

Molekylvekt 484,1 

Innhold Ikke under 99,0 % 

Beskrivelse Gule krystaller eller krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Ferrocyanidtest Positiv test 

Renhet  

Fritt vann Ikke over 1,0 % 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,03 % 

Klorid Ikke over 0,2 % 
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Sulfat Ikke over 0,1 % 

Fritt cyanid Ikke påviselig 

Ferricyanid Ikke påviselig 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

E 536 KALIUMFERROCYANID 

Synonymer Kaliumheksacyanoferrat 

Definisjon  

EINECS-nummer 237-722-2 

Kjemisk betegnelse Kaliumferrocyanid 

Kjemisk formel K4Fe(CN)6 · 3 H2O 

Molekylvekt 422,4 

Innhold Ikke under 99,0 % 

Beskrivelse Sitrongule krystaller 

Identifikasjon  

Kaliumtest Positiv test 

Ferrocyanidtest Positiv test 

Renhet  

Fritt vann Ikke over 1,0 % 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,03 % 

Klorid Ikke over 0,2 % 

Sulfat Ikke over 0,1 % 

Fritt cyanid Ikke påviselig 

Ferricyanid Ikke påviselig 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

E 538 KALSIUMFERROCYANID 

Synonymer Kalsiumheksacyanoferrat 

Definisjon  

EINECS-nummer 215-476-7 

Kjemisk betegnelse Kalsiumferrocyanid 

Kjemisk formel Ca2Fe(CN)6 · 12H2O 

Molekylvekt 508,3 

Innhold Ikke under 99,0 % 

Beskrivelse Gule krystaller eller krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Kalsiumtest Positiv test 

Ferrocyanidtest Positiv test 



Nr. 29/270 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

Renhet  

Fritt vann Ikke over 1,0 % 

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,03 % 

Klorid Ikke over 0,2 % 

Sulfat Ikke over 0,1 % 

Fritt cyanid Ikke påviselig 

Ferricyanid Ikke påviselig 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

E 541 SURT NATRIUMALUMINIUMFOSFAT 

Synonymer SALP 

Definisjon  

EINECS-nummer 232-090-4 

Kjemisk betegnelse Natriumtrialuminiumtetradekahydrogenoktafosfattetrahydrat (A), 

trinatriumdialuminiumpentadekahydrogenoktafosfat (B) 

Kjemisk formel NaAl3H14(PO4)8 · 4H2O (A) 

Na3Al2H15(PO4)8 (B) 

Molekylvekt 949,88 (A) 

897,82 (B) 

Innhold Ikke under 95,0 % (begge former) 

Beskrivelse Hvitt, luktfritt pulver 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Aluminiumtest Positiv test 

Fosfat-test Positiv test 

pH Sur lakmusreaksjon 

Løselighet Uløselig i vann. Løselig i saltsyre 

Renhet  

Glødetap 19,5–21,0 % (A) (750–800 °C, 2 timer) 

15–16 % (B) (750–800 °C, 2 timer) 

Fluorid Ikke over 25 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 4 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 551 SILISIUMDIOKSID 

Synonymer Silisiumoksid 

Definisjon Silisiumdioksid er et amorft stoff som framstilles syntetisk, enten ved 

dampfasehydrolyseprosess, som gir mikrosilika, eller ved en 

våtprosess, som gir utfelt silisiumoksid, silikagel eller vannholdig 

silisiumoksid. Mikrosilika foreligger hovedsakelig i vannfri tilstand, 

mens våtsynteseprodukter er hydrater eller inneholder 

overflateabsorbert vann 

EINECS-nummer 231-545-4 

Kjemisk betegnelse Silisiumdioksid 

Kjemisk formel (SiO2)n 

Molekylvekt 60,08 (SiO2) 

Innhold Innhold etter gløding ikke under 99,0 % (mikrosilika) eller 94,0 % 

(hydratiserte former) 

Beskrivelse Hvitt løst pulver eller hvite korn Hygroskopisk 

Identifikasjon  

Silisiumoksidtest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,5 % (mikrosilika, 2 timer) 

Ikke over 8,0 % (utfelt silisiumoksid og silikagel, 105 °C, 2 timer) 

Ikke over 70 % (vannholdig silisiumoksid, 105 °C, 2 timer) 

Glødetap Ikke over 2,5 % etter tørking (1 000 °C, mikrosilika) 

Ikke over 8,5 % etter tørking (1 000 °C, hydratiserte former) 

Løselige ioniserbare salter Ikke over 5,0 % (som Na2SO4) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 552 KALSIUMSILIKAT 

Synonymer  

Definisjon Kalsiumsilikat er et vannholdig eller vannfritt silikat med ulike 

forhold mellom CaO og SiO2. Produktet skal være asbestfritt. 

EINECS-nummer 215-710-8 

Kjemisk betegnelse Kalsiumsilikat 

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Innhold på tørrstoffbasis: 

som SiO2: ikke under 50 % og ikke over 95 % 

som CaO: ikke under 3 % og ikke over 35 % 

Beskrivelse Hvitt til hvitlig frittflytende pulver som fremdeles er flytende etter å 

ha absorbert forholdsvis store mengder vann eller annen væske 
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Identifikasjon  

Silikat-test Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

Geldannelse Danner en gel med mineralsyrer 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 10 % (105 °C, 2 timer) 

Glødetap Ikke under 5 % og ikke over 14 % (1 000 °C, konstant vekt) 

Natrium Ikke over 3 % 

Fluorid Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 553a (i) MAGNESIUMSILIKAT 

Synonymer  

Definisjon Magnesiumsilikat er en syntetisk forbindelse der molarforholdet 

mellom magnesiumoksid og silisiumdioksid er ca. 2:5 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 15 % MgO og ikke under 67 % SiO2 etter gløding 

Beskrivelse Svært fint, hvitt, luktfritt pulver uten korn 

Identifikasjon  

Magnesiumtest Positiv test 

Silikat-test Positiv test 

pH Mellom 7,0 og 10,8 (10 % tykk oppslemming) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15 % (105 °C, 2 timer) 

Glødetap Ikke over 15 % etter tørking (1 000 °C, 20 minutter) 

Vannløselige salter Ikke over 3 % 

Fri base Ikke over 1 % (som NaOH) 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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E 553a (ii) MAGNESIUMTRISILIKAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 239-076-7 

Kjemisk betegnelse Magnesiumtrisilikat 

Kjemisk formel Mg2Si3O8 · nH2O (omtrentlig sammensetning) 

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 29,0 % MgO og ikke under 65,0 % SiO2, begge etter 

gløding 

Beskrivelse Fint, hvitt pulver uten korn 

Identifikasjon  

Magnesiumtest Positiv test 

Silikat-test Positiv test 

pH Mellom 6,3 og 9,5 (5 % tykk oppslemming) 

Renhet  

Glødetap Ikke under 17 % og ikke over 34 % (1 000 °C) 

Vannløselige salter Ikke over 2 % 

Fri base Ikke over 1 % (som NaOH) 

Fluorid Ikke over 10 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 553b TALKUM 

Synonymer Talkum 

Definisjon Naturlig forekommende form av hydratisert magnesiumsilikat som 

inneholder varierende andeler av tilknyttede mineraler som f.eks. 

alfakvarts, kalsitt, kloritt, dolomitt, magnesitt og magnesiumglimmer. 

Produktet skal være asbestfritt. 

EINECS-nummer 238-877-9 

Kjemisk betegnelse Magnesiumhydrogenmetasilikat 

Kjemisk formel Mg3(Si4O10)(OH)2 

Molekylvekt 379,22 

Innhold  

Beskrivelse Lett, homogent, hvitt eller nesten hvitt pulver, fettet å ta på 

Identifikasjon  

IR-spektrum Karakteristiske topper ved 3 677, 1 018 og 669 cm-1 

Røntgendiffraksjon Topper ved 9,34/4,66/3,12 Å 

Løselighet Uløselig i vann og etanol 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (105 °C, 1 time) 

Syreløselige stoffer Ikke over 6 % 

Vannløselige stoffer Ikke over 0,2 % 

Syreløselige stoffer Ikke påviselig 

Arsen Ikke over 10 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 554 NATRIUMALUMINIUMSILIKAT 

Synonymer Natriumsilikoaluminat, natriumaluminosilikat, aluminiumnatrium-

silikat 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Natriumaluminiumsilikat 

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold På tørrstoffbasis: 

— som SiO2: ikke under 66,0 % og ikke over 88,0 % 

— som Al2O3: ikke under 5,0 % og ikke over 15,0 % 

Beskrivelse Fint, hvitt amorft pulver eller perler 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Aluminiumtest Positiv test 

Silikat-test Positiv test 

pH Mellom 6,5 og 11,5 (5 % tykk oppslemming) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 8,0 % (105 °C, 2 timer) 

Glødetap Ikke under 5,0 % og ikke over 11,0 % på tørrstoffbasis (1 000 °C til 

konstant vekt) 

Natrium Ikke under 5 % og ikke over 8,5 % (som Na2O) på tørrstoffbasis 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 555 KALIUMALUMINIUMSILIKAT 

Synonymer Glimmer 

Definisjon Naturlig glimmer består hovedsakelig av kaliumaluminiumsilikat 

(kaliglimmer) 
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EINECS-nummer 310-127-6 

Kjemisk betegnelse Kaliumaluminiumsilikat 

Kjemisk formel KAl2[AlSi3O10](OH)2 

Molekylvekt 398 

Innhold Ikke under 98 % 

Beskrivelse Lysegrå til hvite krystallinske plater eller pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, fortynnede syrer og alkaliske og organiske 

løsemidler 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (105 °C, 2 timer) 

Antimon Ikke over 20 mg/kg 

Sink Ikke over 25 mg/kg 

Barium Ikke over 25 mg/kg 

Krom Ikke over 100 mg/kg 

Kobber Ikke over 25 mg/kg 

Nikkel Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 2 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

E 556 KALSIUMALUMINIUMSILIKAT 

Synonymer Kalsiumaluminosilikat, kalsiumsilikoaluminat, aluminiumkalsiumsi-

likat 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Kalsiumaluminiumsilikat 

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold På tørrstoffbasis: 

– som SiO2: ikke under 44,0 % og ikke over 50,0 % 

– som Al2O3: ikke under 3,0 % og ikke over 5,0 % 

– som CaO ikke under 32,0 % og ikke over 38,0 % 

Beskrivelse Fint, hvitt frittflytende pulver 

Identifikasjon  

Kalsiumtest Positiv test 

Aluminiumtest Positiv test 

Silikat-test Positiv test 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 10,0 % (105 °C, 2 timer) 

Glødetap Ikke under 14,0 % og ikke over 18,0 % på tørrstoffbasis (1 000 °C til 

konstant vekt) 

Fluorid Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 559 ALUMINIUMSILIKAT (KAOLIN) 

Synonymer Kaolin, lett eller tung 

Definisjon Hydratisert aluminiumsilikat (kaolin) er en renset, hvit plastisk leire 

som består av kaolinitt, kaliumaluminiumsilikat, feltspat og kvarts. 

Bearbeiding bør ikke omfatte gløding. Dioksininnholdet i rå 

kaolinleire som benyttes til produksjon av aluminiumsilikat, skal 

være så lavt at leiren ikke er helseskadelig eller uegnet til konsum. 

Produktet skal være asbestfritt. 

EINECS-nummer 215-286-4 (kaolinitt) 

Kjemisk betegnelse   

Kjemisk formel Al2Si2O5(OH)4 (kaolinitt) 

Molekylvekt 264 

Innhold Ikke under 90 % (sum av silisiumoksid og alumina, etter gløding) 

Silisiumoksid (SiO2) Mellom 45 % og 55 %. 

Alumina (Al2O3) Mellom 30 % og 39 %. 

Beskrivelse Fint, hvitt eller gråaktig, fettet pulver. Kaolin består av løse 

samlinger av tilfeldig ordnede stabler av kaolinittflak eller av 

sekskantede flak 

Identifikasjon   

Alumina-test Positiv test 

Silikat-test Positiv test 

Røntgendiffraksjon Karakteristiske topper ved 7,18/3,58/2,38/1,78 Å 

IR-spektrum Topper ved 3 700 og 3 620 cm-1 

Renhet   

Glødetap Mellom 10 og 14 % (1 000 °C, konstant vekt) 

Vannløselige stoffer Ikke over 0,3 % 

Syreløselige stoffer Ikke over 2 % 

Jern Ikke over 5 % 

Kaliumoksid (K2O) Ikke over 5 % 

Karbon Ikke over 0,5 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 
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Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 570 FETTSYRER 

Synonymer  

Definisjon Lineære fettsyrer, kaprylsyre (C8), kaprinsyre (C10), laurinsyre (C12), 

myristinsyre (C14), palmitinsyre (C16), stearinsyre (C18), oleinsyre 

(C18:1) 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Oktansyre (C8), dekansyre (C10), dodekansyre (C12), tetradekansyre 

(C14), heksadekansyre (C16), oktadekansyre (C18), 9-oktadekensyre 

(C18:1) 

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 98 % ved kromatografi 

Beskrivelse Fargeløs væske eller hvitt fast stoff framstilt av olje og fettstoffer 

Identifikasjon  

Identifikasjonsprøving De enkelte fettsyrene kan identifiseres ved hjelp av syretall, jodverdi 

og gasskromatografi 

Renhet  

Gløderest Ikke over 0,1 % 

Stoff som ikke kan forsåpes Ikke over 1,5 % 

Vanninnhold Ikke over 0,2 % (Karl Fischer-metoden) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 574 GLUKONSYRE 

Synonymer D-glukonsyre 

Definisjon Glukonsyre er en vandig løsning av glukonsyre og glukono-delta-

lakton 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Glukonsyre 

Kjemisk formel C6H12O7 (glukonsyre) 

Molekylvekt 196,2 

Innhold Ikke under 49,0 % (som glukonsyre) 

Beskrivelse Fargeløs til lysegul, klar, sirupsaktig væske 

Identifikasjon  

Dannelse av fenylhydrazinderivat Positivt. Forbindelsen smelter ved mellom 196 °C og 202 °C og 

nedbrytes 
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Renhet  

Gløderest Ikke over 1,0 % 550 °C +/– 20 °C til organiske restprodukter (svarte 

flekker) har forsvunnet. 

Reduserende stoffer Ikke over 2,0 % (som D-glukose) 

Klorid Ikke over 350 mg/kg 

Sulfat Ikke over 240 mg/kg 

Sulfitt Ikke over 20 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 575 GLUKONO-DELTA-LAKTON 

Synonymer Glukonolakton, GDL, D-glukonsyre-delta-lakton, delta-

glukonolakton 

Definisjon Glukono-delta-lakton er en syklisk 1,5-intramolekylær ester av D-

glukonsyre. I vandig medium er den hydrolisert til en 

likevektsblanding av D-glukonsyre (55 %–66 %) og delta- og 

gammalaktoner 

EINECS-nummer 202-016-5 

Kjemisk betegnelse D-glukono-1,5-lakton 

Kjemisk formel C6H10O6 

Molekylvekt 178,14 

Innhold Ikke under 99,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Et fint, hvitt, nesten luktfritt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Dannelse av fenylhydrazinderivat av 

glukonsyre 

Positivt. Forbindelsen smelter ved mellom 196 °C og 202 °C og 

nedbrytes 

Løselighet Lett løselig i vann. Svakt løselig i etanol 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 0,2 % (Karl Fischer-metoden) 

Reduserende stoffer Ikke over 0,5 % (som D-glukose) 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 576 NATRIUMGLUKONAT 

Synonymer Natriumsalt av D-glukonsyre 

Definisjon Framstilt ved gjæring eller kjemisk katalytisk oksidasjon 

EINECS-nummer 208-407-7 

Kjemisk betegnelse Natrium-D-glukonat 
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Kjemisk formel C6H11NaO7 (vannfri) 

Molekylvekt 218,14 

Innhold Ikke under 99,0 % 

Beskrivelse Hvitt til lysebrunt, kornete til fint, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Glukonat-test Positiv test 

Løselighet Svært løselig i vann. Tungt løselig i etanol 

pH Mellom 6,5 og 7,5 (10 % løsning) 

Renhet  

Reduserende stoffer Ikke over 1,0 % (som D-glukose) 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 577 KALIUMGLUKONAT 

Synonymer Kaliumsalt av D-glukonsyre 

Definisjon  

EINECS-nummer 206-074-2 

Kjemisk betegnelse Kalium-D-glukonat 

Kjemisk formel C6H11KO7 (vannfri) 

C6H11KO7 · H2O (monohydrat) 

Molekylvekt 234,25 (vannfri) 

252,26 (monohydrat) 

Innhold Ikke under 97,0 % og ikke over 103,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Luktfritt, frittflytende, hvitt til gulhvitt, krystallinsk pulver eller korn 

Identifikasjon  

Kaliumtest Positiv test 

Glukonat-test Positiv test 

pH Mellom 7,0 og 8,3 (10 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Vannfritt: ikke over 3,0 % (105 °C, 4 timer, vakuum) 

Monohydrat: Ikke under 6 % og ikke over 7,5 % (105 °C, 4 timer, 

vakuum) 

Reduserende stoffer Ikke over 1,0 % (som D-glukose) 

Bly Ikke over 2 mg/kg 
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E 578 KALSIUMGLUKONAT 

Synonymer Kalsiumsalt av D-glukonsyre 

Definisjon  

EINECS-nummer 206-075-8 

Kjemisk betegnelse Kalsiumdi-D-glukonat 

Kjemisk formel C12H22CaO14 (vannfri) 

C12H22CaO14 · H2O (monohydrat) 

Molekylvekt 430,38 (vannfri form) 

448,39 (monohydrat) 

Innhold Vannfritt: Ikke under 98 % og ikke over 102 % etter tørking 

Ikke under 98 % og ikke over 102 % i foreliggende stand 

Beskrivelse Luktfrie, hvite, krystallinske korn eller luktfritt, hvitt, krystallinsk 

pulver, stabilt i luft 

Identifikasjon  

Kalsiumtest Positiv test 

Glukonat-test Positiv test 

Løselighet Løselig i vann, uløselig i etanol 

pH Mellom 6,0 og 8,0 (5 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 3,0 % (105 °C, 16 timer) (vannfritt) 

Ikke over 2,0 % (105 °C, 16 timer) (monohydrat) 

Reduserende stoffer Ikke over 1,0 % (som D-glukose) 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 579 JERNGLUKONAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 206-076-3 

Kjemisk betegnelse Ferrodi-D-glukonatdihydrat, jern(II) diglukonatdihydrat 

Kjemisk formel C12H22FeO14·2H2O 

Molekylvekt 482,17 

Innhold Ikke under 95 % etter tørking 

Beskrivelse Blekt grønngult til gulgrått pulver eller granulat som kan ha en svak 

lukt av brent sukker 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann under lett oppvarming. Praktisk talt uløselig i etanol 

Test for jern(II)ioner Positiv test 

Dannelse av fenylhydrazinderivat av 

glukonsyre 

Positivt 

pH Mellom 4 og 5,5 (10 % løsning) 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 10 % (105 °C, 16 timer) 

Oksalsyre Ikke påviselig 

Jern(III) Ikke over 2 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 

Reduserende stoffer Ikke over 0,5 % uttrykt som glukose 

E 585 JERNLAKTAT 

Synonymer Jern(II)laktat, jern(II)-2-hydroksypropanoat, 

propansyre, 2-hydroksyjern(2+)salt (2:1) 

Definisjon  

EINECS-nummer 227-608-0 

Kjemisk betegnelse Ferro-2-hydroksypropanoat 

Kjemisk formel C6H10FeO6· nH2O (n = 2 eller 3) 

Molekylvekt 270,02 (som dihydrat) 

288,03 (som trihydrat) 

Innhold Ikke under 96 % etter tørking  

Beskrivelse Grønnhvite krystaller eller lysegrønt pulver med en karakteristisk 

lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann. Praktisk talt uløselig i etanol 

Test for jern(II)ioner Positiv test 

Laktat-test Positiv test 

pH Mellom 4 og 6 (2 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 18 % (100 °C, under vakuum på ca. 700 mm Hg) 

Jern(III) Ikke over 0,6 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Kadmium Ikke over 1 mg/kg 
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E 586 4-HEKSYLRESORCINOL 

Synonymer 4-heksyl-1,3-benzendiol, heksylresorcinol 

Definisjon  

EINECS-nummer 205-257-4 

Kjemisk betegnelse 4-heksylresorcinol 

Kjemisk formel C12H18O2 

Molekylvekt 197,24 

Innhold Ikke under 98 % etter tørking (4 timer i romtemperatur) 

Beskrivelse Hvitt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i eter og aceton, svært tungt løselig i vann 

Salpetersyretest Tilsett 1 ml salpetersyre i 1 ml av en mettet løsning av prøven. Det 

framkommer en lyserød farge 

Bromtest Tilsett 1 ml bromprøveløsning i 1 ml av en mettet løsning av prøven. 

Det dannes et gult, fnugget bunnfall som omdannes til en gul løsning 

Renhet  

Smeltepunktsområde 62 til 67 °C 

Surhetsgrad Ikke over 0,05 % 

Sulfataske Høyst 0,1 % 

Resorcinol og andre fenoler Cirka 1 g av prøven tilsettes i 50 ml, ristes i noen minutter og 

filtreres; i filtratet tilsettes så 3 dråper av en prøveløsning av 

jernklorid. Ingen rød eller blå farge skal framkomme 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 3 mg/kg 

E 620 GLUTAMINSYRE 

Synonymer L-glutaminsyre, L-α-aminoglutarsyre 

Definisjon  

EINECS-nummer 200-293-7 

Kjemisk betegnelse L-glutaminsyre, L-2-amino-pentandisyre 

Kjemisk formel C5H9NO4 

Molekylvekt 147,13 

Innhold Ikke under 99,0 % og ikke over 101,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Løselig i vann, praktisk talt uløselig i etanol eller eter 
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Beskrivelse Hvite krystaller eller hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Glutaminsyretest (ved 

tyntsjiktskromatografi) 

Positiv test 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 31,5° og + 32,2° 

(10 % løsning (tørrstoffbasis) i 2N HCl, 200 mm reagensglass) 

pH Mellom 3,0 og 3,5 (mettet løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,2 % (80 °C, 3 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,2 % 

Klorid Ikke over 0,2 % 

Pyrrolidonkarboksylsyre Ikke over 0,2 % 

Arsen Ikke over 2,5 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 621 MONONATRIUMGLUTAMAT 

Synonymer Natriumglutamat, MSG 

Definisjon  

EINECS-nummer 205-538-1 

Kjemisk betegnelse Mononatrium-L-glutamatmonohydrat 

Kjemisk formel C5H8NaNO4 · H2O 

Molekylvekt 187,13 

Innhold Ikke under 99,0 % og ikke over 101,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Løselig i vann, praktisk talt uløselig i etanol eller eter 

Beskrivelse Hvite, nesten luktfrie krystaller eller hvitt, nesten luktfritt, 

krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Natriumtest Positiv test 

Glutaminsyretest (ved 

tyntsjiktskromatografi) 

Positiv test 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 24,8° og + 25,3° 

(10 % løsning (tørrstoffbasis) i 2N HCl, 200 mm reagensglass) 

pH Mellom 6,7 og 7,2 (5 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (98 °C, 5 timer) 

Klorid Ikke over 0,2 % 

Pyrrolidonkarboksylsyre Ikke over 0,2 % 

Bly Ikke over 1 mg/kg 
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E 622 MONOKALIUMGLUTAMAT 

Synonymer Kaliumglutamat, MPG 

Definisjon  

EINECS-nummer 243-094-0 

Kjemisk betegnelse Monokalium-L-glutamatmonohydrat 

Kjemisk formel C5H8KNO4 · H2O 

Molekylvekt 203,24 

Innhold Ikke under 99,0 % og ikke over 101,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Løselig i vann, praktisk talt uløselig i etanol eller eter 

Beskrivelse Hvite, nesten luktfrie krystaller eller hvitt, nesten luktfritt, 

krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Kaliumtest Positiv test 

Glutaminsyretest (ved 

tyntsjiktskromatografi) 

Positiv test 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 22,5° og + 24,0° 

(10 % løsning (tørrstoffbasis) i 2N HCl, 200 mm reagensglass) 

pH Mellom 6,7 og 7,3 (2 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,2 % (80 °C, 5 timer) 

Klorid Ikke over 0,2 % 

Pyrrolidonkarboksylsyre Ikke over 0,2 % 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 623 KALSIUMDIGLUTAMAT 

Synonymer Kalsiumglutamat 

Definisjon  

EINECS-nummer 242-905-5 

Kjemisk betegnelse Monokalsium-di-L-glutamat 

Kjemisk formel C10H16CaN2O8 · nH2O (n = 0, 1, 2 eller 4) 

Molekylvekt 332,32 (vannfri) 

Innhold Ikke under 98,0 % og ikke over 102,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Løselig i vann, praktisk talt uløselig i etanol eller eter 

Beskrivelse Hvite, nesten luktfrie krystaller eller hvitt, nesten luktfritt, 

krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Kalsiumtest Positiv test 

Glutaminsyretest (ved 

tyntsjiktskromatografi) 

Positiv test 
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Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 27,4° og + 29,2° (for kalsiumdiglutamat med x = 4 

(10 % løsning (tørrstoffbasis) i 2N HCl, 200 mm reagensglass) 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 19,0 % (for kalsiumdiglutamat med n = 4) (Karl Fischer) 

Klorid Ikke over 0,2 % 

Pyrrolidonkarboksylsyre Ikke over 0,2 % 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 624 MONOAMMONIUMGLUTAMAT 

Synonymer Ammoniumglutamat 

Definisjon  

EINECS-nummer 231-447-1 

Kjemisk betegnelse Monoammonium-L-glutamatmonohydrat 

Kjemisk formel C5H12N2O4 · H2O 

Molekylvekt 182,18 

Innhold Ikke under 99,0 % og ikke over 101,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Løselig i vann, praktisk talt uløselig i etanol eller eter 

Beskrivelse Hvite, nesten luktfrie krystaller eller hvitt, nesten luktfritt, 

krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Ammoniumtest Positiv test 

Glutaminsyretest (ved 

tyntsjiktskromatografi) 

Positiv test 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 25,4° og + 26,4° 

(10 % løsning (tørrstoffbasis) i 2N HCl, 200 mm reagensglass) 

pH Mellom 6,0 og 7,0 (5 % løsning) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (50 °C, 4 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Pyrrolidonkarboksylsyre Ikke over 0,2 % 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 625 MAGNESIUMDIGLUTAMAT 

Synonymer Magnesiumglutamat 

Definisjon  

EINECS-nummer 242-413-0 

Kjemisk betegnelse Monomagnesium-di-L-glutamattetrahydrat 
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Kjemisk formel C10H16MgN2O8 · 4H2O 

Molekylvekt 388,62 

Innhold Ikke under 95,0 % og ikke over 105,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Svært løselig i vann, praktisk talt uløselig i etanol eller eter 

Beskrivelse Luktfrie, hvite eller hvitlige krystaller eller luktfritt, hvitt eller hvitlig 

pulver 

Identifikasjon  

Magnesiumtest Positiv test 

Glutaminsyretest (ved 

tyntsjiktskromatografi) 

Positiv test 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 23,8° og + 24,4° 

(10 % løsning (tørrstoffbasis) i 2N HCl, 200 mm reagensglass) 

pH Mellom 6,4 og 7,5 (10 % løsning) 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 24 % (Karl Fischer) 

Klorid Ikke over 0,2 % 

Pyrrolidonkarboksylsyre Ikke over 0,2 % 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 626 GUANYLSYRE 

Synonymer 5'-guanylsyre 

Definisjon  

EINECS-nummer 201-598-8 

Kjemisk betegnelse Guanosin-5'-monofosforsyre 

Kjemisk formel C10H14N5O8P 

Molekylvekt 363,22 

Innhold Ikke under 97,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Svakt løselig i vann, uløselig i etanol 

Beskrivelse Luktfrie, fargeløse eller hvite krystaller eller hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Ribosetest Positiv test 

Test for organisk fosfat Positiv test 

pH Mellom 1,5 og 2,5 (0,25 % løsning) 

Spektrometri Maksimal absorpsjon av en 20 mg/l-løsning i 0,01N HCl ved 256 nm 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1,5 % (120 °C, 4 timer) 

Andre nukleotider Ikke påviselig ved tyntsjiktskromatografi 

Bly Ikke over 1 mg/kg 
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E 627 DINATRIUMGUANYLAT 

Synonymer Natriumguanylat, natrium-5'-guanylat 

Definisjon  

EINECS-nummer 221-849-5 

Kjemisk betegnelse Dinatriumguanosin-5'-monofosfat 

Kjemisk formel C10H12N5Na2O8P · nH2O (n = ca. 7) 

Molekylvekt 407,19 (vannfri) 

Innhold Ikke under 97,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Løselig i vann, tungt løselig i etanol, praktisk talt uløselig i eter 

Beskrivelse Luktfrie, fargeløse eller hvite krystaller eller hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Ribosetest Positiv test 

Test for organisk fosfat Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH Mellom 7,0 og 8,5 (5 % løsning) 

Spektrometri Maksimal absorpsjon av en 20 mg/l-løsning i 0,01N HCl ved 256 nm 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 25 % (120 °C, 4 timer) 

Andre nukleotider Ikke påviselig ved tyntsjiktskromatografi 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 628 DIKALIUMGUANYLAT 

Synonymer Kaliumguanylat, kalium-5'-guanylat 

Definisjon  

EINECS-nummer 226-914-1 

Kjemisk betegnelse Dinatriumguanosin-5'-monofosfat 

Kjemisk formel C10H12K2N5O8P 

Molekylvekt 439,40 

Innhold Ikke under 97,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Lett løselig i vann, uløselig i etanol 

Beskrivelse Luktfrie, fargeløse eller hvite krystaller eller hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Ribosetest Positiv test 

Test for organisk fosfat Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

pH Mellom 7,0 og 8,5 (5 % løsning) 

Spektrometri Maksimal absorpsjon av en 20 mg/l-løsning i 0,01N HCl ved 256 nm 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 5 % (120 °C, 4 timer) 

Andre nukleotider Ikke påviselig ved tyntsjiktskromatografi 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 629 KALSIUMGUANYLAT 

Synonymer Kalsium-5'-guanylat 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Kalsiumguanosin-5'-monofosfat 

Kjemisk formel C10H12CaN5O8P · nH2O 

Molekylvekt 401,20 (vannfri) 

Innhold Ikke under 97,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Tungt løselig i vann 

Beskrivelse Luktfrie, hvite eller hvitlige krystaller eller luktfritt, hvitt eller hvitlig 

pulver 

Identifikasjon  

Ribosetest Positiv test 

Organisk fosfat-test Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

pH Mellom 7,0 og 8,0 (0,05 % løsning) 

Spektrometri Maksimal absorpsjon av en 20 mg/l-løsning i 0,01N HCl ved 256 nm 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 23,0 % (120 °C, 4 timer) 

Andre nukleotider Ikke påviselig ved tyntsjiktskromatografi 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 630 INOSINSYRE 

Synonymer 5'-inosinsyre 

Definisjon  

EINECS-nummer 205-045-1 

Kjemisk betegnelse Guanosin-5'-monofosforsyre 

Kjemisk formel C10H13N4O8P 

Molekylvekt 348,21 

Innhold Ikke under 97,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Lett løselig i vann, svakt løselig i etanol 

Beskrivelse Luktfrie, fargeløse eller hvite krystaller eller pulver 
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Identifikasjon  

Ribosetest Positiv test 

Organisk fosfat-test Positiv test 

pH Mellom 1,0 og 2,0 (5 % løsning) 

Spektrometri Maksimal absorpsjon av en 20 mg/l-løsning i 0,01N HCl ved 250 nm 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 3,0 % (120 °C, 4 timer) 

Andre nukleotider Ikke påviselig ved tyntsjiktskromatografi 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 631 DINATRIUMINOSINAT 

Synonymer Natriuminosinat, natrium-5'-inosinat 

Definisjon  

EINECS-nummer 225-146-4 

Kjemisk betegnelse Dinatriuminosin-5'-monofosfat 

Kjemisk formel C10H11N4Na2O8P · H2O 

Molekylvekt 392,17 (vannfri) 

Innhold Ikke under 97,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Løselig i vann, tungt løselig i etanol, praktisk talt uløselig i eter 

Beskrivelse Luktfrie, fargeløse eller hvite krystaller eller pulver 

Identifikasjon  

Ribosetest Positiv test 

Organisk fosfat-test Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH Mellom 7,0 og 8,5 

Spektrometri Maksimal absorpsjon av en 20 mg/l-løsning i 0,01N HCl ved 250 nm 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 28,5 % (Karl Fischer) 

Andre nukleotider Ikke påviselig ved tyntsjiktskromatografi 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 632 DIKALIUMINOSINAT 

Synonymer Kaliuminosinat, kalium-5'-inosinat 

Definisjon  

EINECS-nummer 243-652-3 

Kjemisk betegnelse Dikaliuminosin-5'-monofosfat 
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Kjemisk formel C10H11K2N4O8P 

Molekylvekt 424,39 

Innhold Ikke under 97,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Lett løselig i vann, praktisk talt uløselig i etanol 

Beskrivelse Luktfrie, fargeløse eller hvite krystaller eller pulver 

Identifikasjon  

Ribosetest Positiv test 

Test for organisk fosfat Positiv test 

Kaliumtest Positiv test 

pH Mellom 7,0 og 8,5 (5 % løsning) 

Spektrometri Maksimal absorpsjon av en 20 mg/l-løsning i 0,01N HCl ved 250 nm 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 10,0 % (Karl Fischer) 

Andre nukleotider Ikke påviselig ved tyntsjiktskromatografi 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 633 KALSIUMINOSINAT 

Synonymer Kalsium-5'-inosinat 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Kalsiuminosin-5'-monofosfat 

Kjemisk formel C10H11CaN4O8P · nH2O 

Molekylvekt 386,19 (vannfri) 

Innhold Ikke under 97,0 % på tørrstoffbasis 

Løselighet Tungt løselig i vann 

Beskrivelse Luktfrie, fargeløse eller hvite krystaller eller pulver 

Identifikasjon  

Ribosetest Positiv test 

Test for organisk fosfat Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

pH Mellom 7,0 og 8,0 (0,05 % løsning) 

Spektrometri Maksimal absorpsjon av en 20 mg/l-løsning i 0,01N HCl ved 250 nm 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 23,0 % (Karl Fischer) 

Andre nukleotider Ikke påviselig ved tyntsjiktskromatografi 

Bly Ikke over 1 mg/kg 
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E 634 KALSIUM-5'-RIBONUKLEOTID 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Kalsium-5'-ribonukleotid er i hovedsak en blanding av 

kalsiuminosin-5'-monofosfat og kalsiumguanosin-5'-monofosfat 

Kjemisk formel C10H11N4CaO8P · nH2O 

C10H12N5CaO8P · nH2O 

Molekylvekt  

Innhold Innholdet av begge hovedbestanddeler ikke under 97,0 %, og av hver 

bestanddel ikke under 47,0 % og ikke over 53 %, i hvert tilfelle på 

tørrstoffbasis 

Løselighet Tungt løselig i vann 

Beskrivelse Luktfrie, hvite eller nesten hvite krystaller eller pulver 

Identifikasjon  

Ribosetest Positiv test 

Test for organisk fosfat Positiv test 

Kalsiumtest Positiv test 

pH Mellom 7,0 og 8,0 (0,05 % løsning) 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 23,0 % (Karl Fischer) 

Andre nukleotider Ikke påviselig ved tyntsjiktskromatografi 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 635 DINATRIUM-5'-RIBONUKLEOTID 

Synonymer Natrium-5'-ribonukleotid 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Dinatrium-5'-ribonukleotid er i hovedsak en blanding av 

dinatriuminosin-5'-monofosfat og dinatriumguanosin-5'-monofosfat 

Kjemisk formel C10H11N4O8P · nH2O 

C10H12N5Na2O8P · nH2O 

Molekylvekt  

Innhold Innholdet av begge hovedbestanddeler ikke under 97,0 %, og av hver 

bestanddel ikke under 47,0 % og ikke over 53 %, i hvert tilfelle på 

tørrstoffbasis 

Løselighet Løselig i vann, tungt løselig i etanol, praktisk talt uløselig i eter 

Beskrivelse Luktfrie, hvite eller nesten hvite krystaller eller luktfritt, hvitt eller 

nesten hvitt pulver 
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Identifikasjon  

Ribosetest Positiv test 

Test for organisk fosfat Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

pH Mellom 7,0 og 8,5 (5 % løsning) 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 26,0 % (Karl Fischer) 

Andre nukleotider Ikke påviselig ved tyntsjiktskromatografi 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 640 GLYSIN OG DETS NATRIUMSALT 

(I) GLYSIN 

Synonymer Aminoeddiksyre, glykokoll 

Definisjon  

EINECS-nummer 200-272-2 

Kjemisk betegnelse Aminoeddiksyre 

Kjemisk formel C2H5NO2 

Molekylvekt 75,07 

Innhold Ikke under 98,5 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvite krystaller eller hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Aminosyretest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,2 % (105 °C, 3 timer) 

Gløderest Ikke over 0,1 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

(II) NATRIUMGLYSINAT 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 227-842-3 

Kjemisk betegnelse Natriumglysinat 

Kjemisk formel C2H5NO2 Na 

Molekylvekt 98 

Innhold Ikke under 98,5 % på tørrstoffbasis 
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Beskrivelse Hvite krystaller eller hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Aminosyretest Positiv test 

Natriumtest Positiv test 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,2 % (105 °C, 3 timer) 

Gløderest Ikke over 0,1 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 650 SINKACETAT 

Synonymer Eddiksyre, sinksalt, dihydrat 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Sinkacetatdihydrat 

Kjemisk formel C4H6O4 Zn · 2H2O 

Molekylvekt 219,51 

Innhold Ikke under 98 % og ikke over 102 % C4H6O4 Zn · 2H2O 

Beskrivelse Fargeløse krystaller eller fint, hvitlig pulver 

Identifikasjon  

Acetat-test Positiv test 

Sinktest Positiv test 

pH Mellom 6,0 og 8,0 (5 % løsning) 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0 005 % 

Klorid Ikke over 50 mg/kg 

Sulfat Ikke over 100 mg/kg 

Alkalier og jordalkalier Ikke over 0,2 % 

Flyktige organiske urenheter Positiv test 

Jern Ikke over 50 mg/kg 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 20 mg/kg 

Kadmium Ikke over 5 mg/kg 
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E 900 DIMETYLPOLYSILOKSAN 

Synonymer Polydimetylsiloksan, silikonolje, dimetylsilikon 

Definisjon Dimetylpolysiloksan er en blanding av metylerte lineære 

siloksanpolymerer som inneholder repeterende enheter av formelen 

(CH3)2 SiO, stabilisert med endeblokkerende trimetylsiloksy-enheter 

av formelen (CH3)3 SiO 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Siloksaner og silikoner, dimetyl 

Kjemisk formel (CH3)3-Si-[O-Si(CH3)2]n-O-Si(CH3)3 

Molekylvekt  

Innhold Samlet innhold av silisium ikke under 37,3 % og ikke over 38,5 % 

Beskrivelse Klar, fargeløs, tyktflytende væske 

Identifikasjon  

Spesifikk vekt (25° C/25 °C) Mellom 0,964 og 0,977 

Brytningstall [n]D
25 mellom 1,400 og 1,405 

IR-spektrum IR-spektrumet for en væskefilm av prøven plassert mellom to 

natriumkloridplater har relative toppunkt ved samme bølgelengder 

som en lignende tilberedning av referansestandarden 

dimetylpolysiloksan  

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (150 °C, 4 timer) 

Viskositet Ikke under 1,00 · 10– 4 m2s– 1 ved 25 °C 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 901 HVIT OG GUL BIVOKS 

Synonymer Hvit voks, gul voks 

Definisjon Gul bivoks utvinnes ved at cellene i honningtavlene til honningbien 

Apis mellifera L. smeltes med varmt vann og fremmedstoffene 

fjernes 

Hvit bivoks oppnås ved å bleke gul bivoks 

EINECS-nummer 232-383-7 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Gulhvite (hvit voks) eller gulaktige til gråbrune (gul voks) stykker 

eller plater med finkornet og ikke-krystallinsk struktur, og med en 

behagelig, honninglignende lukt 
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Identifikasjon  

Smeltepunktsområde Mellom 62 °C og 65 °C 

Spesifikk vekt Ca. 0,96 

Løselighet Uløselig i vann, tungt løselig i alkohol, svært løselig i kloroform og 

eter 

Renhet  

Syretall Ikke under 17 og ikke over 24 

Forsåpningstall 87-104 

Peroksidtall Ikke over 5 

Glyserol og andre polyoler Ikke over 0,5 % (som glyserol) 

Ceresin, parafiner og visse andre  

vokser 

Overfør 3,0 g av prøven til en 100 ml rundbunnet kolbe, tilsett 30 ml 

av en 4 % w/v kaliumhydroksidløsning i aldehydfri etanol og kok 

forsiktig i 2 timer med tilbakeløpskjøler. Fjern kjøleren og sett 

umiddelbart inn et termometer. Sett kolben i 80 °C vann og la kjølne 

under konstant røring. Det dannes ikke noe bunnfall før temperaturen 

er nede i 65 °C, men løsningen kan være opaliserende. 

Fettstoffer, japansk voks, harpiks og 

såper 

Kok 1 g av prøven i 30 min med 35 ml natriumhydroksidløsning 

(1:7) og tilsett vann etter behov for å opprettholde volumet, og avkjøl 

deretter blandingen. Voksen skilles ut, og væsken forblir klar. Filtrer 

den kalde blandingen og surgjør filtratet med saltsyre. Det dannes 

ikke noe bunnfall. 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 902 CANDELILLAVOKS 

Synonymer  

Definisjon Candelillavoks er en renset voks utvunnet av bladene til 

candelillaplanten, Euphorbia antisyphilitica 

EINECS-nummer 232-347-0 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hard, gulbrun, uklar til gjennomsiktig voks 

Identifikasjon  

Spesifikk vekt Ca. 0,98 

Smeltepunktsområde Mellom 68,5 °C og 72,5 °C 

Løselighet Uløselig i vann, løselig i kloroform og toluen 
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Renhet  

Syretall Ikke under 12 og ikke over 22 

Forsåpningstall Ikke under 43 og ikke over 65 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 903 KARNAUBAVOKS 

Synonymer  

Definisjon Karnaubavoks er en renset voks utvunnet av bladknoppene og 

bladene til den brasilianske vokspalmen Copernicia cerifera 

EINECS-nummer 232-399-4 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Lysebrunt til lysegult pulver eller flak, eller hardt og sprøtt fast stoff 

med en harpikslignende bruddflate 

Identifikasjon  

Spesifikk vekt Ca. 0,997 

Smeltepunktsområde Mellom 82 °C og 86 °C 

Løselighet Uløselig i vann, delvis løselig i kokende etanol, løselig i kloroform 

og dietyleter 

Renhet  

Sulfataske Ikke over 0,25 % 

Syretall Ikke under 2 og ikke over 7 

Estertall Ikke under 71 og ikke over 88 

Stoff som ikke kan forsåpes Ikke under 50 % og ikke over 55 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 904 SKJELLAKK 

Synonymer Bleket skjellakk, hvit skjellakk 

Definisjon Skjellakk er renset og bleket lakk som utvinnes av harpikssekretet 

fra insektet Laccifer (Tachardia) lacca Kerr (fam. Coccidae) 

EINECS-nummer 232-549-9 

Kjemisk betegnelse  
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Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Bleket skjellakk — hvitlig, amorf, kornet harpiks 

Voksfri, bleket skjellakk — lysegul, amorf, kornet harpiks 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, lett (men svært langsomt) løselig i alkohol, svakt 

løselig i aceton 

Syretall Mellom 60 og 89 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 6,0 % (40 °C, over silikagel, 15 timer) 

Harpiks Ingen 

Voks Bleket skjellakk: ikke over 5,5 % 

Voksfri bleket skjellakk: ikke over 0,2 % 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 905 MIKROKRYSTALLINSK VOKS 

Synonymer Petroleumsvoks, hydrokarbonvoks, Fischer-Tropsch-voks, syntetisk 

voks, syntetisk parafin 

Definisjon Raffinerte blandinger av faste, mettede hydrokarboner utvunnet av 

petroleum eller syntetiske stoffer 

Beskrivelse Hvit til oransje, luktfri voks 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, svært tungt løselig i etanol 

Brytningstall [n]D
100 1,434–1,448 

Alternativt [n]D
1201,426–1,440 

Renhet  

Molekylvekt Ikke under 500 i gjennomsnitt 

Viskositet Ikke under 1,1 × 10– 5 m2s– 1ved 100 °C 

Alternativt: Ikke under 0,8 × 10– 5 m2s– 1ved 120 °C dersom fast ved 

100 °C 

Gløderest Ikke over 0,1 % 

Karbontall ved 5 % destillasjonspunkt Ikke over 5 % molekyler med karbontall under 25 

Farge Positiv test 

Svovel Ikke over 0,4 vektprosent 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 3 mg/kg 

Polysykliske aromatiske forbindelser Benzo(a)pyren: ikke over 50 μg/kg  
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E 907 HYDROGENERT POLY-1-DECEN 

Synonymer Hydrogenert polydec-1-en, hydrogenert polyalfaolefin 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel C10nH20n+2 der n = 3-6 

Molekylvekt 560 (gjennomsnitt) 

Innhold Ikke under 98,5 % hydrogenert poly-1-decen, som har følgende 

oligomerfordeling: 

C30: 13–37 % 

C40: 35–70 % 

C50: 9–25 % 

C60: 1–7 % 

Beskrivelse  

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, svakt løselig i etanol, løselig i toluen 

Forbrenning Brenner med en klar flamme og en parafinaktig karakteristisk lukt 

Viskositet Mellom 5,7 × 10– 6 og 6,1 × 10– 6 m2s– 1 ved 100 °C 

Renhet  

Forbindelser med karbontall under 30 Ikke over 1,5 % 

Lett karboniserbare stoffer Etter 10 minutters risting i kokende vannbad er et reagensglass med 

svovelsyre med en prøve på 5 g hydrogenert poly-1-decen ikke 

mørkere enn svakt stråfarget 

Nikkel Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 912 MONTANSYREESTERE 

Synonymer  

Definisjon Montansyrer og/eller estere med etylenglykol og/eller 1,3-butandiol 

og/eller glyserol 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Montansyreestere 

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Nesten hvite til gulaktige flak, pulver, korn eller pelleter 

Identifikasjon  

Tetthet Mellom 0,98 og 1,05 (20 °C) 

Dråpepunkt Over 77 °C 
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Renhet  

Syretall Ikke over 40 

Glyserol Ikke over 1 % (ved gasskromatografi) 

Andre polyoler Ikke over 1 % (ved gasskromatografi) 

Andre vokstyper Ikke påviselig (ved differensialskanningkalorimetri og/eller IR-

spektroskopi) 

Arsen Ikke over 2 mg/kg 

Krom Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 914 OKSIDERT POLYETYLENVOKS 

Synonymer  

Definisjon Polare reaksjonsprodukter fra mild oksidering av polyetylen 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Oksidert polyetylen 

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Nesten hvite flak, pulver, korn eller pelleter 

Identifikasjon  

Tetthet Mellom 0,92 og 1,05 (20 °C) 

Dråpepunkt Over 95 °C 

Renhet  

Syretall Ikke over 70 

Viskositet Ikke under 8,1 · 10– 5 m2s– 1 ved 120 °C 

Andre vokstyper Ikke påviselig (ved differensialskanningkalorimetri og/eller IR-

spektroskopi) 

Oksygen Ikke over 9,5 % 

Krom Ikke over 5 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 920 L-CYSTEIN 

Synonymer  

Definisjon L-cysteinhydroklorid eller hydrokloridmonohydrat. Menneskehår 

skal ikke brukes som kilde til dette stoffet 

EINECS-nummer 200-157-7 (vannfritt) 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel C3H7NO2S · HCl · nH2O (der n = 0 eller 1) 
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Molekylvekt 157,62 (vannfri) 

Innhold Ikke under 98,0 % og ikke over 101,5 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt pulver eller fargeløse krystaller 

Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i vann og etanol 

Smeltepunktsområde Vannfri form smelter ved ca. 175 °C 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 5,0° og + 8,0° eller 

[α]D
25 mellom + 4,9° og + 7,9° 

Renhet  

Tap ved tørking Mellom 8,0 % og 12,0 % 

Ikke over 2,0 % (vannfri form) 

Gløderest Ikke over 0,1 % 

Ammoniumion Ikke over 200 mg/kg 

Arsen Ikke over 1,5 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

E 927b KARBAMID 

Synonymer Urea 

Definisjon  

EINECS-nummer 200-315-5 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel CH4N2O 

Molekylvekt 60,06 

Innhold Ikke under 99,0 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fargeløst til hvitt, prismatisk, krystallinsk pulver eller små, hvite 

pelleter 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann 

Løselig i etanol 

Utfelling med salpetersyre Positiv test dersom det dannes et hvitt, krystallinsk bunnfall 

Fargereaksjon Positiv test dersom det dannes en rødfiolett farge 

Smeltepunktsområde 132 °C til 135 °C 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1,0 % (105 °C, 1 time) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Etanoluløselig stoff Ikke over 0,04 % 

Alkalitet Positiv test 

Ammoniumion Ikke over 500 mg/kg 
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Biuret Ikke over 0,1 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 938 ARGON 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 231-147-0 

Kjemisk betegnelse Argon 

Kjemisk formel Ar 

Atomvekt 40 

Innhold Ikke under 99 % 

Beskrivelse Fargeløs, luktfri, ikke-brennbar gass 

Identifikasjon  

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 0,05 % 

Metan og andre hydrokarboner Ikke over 100 μl/l (beregnet som metan) 

E 939 HELIUM 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 231-168-5 

Kjemisk betegnelse Helium 

Kjemisk formel He 

Atomvekt 4 

Innhold Ikke under 99 % 

Beskrivelse Fargeløs, luktfri, ikke-brennbar gass 

Identifikasjon  

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 0,05 % 

Metan og andre hydrokarboner Ikke over 100 μl/l (beregnet som metan) 

E 941 NITROGEN 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 231-783-9 

Kjemisk betegnelse Nitrogen 
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Kjemisk formel N2 

Molekylvekt 28 

Innhold Ikke under 99 % 

Beskrivelse Fargeløs, luktfri, ikke-brennbar gass 

Identifikasjon  

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 0,05 % 

Karbonmonoksid Ikke over 10 μl/l 

Metan og andre hydrokarboner Ikke over 100 μl/l (beregnet som metan) 

Nitrogendioksid og nitrogenoksid Ikke over 10 μl/l 

Oksygen Ikke over 1 % 

E 942 DINITROGENDIOKSID 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 233-032-0 

Kjemisk betegnelse Dinitrogendioksid 

Kjemisk formel N2O 

Molekylvekt 44 

Innhold Ikke under 99 % 

Beskrivelse Fargeløs, ikke-brennbar gass, søtlig lukt 

Identifikasjon  

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 0,05 % 

Karbonmonoksid Ikke over 30 μl/l 

Nitrogendioksid og nitrogenoksid Ikke over 10 μl/l 

E 943a BUTAN 

Synonymer n-butan 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Butan 

Kjemisk formel CH3CH2CH2CH3 

Molekylvekt 58,12 

Innhold Ikke under 96 % 

Beskrivelse Fargeløs gass eller væske med en mild, karakteristisk lukt 
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Identifikasjon  

Damptrykk 108,935 kPa ved 20 °C 

Renhet  

Metan Ikke over 0,15 % v/v 

Etan Ikke over 0,5 % v/v 

Propan Ikke over 1,5 % v/v 

Isobutan Ikke over 3,0 % v/v 

1,3-butadien Ikke over 0,1 % v/v 

Fuktighet Ikke over 0,005 % 

E 943b ISOBUTAN 

Synonymer 2-metylpropan 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse 2-metylpropan 

Kjemisk formel (CH3)2CH CH3 

Molekylvekt 58,12 

Innhold Ikke under 94 % 

Beskrivelse Fargeløs gass eller væske med en mild, karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Damptrykk 205,465 kPa ved 20 °C 

Renhet  

Metan Ikke over 0,15 % v/v 

Etan Ikke over 0,5 % v/v 

Propan Ikke over 2,0 % v/v 

n-butan Ikke over 4,0 % v/v 

1,3-butadien Ikke over 0,1 % v/v 

Fuktighet Ikke over 0,005 % 

E 944 PROPAN 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Propan 

Kjemisk formel CH3CH2CH3 

Molekylvekt 44,09 

Innhold Ikke under 95 % 
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Beskrivelse Fargeløs gass eller væske med en mild, karakteristisk lukt 

Identifikasjon  

Damptrykk 732,910 kPa ved 20 °C 

Renhet  

Metan Ikke over 0,15 % v/v 

Etan Ikke over 1,5 % v/v 

Isobutan Ikke over 2,0 % v/v 

n-butan Ikke over 1,0 % v/v 

1,3-butadien Ikke over 0,1 % v/v 

Fuktighet Ikke over 0,005 % 

E 948 OKSYGEN 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 231-956-9 

Kjemisk betegnelse Oksygen 

Kjemisk formel O2 

Molekylvekt 32 

Innhold Ikke under 99 % 

Beskrivelse Fargeløs, luktfri, ikke-brennbar gass 

Identifikasjon  

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 0,05 % 

Metan og andre hydrokarboner Ikke over 100 μl/l (beregnet som metan) 

E 949 HYDROGEN 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 215-605-7 

Kjemisk betegnelse Hydrogen 

Kjemisk formel H2 

Molekylvekt 2 

Innhold Ikke under 99,9 % 

Beskrivelse Fargeløs, luktfri, meget brannfarlig gass 

Identifikasjon  
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Renhet  

Vanninnhold Ikke over 0,005 % v/v 

Oksygen Ikke over 0,001 % v/v 

Nitrogen Ikke over 0,07 % v/v 

E 950 ACESULFAM K 

Synonymer Acesulfamkalium, kaliumsalt av 3,4-dihydro-6-metyl-1,2,3- 

oksatiasin-4-on-2,2-dioksid 

Definisjon  

EINECS-nummer 259-715-3 

Kjemisk betegnelse Kaliumsalt av 6-metyl-1,2,3-oksatiasin-4(3H)-on- 2,2-dioksid 

Kjemisk formel C4H4KNO4S 

Molekylvekt 201,24 

Innhold Ikke under 99 % C4H4KNO4S på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Luktfritt, hvitt, krystallinsk pulver. Ca. 200 ganger søtere enn sukrose 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann, svært tungt løselig i etanol 

UV-absorpsjon Ikke over 227 ± 2 nm for en løsning av 10 mg i 1 000 ml vann 

Kaliumtest Positiv test (prøving av resten som oppnås etter gløding av 2 g av 

prøven)  

Utfellingsprøve Tilsett noen dråper av en 10 %-løsning av natriumkoboltnitritt i en 

løsning av 0,2 g av prøven, 2 ml eddiksyre og 2 ml vann. Det dannes 

et gult bunnfall 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1 % (105 °C, 2 timer) 

Organiske urenheter Positiv test for 20 mg/kg av UV-aktive bestanddeler 

Fluorid Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 951 ASPARTAM 

Synonymer Aspartylfenylalaninmetylester 

Definisjon  

EINECS-nummer 245-261-3 

Kjemisk betegnelse N-L-α-aspartyl-L-fenylalanin-1-metylester, 3-amino-N-(α-karbo-

metoksy-fenetyl)-sukkinamsyre- N-metylester 

Kjemisk formel C14H18N2O5 

Molekylvekt 294,31 

Innhold Ikke under 98 % og ikke over 102 % C14H18N2O5 på tørrstoffbasis 
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Beskrivelse Hvitt, luktfritt, krystallinsk pulver med søt smak. Ca. 200 ganger 

søtere enn sukrose 

Identifikasjon  

Løselighet Svakt løselig i vann og etanol 

pH Mellom 4,5 og 6,0 (1:125-løsning) 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 14,5° og + 16,5° 

Bestemmes i en 4 % løsning i 15 N maursyre innen 30 minutter etter 

tilberedning av prøveløsningen 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 4,5 % (105 °C, 4 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,2 % (på tørrstoffbasis)  

Transmisjonsfaktor Transmisjonsfaktoren for en 1 %-løsning i 2N saltsyre, bestemt i en 

celle på 1 cm ved 430 nm ved hjelp av et egnet spektrofotometer og 

med 2N saltsyre som referanseløsning, skal ikke være under 0,95, 

som tilsvarer en absorbans på ikke over ca. 0,022 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

5-benzyl-3,6-diokso-2-

piperazineddiksyre 

Ikke over 1,5 % (på tørrstoffbasis)  

E 952 CYKLAMINSYRE OG DENS Na- OG Ca-SALTER 

(I) CYKLAMINSYRE  

Synonymer Sykloheksylsulfaminsyre, cyklamat 

Definisjon  

EINECS-nummer 202-898-1 

Kjemisk betegnelse Sykloheksansulfaminsyre, sykloheksylaminosulfonsyre 

Kjemisk formel C6H13NO3S 

Molekylvekt 179,24 

Innhold Sykloheksansulfaminsyre inneholder ikke under 98 % og ikke over 

102 % C6H13NO3S beregnet på grunnlag av tørrstoffet 

Beskrivelse Et praktisk talt fargeløst, hvitt krystallinsk pulver. Ca. 40 ganger 

søtere enn sukrose 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann og etanol 

Utfellingsprøve Surgjør en 2 %-løsning med saltsyre, tilsett 1 ml av en ca. 1-molar 

vandig løsning av bariumklorid og filtrer hvis det dannes uklarheter 

eller bunnfall. Tilsett 1 ml av en 10 %-løsning av natriumnitritt i den 

klare løsningen. Det dannes et hvitt bunnfall 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1 % (105 °C, 1 time) 

Selen Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som selen, på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 
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Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Sykloheksylamin Ikke over 10 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Disykloheksylamin Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Anilin Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

(II) NATRIUMCYKLAMAT 

Synonymer Cyklamat, natriumsalt av cyklaminsyre 

Definisjon  

EINECS-nummer 205-348-9 

Kjemisk betegnelse Natriumsykloheksansulfamat, natriumsykloheksylsulfamat 

Kjemisk formel C6H12NNaO3S og dihydratet C6H12NNaO3S·2H2O 

Molekylvekt Vannfritt: 201,22 

Dihydrat: 237,22 

Innhold Ikke under 98 % og ikke over 102 % etter tørking 

Dihydrat: Ikke under 84 % etter tørking 

Beskrivelse Hvite, luktfrie krystaller eller krystallinsk pulver. Ca. 30 ganger 

søtere enn sukrose 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, praktisk talt uløselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1 % (105 °C, 1 time) 

Dihydrat: ikke over 15,2 % (105 °C, 2 timer) 

Selen Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som selen, på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Sykloheksylamin Ikke over 10 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Disykloheksylamin Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Anilin Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

(III) KALSIUMCYKLAMAT 

Synonymer Cyklamat, kalsiumsalt av cyklaminsyre 

Definisjon  

EINECS-nummer 205-349-4 

Kjemisk betegnelse Kalsiumsykloheksansulfamat, kalsiumsykloheksylsulfamat 

Kjemisk formel C12H24CaN2O6S2· 2H2O 

Molekylvekt 432,57 

Innhold Ikke under 98 % og ikke over 101 % etter tørking 
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Beskrivelse Hvite, fargeløse krystaller eller krystallinsk pulver. Ca. 30 ganger 

søtere enn sukrose 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, tungt løselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1 % (105 °C, 1 time) 

Dihydrat: ikke over 8,5 % (140 °C, 4 timer) 

Selen Ikke over 30 mg/kg (uttrykt som selen, på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Sykloheksylamin Ikke over 10 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Disykloheksylamin Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Anilin Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

E 953 ISOMALT 

Synonymer Hydrogenert isomaltulose 

Definisjon Framstilt ved enzymatisk omdanning av sukrose med ikke-

levedyktige celler av Protaminobacter rubrum etterfulgt av katalytisk 

hydrogenering 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Isomalt er en blanding av hydrogenerte mono- og disakkarider hvis 

viktigste bestanddeler er følgende disakkarider: 

6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitol (1,6-GPS) og 

1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitoldihydrat (1,1-GPM) 

Kjemisk formel 6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitol: C12H24O11 

1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitoldihydrat: C12H24O11.2H2O 

Molekylvekt 6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitol: 344,3 

1-O-α-D-glukopyranosyl-D-mannitoldihydrat: 380,3 

Innhold Ikke under 98 % hydrogenerte mono- og disakkarider og ikke under 

86 % av blandingen av 6-O-α-D-glukopyranosyl-D-sorbitol og 1-O-

α-D-glukopyranosyl-D-mannitoldihydrat på tørrstoffbasis. 

Beskrivelse Fargeløs, hvit, lett hygroskopisk, krystallinsk masse. 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, svært tungt løselig i etanol 

HPLC-test Sammenligning med en egnet referansestandard av isomalt viser at de 

to største toppene i kromatogrammet for prøveløsningen har samme 

retensjonstid som de to største toppene i kromatogrammet for 

referanseløsningen. 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 7 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,05 % (på tørrstoffbasis) 
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D-mannitol Ikke over 3 % 

D-sorbitol Ikke over 6 % 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,3 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

E 954 SAKKARIN OG DETS Na-, K- OG Ca-SALTER 

(I) SAKKARIN 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 201-321-0 

Kjemisk betegnelse 3-okso-2,3-dihydrobenzo(d)isotiazol-1,1-dioksid 

Kjemisk formel C7H5NO3S 

Molekylvekt 183,18 

Innhold Ikke under 99 % og ikke over 101 % C7H5NO3S på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvite krystaller eller et hvitt, krystallinsk pulver, luktfritt eller med 

en svak aromatisk lukt Ca. 300–500 ganger søtere enn sukrose 

Identifikasjon  

Løselighet Svakt løselig i vann, løselig i basiske løsninger, tungt løselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 1 % (105 °C, 2 timer) 

Smeltepunktsområde 226 til 230 °C 

Sulfataske Ikke over 0,2 % (på tørrstoffbasis) 

Benzosyre og salisylsyre I 10 ml av en 1:20-løsning som allerede er surgjort med fem dråper 

eddiksyre, tilsettes tre dråper av en ca. 1-molar vandig løsning av 

jernklorid. Det dannes verken bunnfall eller fiolett farge 

o-toluensulfonamid Ikke over 10 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

p-toluensulfonamid Ikke over 10 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Benzosyre-p-sulfonamid  Ikke over 25 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Lett karboniserbare stoffer Ingen 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Selen Ikke over 30 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 
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(II) NATRIUMSAKKARIN 

Synonymer Sakkarin, natriumsalt av sakkarin 

Definisjon  

EINECS-nummer 204-886-1 

Kjemisk betegnelse Natrium-o-benzosulfimid, natriumsalt av 2,3-dihydro-3-oksobenziso-

sulfonazol, oksobenzisosulfonazol, natriumsaltdihydrat av 1,2-

benzisotiazolin-3-on-1,1-dioksid 

Kjemisk formel C7H4NNaO3S·2H2O 

Molekylvekt 241,19 

Innhold Ikke under 99 % og ikke over 101 % C7H4NNaO3S på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvite krystaller eller et hvitt, krystallinsk, forvitrende pulver, luktfritt 

eller med en svak lukt. Ca. 300–500 ganger søtere enn sukrose i 

fortynnede løsninger 

Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i vann, tungt løselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15 % (120 °C, 4 timer) 

Benzosyre og salisylsyre I 10 ml av en 1:20-løsning som allerede er surgjort med fem dråper 

eddiksyre, tilsettes tre dråper av en ca. 1-molar vandig løsning av 

jernklorid. Det dannes verken bunnfall eller fiolett farge 

o-toluensulfonamid Ikke over 10 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

p-toluensulfonamid Ikke over 10 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Benzosyre-p-sulfonamid Ikke over 25 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Lett karboniserbare stoffer Ingen 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Selen Ikke over 30 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

(III) KALSIUMSAKKARIN 

Synonymer Sakkarin, kalsiumsalt av sakkarin 

Definisjon  

Kjemisk betegnelse Kalsium-o-benzosulfimid, kalsiumsalt av 2,3-dihydro-3-oksobenziso-

sulfonazol, kalsiumsalthydrat (2:7) av 1,2-benzisotiazolin- 3-on-1,1-

dioksid 

EINECS-nummer 229-349-9 

Kjemisk formel C14H8CaN2O6S2·3½H2O 

Molekylvekt 467,48 

Innhold Ikke under 95 % C14H8CaN2O6S2 på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvite krystaller eller et hvitt, krystallinsk pulver, luktfritt eller med 

en svak lukt. Ca. 300–500 ganger søtere enn sukrose i fortynnede 

løsninger 
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Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i vann, løselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 13,5 % (120 °C, 4 timer) 

Benzosyre og salisylsyre I 10 ml av en 1:20-løsning som allerede er surgjort med fem dråper 

eddiksyre, tilsettes tre dråper av en ca. 1-molar vandig løsning av 

jernklorid. Det dannes verken bunnfall eller fiolett farge 

o-toluensulfonamid Ikke over 10 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

p-toluensulfonamid Ikke over 10 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Benzosyre-p-sulfonamid Ikke over 25 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Lett karboniserbare stoffer Ingen 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Selen Ikke over 30 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

(IV) KALIUMSAKKARIN 

Synonymer Sakkarin, kaliumsalt av sakkarin 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Kalium-o-benzosulfimid, kaliumsalt av 2,3-dihydro-3-oksobenziso-

sulfonazol, kaliumsaltmonohydrat av 1,2-benzisotiazolin-3-on-1,1-

dioksid 

Kjemisk formel C7H4KNO3S·H2O 

Molekylvekt 239,77 

Innhold Ikke under 99 % og ikke over 101 % C7H4KNO3S på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvite krystaller eller et hvitt, krystallinsk pulver, luktfritt eller med 

en svak lukt, med en intens søtsmak selv i svært fortynnede 

løsninger. Ca. 300–500 ganger søtere enn sukrose 

Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i vann, tungt løselig i etanol 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 8 % (120 °C, 4 timer) 

Benzosyre og salisylsyre I 10 ml av en 1:20-løsning som allerede er surgjort med fem dråper 

eddiksyre, tilsettes tre dråper av en ca. 1-molar vandig løsning av 

jernklorid. Det dannes verken bunnfall eller fiolett farge 

o-toluensulfonamid Ikke over 10 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

p-toluensulfonamid Ikke over 10 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Benzosyre-p-sulfonamid Ikke over 25 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Lett karboniserbare stoffer Ingen 
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Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Selen Ikke over 30 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

E 955 SUKRALOSE 

Synonymer 4,1',6'-triklorgalaktosukrose 

Definisjon  

EINECS-nummer 259-952-2 

Kjemisk betegnelse 1,6-diklor-1,6-dideoksy-β-D-fruktofuranosyl-4-klor-4-  

deoksy-α-D-galaktopyranosid 

Kjemisk formel C12H19Cl3O8 

Molekylvekt 397,64 

Innhold Ikke under 98 % og ikke over 102 % C12H19Cl3O8 på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt til hvitlig, praktisk talt luktfritt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i vann, metanol og etanol 

Svakt løselig i etylacetat 

IR-spektrum En suspensjon av prøven i kaliumbromid skal ha et infrarødt   

spektrum som viser relative toppunkt ved bølgetall tilsvarende 

bølgetallene i referansespekteret ved bruk av en  

referansestandard av sukralose 

Tyntsjiktskromatografi Hovedflekken i prøveløsningen har samme Rf-verdi som   

hovedflekken i standardløsning A i testen for andre klorerte 

disakkarider. Denne standardløsningen oppnås ved å løse 1,0 g 

referansestandard av sukralose i 10 ml metanol 

Spesifikk rotasjon [α]D
20mellom + 84,0° og + 87,5°, beregnet på grunnlag av tørrstoffet 

(10 % w/v-løsning) 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 2,0 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,7 % 

Andre klorerte disakkarider Ikke over 0,5 % 

Klorerte monosakkarider Ikke over 0,1 % 

Trifenylfosfinoksid Ikke over 150 mg/kg 

Metanol Ikke over 0,1 % 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 957 TAUMATIN 

Synonymer  

Definisjon  

EINECS-nummer 258-822-2 
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Kjemisk betegnelse Taumatin framstilles ved vandig ekstraksjon (pH 2,5–4) av 

frøkappene av frukt av sorter av Thaumatococcus daniellii (Benth) 

og består hovedsakelig av proteinene taumatin I og taumatin II 

sammen med mindre mengder plantebestanddeler fra 

utgangsmaterialet 

Kjemisk formel Polypeptid av 207 aminosyrer 

Molekylvekt Taumatin I 22209 

Taumatin II 22293 

Innhold Ikke under 15,1 % nitrogen etter tørking, tilsvarende ikke under 

93 % proteiner (N × 6,2) 

Beskrivelse Luktfritt, kremfarget pulver. Ca. 2000–3000 ganger søtere enn 

sukrose 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann, uløselig i aceton 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 9 % (105 °C til konstant vekt) 

Karbohydrater Ikke over 3 % (på tørrstoffbasis) 

Sulfataske Ikke over 2 % (på tørrstoffbasis) 

Aluminium Ikke over 100 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall for aerobe 

mikroorganismer 

Ikke over 1 000 kolonier per gram 

Escherichia coli Ikke påvist i 1 g 

E 959 NEOHESPERIDINDIHYDROCHALKON 

Synonymer Neohesperidindihydrochalkon, NHDC, hesperetindihydrochalkon-4'-

beta-neohesperidosid, neohesperidin DC 

Definisjon Framstilles ved katalytisk hydrogenering av neohesperidin 

EINECS-nummer 243-978-6 

Kjemisk betegnelse 2-O-α-L-rhamnopyranosyl-4′-β-D-glukopyranosyl-

hesperetindihydrochalkon 

Kjemisk formel C28H36O15 

Molekylvekt 612,6 

Innhold Ikke under 96 % etter tørking 

Beskrivelse Hvitlig, luktfritt, krystallinsk pulver. Ca. 1 000–1 800 ganger søtere 

enn sukrose 

Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i varmt vann, svært tungt løselig i kaldt vann, praktisk 

talt uløselig i eter og benzen 

UV-absorpsjon Høyst 227–283 nm for en løsning av 2 mg i 100 ml metanol 
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Neu-prøve Løs opp ca. 10 mg neohesperidin DC i 1 ml metanol, tilsett 1 ml av 

en 1 %-løsning av 2-aminoetyldifenylborat i metanol. Det dannes en 

klar gul farge 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 11 % (105 °C, 3 timer) 

Sulfataske Ikke over 0,2 % (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

E 960 STEVIOLGLYKOSIDER 

Synonymer    

Definisjon Framstillingsprosessen består av to hovedfaser: Første fase innebærer 

vannekstraksjon av blader fra Stevia rebaudiana Bertoni-planten og 

en første rensing av ekstraktet ved hjelp av ionebytterkromatografi, 

som gir et grunnekstrakt av steviolglykosid. Andre fase innebærer 

omkrystallisering av steviolglykosiderne fra metanol eller vandig 

etanol, som gir et sluttprodukt som hovedsakelig (minst 75 % ) består 

av steviosid og/eller rebaudiosid A. 

Tilsetningsstoffet kan inneholde rester av ionebytterharpikser som er 

anvendt i framstillingsprosessen. Flere andre beslektede 

steviolglykosider som kan dannes som følge av 

framstillingsprosessen, men som ikke forekommer naturlig i planten 

Stevia rebaudiana, er blitt påvist i mindre mengder (0,10 til 0,37 % 

w/w). 

Kjemisk betegnelse Steviosid: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-gluko-

pyranosyl)oksy]kaur-16-en-18-syre, β-D-glukopyranosylester 

Rebaudiosid A: 13-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-3-O-β-D-

glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)oksy]kaur-16-en-18-syre, β-D-

glukopyranosylester 

Kjemisk formel Trivialnavn Formel Omregningsfaktor 

Steviol C20H30O3 1,00 

Steviosid C38H60O18 0,40 

Rebaudiosid A C44H70O23 0,33 

Rebaudiosid C C44H70O22 0,34 

Dulkosid A C38H60O17 0,40 

Rubusosid C32H50O13 0,50 

Steviolbiosid C32H50O13 0,50 

Rebaudiosid B C38H60O18 0,40 

Rebaudiosid D C50H80O28 0,29 

Rebaudiosid E C44H70O23 0,33 

Rebaudiosid F C43H68O22 0,34 

Molekylvekt og CAS-nr. Trivialnavn CAS-nummer Molekylvekt 

Steviosid 57817-89-7 804,87 
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 Rebaudiosid A 58543-16-1 967,01 

Innhold Ikke under 95 % steviosid, rebaudiosid A, B, C, D, E og F, 

steviolbiosid, rubusosid og dulkosid etter tørking. 

Beskrivelse Hvitt til lysegult pulver, ca. 200–300 ganger søtere enn sukrose 

Identifikasjon    

Løselighet Lett til svakt løselig i vann 

Steviosid og rebaudiosid A Den største toppen i kromatogrammet som fås etter framgangsmåten 

i titreringsmetoden, tilsvarer enten steviosid eller rebaudiosid A. 

pH Mellom 4,5 og 7,0 (1:100-løsning) 

Renhet    

Totalt askeinnhold Ikke over 1 % 

Tap ved tørking Ikke over 6 % (105 °C, 2 timer) 

Løsemiddelrester Ikke over 200 mg/kg metanol 

Ikke over 5 000 mg/kg etanol 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 961 NEOTAM 

Synonymer N-[N-(3,3-dimetylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-fenylalanin-1-metylester, 

N-(3,3-dimetylbutyl)-L-aspartyl-L-fenylalaninmetylester 

Definisjon Neotam framstilles ved reaksjon under hydrogentrykk av aspartam 

med 3,3,-dimetylbutyraldehyd i metanol i nærvær av en palladium-/ 

karbonkatalysator. Det isoleres og renses ved filtrering, der kiselgur 

kan brukes. Etter at løsemiddelet er fjernet ved destillasjon, vaskes 

neotam med vann, isoleres gjennom sentrifugering for deretter å 

vakuumtørkes. 

CAS-nr. 165450-17-9 

Kjemisk betegnelse N-[N-(3,3-dimetylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-fenylalanin-1-metylester 

Kjemisk formel C20H30N2O5 

Molekylvekt 378,47 

Beskrivelse Hvitt til hvitlig pulver 

Innhold Ikke under 97,0 % etter tørking 

Identifikasjon  

Løselighet 4,75 % (w/w) ved 60 °C i vann, løselig i etanol og etylacetat 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 5 % (Karl Fischer-metoden, prøvestørrelse 25 ± 5 mg) 

pH 5,0–7,0 (0,5 % vandig løsning) 

Smeltepunktsområde 81 °C til 84 °C 
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N-[(3,3-dimetylbutyl)-L-α-aspartyl]- 

L-fenylalanin 

Ikke over 1,5 % 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 962 SALT AV ASPARTAM OG ACESULFAM 

Synonymer Aspartam og acesulfam, salt av aspartam og acesulfam 

Definisjon Saltet framstilles ved å varme opp en løsning med sur PH-verdi av 

aspartam og acesulfam K i forholdet ca. 2:1 (w/w) og la det 

krystallisere seg. Kalium og fukt fjernes. Produktet er mer stabilt enn 

aspartam alene. 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse 6-metyl-1,2,3-oksatiazin-4(3H)-on-2,2-dioksidsalt av L-fenylalanyl-

2-metyl-L-α-asparaginsyre 

Kjemisk formel C18H23O9N3S 

Molekylvekt 457,46 

Innhold 63,0 % til 66,0 % aspartam (på tørrstoffbasis) og 34,0 % til 37,0 % 

acesulfam (i syreform, på tørrstoffbasis) 

Beskrivelse Et hvitt, luktfritt krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Tungt løselig i vann, svakt løselig i etanol 

Transmisjonsfaktor Transmisjonsfaktoren for en 1 %-løsning i vann, bestemt i en celle på 

1 cm ved 430 nm ved hjelp av et egnet spektrofotometer og med 

vann som referanseløsning, skal ikke være under 0,95, som tilsvarer 

en absorbans på ikke over ca. 0,022. 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 14,5° og + 16,5° 

Fastsettes ved en konsentrasjon på 6,2 g i 100 ml maursyre (15N) 

innen 30 min. etter at løsningen er framstilt. Beregnet spesifikk 

rotasjon divideres med 0,646 for å korrigere for aspartaminnholdet i 

saltet av aspartam og acesulfam. 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,5 % (105 °C, 4 timer) 

5-benzyl-3,6-diokso-2-

piperazineddiksyre 

Ikke over 0,5 % 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 965(i) MALTITOL 

Synonymer D-maltitol, hydrogenert maltose 

Definisjon Sorbitol framstilles ved hydrogenering av D-glukose. Det består 

hovedsakelig av D-maltitol. Det kan inneholde små mengder sorbitol 

og beslektede polyoler. 

EINECS-nummer 209-567-0 

Kjemisk betegnelse (α)-D-glukopyranosyl-1,4-D-glucitol 

Kjemisk formel C12H24O11 

Molekylvekt 344,3 
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Innhold Ikke under 98 % D-maltitol C12H24KNO11S på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann, tungt løselig i etanol 

Smeltepunktsområde 148 til 151 °C 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 105,5° og + 108,5° (5 % w/v løsning) 

Renhet  

Utseende i vandig løsning Løsningen er klar og fargeløs 

Vanninnhold Ikke over 1 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % (på tørrstoffbasis) 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,1 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Klorid Ikke over 50 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Sulfat Ikke over 100 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

E 965 (ii) MALTITOLSIRUP 

Synonymer Hydrogenert glukosesirup med høyt maltoseinnhold, hydrogenert 

glukosesirup, flytende maltitol 

Definisjon En blanding som i hovedsak inneholder maltitol, sorbitol og 

hydrogenerte oligo- og polysakkarider. Blandingen er framstilt ved 

katalytisk hydrogenering av glukosesirup med høyt maltoseinnhold 

eller ved hydrogenering og deretter blanding av de enkelte 

bestanddeler. Handelsvaren finnes både som sirup og i fast form. 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 99 % totalt innhold av faste stoffer, og ikke under 50 % 

D-sorbitol på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Fargeløs og luktløs, klar tyktflytende væske eller hvit krystallinsk 

masse 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann, tungt løselig i etanol 

HPLC-test Sammenligning med en egnet referansestandard av maltitol viser at 

den største toppen i kromatogrammet for prøveløsningen har samme 

retensjonstid som den største toppen i kromatogrammet for 

referanseløsningen (ISO 10504:1998). 

Renhet  

Utseende i vandig løsning Løsningen er klar og fargeløs 
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Vanninnhold Ikke over 31 % (Karl Fischer-metoden) 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,3 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Klorid Ikke over 50 mg/kg 

Sulfat Ikke over 100 mg/kg 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

E 966 LAKTITOL 

Synonymer Laktitt, laktositol, laktobiositt 

Definisjon Laktitol framstilles ved katalytisk hydrogenering av laktose 

EINECS-nummer 209-566-5 

Kjemisk betegnelse 4-O-β-D-galaktopyranosyl-D-glucitol 

Kjemisk formel C12H24O11 

Molekylvekt 344,3 

Innhold Ikke under 95 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Krystallinsk pulver eller fargeløs løsning. Krystallinske produkter 

forekommer i vannfri form og som mono- og dihydrat. Nikkel brukes 

som katalysator. 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann 

Spesifikk rotasjon [α]D
20 mellom + 13° og + 16° på tørrstoffbasis (10 % w/v vandig 

løsning) 

Renhet  

Vanninnhold Krystallinske produkter: ikke over 10,5 % (Karl Fischer-metoden) 

Andre polyoler Ikke over 2,5 % (på tørrstoffbasis) 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,2 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Klorid Ikke over 100 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Sulfat Ikke over 200 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % (på tørrstoffbasis) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

E 967 XYLITOL 

Synonymer Xylitol 

Definisjon Xylitol består hovedsakelig av D-xylitol. Den delen som ikke er D-

xylitol, består av beslektede stoffer som L-arabinitol, galaktitol, 

mannitol, sorbitol 
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EINECS-nummer 201-788-0 

Kjemisk betegnelse D-xylitol 

Kjemisk formel C5H12O5 

Molekylvekt 152,2 

Innhold Ikke under 98,5 % som xylitol på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, nesten luktfritt krystallinsk pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Svært løselig i vann, tungt løselig i etanol 

Smeltepunktsområde 92 til 96 °C 

pH 5–7 (10 % w/v vandig løsning) 

IR-spektroskopi Sammenligning med en referansestandard, f.eks. EP eller USP 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 1% (Karl-Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % (på tørrstoffbasis) 

Reduserende sukkerarter Ikke over 0,2 % (uttrykt som glukose, på tørrstoffbasis) 

Andre polyoler Ikke over 1 % (på tørrstoffbasis) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Bly Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Klorid Ikke over 100 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Sulfat Ikke over 200 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

E 968 ERYTRITOL 

Synonymer Mesoerytritol, tetrahydroksybutan, erytritt 

Definisjon Framstilles ved gjæring av en karbohydratkilde med trygg og egnet 

osmofil gjærsopp av næringsmiddelkvalitet, f.eks. Moniliella pollinis 

eller Moniliella megachilensis, etterfulgt av rensing og tørking 

EINECS-nummer 205-737-3 

Kjemisk betegnelse 1,2,3,4-butanetetrol 

Kjemisk formel C4H10O4 

Molekylvekt 122,12 

Innhold Ikke under 99 % etter tørking 

Beskrivelse Hvite, luftfrie, ikke-hygroskopiske varmebestandige krystaller med 

en sødme på ca. 60–80 % av sukrose. 

Identifikasjon  

Løselighet Lett løselig i vann, svakt løselig i etanol, uløselig i dietyleter. 

Smeltepunktsområde 119–123 °C 
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Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 0,2 % (70 °C, 6 timer, i vakuumeksikkator) 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Reduserende stoffer Ikke over 0,3 % uttrykt som D-glukose 

Ribitol og glyserol Ikke over 0,1 % 

Bly Ikke over 0,5 mg/kg 

E 999 KVILLAJAEKSTRAKT 

Synonymer Kvillajabarkekstrakt, panamabarkekstrakt, såpebarkekstrakt, 

kinabarkekstrakt 

Definisjon Kvillajaekstrakt framstilles ved vandig ekstraksjon av 

Quillaia saponaria Molina, eller av andre Quillaia-arter (trær av 

Rosaceae-familien). Kvillajaekstrakt inneholder en rekke 

triterpenoidsaponiner som består av glykosider av kvillajasyre. Den 

inneholder dessuten enkelte sukkerarter, herunder glukose, galaktose, 

arabinose, xylose og rhamnose, samt garvesyre, kalsiumoksalat og 

andre, mindre viktige bestanddeler 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse I pulverform er kvillajaekstrakt lysebrunt med et rosa skjær. Finnes 

også som vandig løsning 

Identifikasjon  

pH Mellom 3,7 og 5,5 (4 % løsning) 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 6,0 % (Karl Fischer-metoden) (bare pulverform) 

Arsen Ikke over 2 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

E 1103 INVERTASE 

Synonymer  

Definisjon Invertase framstilles av Saccharomyces cerevisiae 

EINECS-nummer 232-615-7 

EC-nummer EC 3.2.1.26 

Systematisk navn β-D-fruktofuranosidfruktohydrolase 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  
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Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse  

Identifikasjon  

Renhet  

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kadmium Ikke over 0,5 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 50 000 kolonier per gram 

Salmonella spp. Ikke påvist i 25 g 

Koliforme bakterier Ikke over 30 kolonier per gram 

Escherichia coli Ikke påvist i 25 g 

E 1105 LYSOZYM 

Synonymer Lysozymhydroklorid, muramidase 

Definisjon Lysozym er et lineært polypeptid som framstilles av eggehvite fra 

hønseegg og består av 129 aminosyrer. Det virker som et enzym ved 

å hydrolysere β(1-4)-bindingene mellom N-acetylmuraminsyre og N-

acetylglukosamin i de ytre membranene av bakterier, særlig 

grampositive organismer. Det framstilles vanligvis som hydroklorid 

EINECS-nummer 232-620-4 

EC-nummer EC 3.2.1.17 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt Ca. 14000 

Innhold Ikke under 950 mg/g på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt, luktfritt pulver med en svakt søtlig smak 

Identifikasjon  

Isoelektrisk punkt 10,7 

pH Mellom 3,0 og 3,6 (2 % vandig løsning) 

Spektrofotometri Maksimal absorpsjon i en vandig løsning (25 mg/100 ml) ved 281 nm 

og minimal absorpsjon ved 252 nm 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 6,0 % (Karl Fischer-metoden) (bare pulverform) 

Gløderest Ikke over 1,5 % 

Nitrogen Ikke under 16,8 % og ikke over 17,8 % 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 5 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 
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Mikrobiologiske kriterier  

Totalt kimtall Ikke over 5 × 104  kolonier per gram 

Salmonella spp. Ikke påvist i 25 g 

Staphylococcus aureus Ikke påvist i 1 g 

Escherichia coli Ikke påvist i 1 g 

E 1200 POLYDEKSTROSE 

Synonymer Modifiserte polydekstroser 

Definisjon Tilfeldig bundne glukosepolymerer med noen sorbitolendegrupper og 

med sitronsyre- eller fosforsyrerester bundet til polymerene med 

mono- eller diesterbindinger. De framstilles ved å smelte og 

kondensere ingrediensene og består av ca. 90 deler D-glukose, 

10 deler sorbitol og 1 del sitronsyre og/eller 0,1 del fosforsyre. 1,6-

glukosidbindingen dominerer i polymerene, men andre bindinger 

forekommer også. Produktene inneholder små mengder fri glukose, 

sorbitol, levoglukosan (1,6-anhydro-D-glukose) og sitronsyre, og kan 

nøytraliseres med en hvilken som helst base av 

næringsmiddelkvalitet og/eller avfarges og avioniseres for videre 

rensing. Produktene kan også delvis hydrogeneres med Raney-

nikkelkatalysator for å redusere resterende glukose. Polydekstrose-N 

er nøytralisert polydekstrose 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 90 % polymer på askefritt tørrstoff 

Beskrivelse Hvitt til lysebrunt fast stoff. Når polydekstrose løses i vann, dannes 

en klar, fargeløs til strågul løsning 

Identifikasjon  

Sukkertest Positiv test 

Test for reduserende sukker Positiv test 

pH Mellom 2,5 og 7,0 for polydekstrose (10 % løsning) 

Mellom 5,0 og 6,0 for polydekstrose-N (10 % løsning) 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 4,0 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,3 % (polydekstrose) 

Ikke over 2,0 % (polydekstrose-N) 

Nikkel Ikke over 2 mg/kg for hydrogenerte polydekstroser 

1,6-anhydro-D-glukose Ikke over 4,0 % for askefritt tørrstoff 

Glukose og sorbitol Ikke over 6,0 % i alt for askefritt tørrstoff; glukose og sorbitol 

bestemmes atskilt 

Grense for molekylvekt Negativ test for polymerer med molekylvekt over 22 000 
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5-hydroksymetylfurfural Ikke over 0,1 % (polydekstrose) 

Ikke over 0,05 % (polydekstrose-N) 

Bly Ikke over 0,5 mg/kg 

E 1201 POLYVINYLPYRROLIDON 

Synonymer Povidon, PVP, løselig polyvinylpyrrolidon 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Polyvinylpyrrolidon, poly-[1-(2-okso-1-pyrrolidinyl)-etylen] 

Kjemisk formel (C6H9NO)n 

Gjennomsnittlig molekylvekt Ikke under 25000 

Innhold Ikke under 11,5 % og ikke over 12,8 % nitrogen (N) på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann og etanol. Uløselig i eter 

pH Mellom 3,0 og 7,0 (5 % løsning) 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 5 % (Karl Fischer) 

Totalt askeinnhold Ikke over 0,1 % 

Aldehyd Ikke over 500 mg/kg (som acetaldehyd) 

Fritt N-vinylpyrrolidon Ikke over 10 mg/kg 

Hydrazin Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 1202 POLYVINYLPOLYPYRROLIDON 

Synonymer Crospovidon, kryssbundet polyvidon, uløselig polyvinylpyrrolidon 

Definisjon Polyvinylpolypyrrolidon er en poly-[1-(2-okso-1-pyrrolidinyl)-

etylen] som er kryssbundet på en tilfeldig måte. Den framstilles ved 

polymerisasjon av N-vinyl-2-pyrrolidon i nærvær av en kaustisk 

katalysator eller N,N'-divinylimidazolidon. Ettersom stoffet er 

uløselig i alle vanlige løsemidler, kan ikke molekylvekten bestemmes 

ved analyse 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Polyvinylpyrrolidon, poly-[1-(2-okso-1-pyrrolidinyl)-etylen] 

Kjemisk formel (C6H9NO)n 

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 11 % og ikke over 12,8 % nitrogen (N) på tørrstoffbasis 
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Beskrivelse Et hvitt hygroskopisk pulver med en svak lukt som ikke er 

ubehagelig 

Identifikasjon  

Løselighet Uløselig i vann, etanol og eter 

pH Mellom 5,0 og 8,0 (1 %-suspensjon i vann) 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 6 % (Karl Fischer) 

Sulfataske Ikke over 0,4 % 

Vannløselige stoffer Ikke over 1 % 

Fritt N-vinylpyrrolidon Ikke over 10 mg/kg 

Fritt N,N'-divinylimidazolidon Ikke over 2 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 1203 POLYVINYLALKOHOL 

Synonymer Vinylalkoholpolymer, PVOH 

Definisjon Polyvinylalkohol er en syntetisk harpiks framstilt ved polymerisasjon 

av vinylacetat fulgt av delvis hydrolyse av ester i nærvær av en 

alkalisk katalysator. Produktets fysiske kjennetegn avhenger av 

graden av polymerisasjon og graden av hydrolyse. 

Kjemisk betegnelse Etenol, homopolymer 

Kjemisk formel (C2H3OR)n der R = H eller COCH3 

Beskrivelse Uten lukt og smak, gjennomskinnelig hvitt eller kremfarget kornet 

pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, tungt løselig i etanol 

Utfellingsreaksjon Oppløs 0,25 g av prøven i 5 ml vann under oppvarming, og avkjøl 

løsningen til romtemperatur. Ved tilsetning av 10 ml etanol i denne 

løsningen dannes et hvitt, uklart eller fnugget bunnfall. 

Fargereaksjon Oppløs 0,01 g av prøven i 100 ml vann under oppvarming, og avkjøl 

løsningen til romtemperatur. En blå farge dannes ved tilsetning (i 

5 ml løsning) av én dråpe prøveløsning (TS) av jod og noen få dråper 

borsyreløsning. 

Oppløs 0,5 g av prøven i 10 ml vann under oppvarming, og avkjøl 

løsningen til romtemperatur. En mørkerød til blå farge dannes ved 

tilsetning av én dråpe TS av jod i 5 ml løsning. 

Viskositet 4,8 til 5,8 mPa.s (4 % løsning med en temperatur på 20 °C), som 

tilsvarer en gjennomsnittlig molekylvekt på 26 000–30 000 Da 

Renhet  

Vannuløselige stoffer Ikke over 0,1 % 

Estertall Mellom 125 og 153 mg KOH/g 

Hydrolysegrad 86,5–89,0 % 

Syretall Ikke over 3,0 
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Løsemiddelrester Ikke over 1,0 % metanol, 1,0 % metylacetat 

pH 5,0–6,5 (4 % løsning) 

Tap ved tørking Ikke over 5,0 % (105 °C, 3 timer) 

Gløderest Ikke over 1,0 % 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 1204 PULLULAN 

Synonymer  

Definisjon Lineær, nøytral glukan som hovedsakelig består av 

maltotrioseenheter bundet sammen med -1,6 glykosidbindinger. 

Framstilles ved gjæring av en hydrolysert stivelse av 

næringsmiddelkvalitet ved bruk av en stamme av Aureobasidium 

pullulans som ikke produserer toksiner. Etter gjæring fjernes 

soppcellene ved mikrofiltrering, filtratet varmesteriliseres og 

pigmentene og andre urenheter fjernes ved adsorpsjon og 

ionebytterkromatografi 

EINECS-nummer 232-945-1 

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel (C6H10O5)n 

Molekylvekt  

Innhold Ikke under 90 % glukan etter tørking 

Beskrivelse Hvitt til hvitlig, luktfritt pulver 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, praktisk talt uløselig i etanol 

pH 5,0–7,0 (10 % løsning) 

Utfelling med polyetylenglykol 600 2 ml polyetylenglykol 600 tilsettes i 10 ml av en 2 % vandig løsning 

av pullulan. Det dannes et hvitt bunnfall. 

Depolymerisasjon med pullulanase To reagensglass gjøres klar, hvert med 10 ml av en 10 % 

pullulanløsning. 0,1 ml pullulanaseløsning med en aktivitet på 

10 enheter/g tilsettes i det ene reagensrøret, og 0,1 ml vann i det 

andre. Etter inkubasjon ved cirka 25 °C i 20 minutter er viskositeten i 

løsningen med tilsatt pullulanase, synlig lavere enn for den 

ubehandlede løsningen 

Viskositet 100–180 mm2/s (10 % (w/w) vandig løsning ved 30 °C) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 6 % (90 °C, med et trykk på ikke over 50 mm Hg, 6 timer) 

Mono-, di- og oligosakkarider Ikke over 10 % uttrykt som glukose 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

Mikrobiologiske kriterier  

Gjær og mugg Ikke over 100 kolonier per gram 

Koliforme bakterier Ikke påvist i 25 g 

Salmonella spp. Ikke påvist i 25 g 
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E 1205 BASISK METAKRYLATKOPOLYMER 

Synonymer Basisk butylert metakrylatkopolymer, aminometakrylatkopolymer, 

aminoalkylmetakrylatkopolymer E, butylmetakrylat, dimetylaminoe-

tylmetakrylat, metylmetakrylatpolymer, butylmetakrylat, metylme-

takrylat, dimetylaminoetylmetakrylatpolymer 

Definisjon Basisk metakrylatkopolymer framstilles ved termisk kontrollert 

polymerisasjon av monomerene metylmetakrylat, butylmetakrylat og 

dimetylaminoetylmetakrylat, oppløst i 2-propanol ved bruk av et 

initieringssystem som avgir frie radikaler. En alkylmerkaptan 

anvendes for å modifisere polymerkjeden. Den faste polymeren 

males (første maling), ekstruderes og granuleres under vakuum for å 

fjerne rester av flyktige bestanddeler. Kornene selges som de er eller 

gjennomgår en andre maling (mikronisering). 

Kjemisk betegnelse Poly(butylmetakrylat-co-(2-dimetylaminoetyl)metakrylat-co-

metylmetakrylat) 1:2:1 

Kjemisk formel Poly[(CH2:C(CH3)CO2(CH2)2N(CH3)2)-co-(CH2:C(CH3)CO2CH3)-

co-(CH2:C(CH3)CO2(CH2)3CH3)] 

Gjennomsnittlig molekylvekt beregnet 

ved gelpermeasjonskromatografi 

Ca. 47 000 g/mol 

Pulverets partikkelstørrelse (danner en 

film ved bruk) 

< 50 μm: over 50 % 

< 0,1 μm: 5,1–5,5 % 

Innhold 

(i henhold til Ph. Eur. 2.2.20 

«Potentiometric titration») 

20,8–25,5 % dimetylaminoetyl (DMAE)-grupper på grunnlag av 

tørrstoffet 

Beskrivelse Fargeløse eller gulaktige korn; hvitt pulver 

Identifikasjon  

IR-spektroskopi Skal identifiseres 

Viskositet av en 12,5 %-løsning i en 2-

propanol-aceton-blanding i forholdet 

60:40 (w/w) 

3–6 mPa.s 

Brytningstall [n]D
20 1,380–1,385 

Løselighet 1 g oppløses i 7 g metanol, etanol, 2-propanol, diklormetan, vandig 

saltsyre 1N. 

Ikke løselig i petroleumseter. 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 2,0 % (105 °C, 3 timer) 

Alkalitall 162–198 mg KOH/g på tørrstoffbasis 

Sulfataske Ikke over 0,1 % 

Restmonomerer Butylmetakrylat < 1000 mg/kg 

Metylmetakrylat < 1000 mg/kg 

Dimetylaminoetylmetakrylat < 1000 mg/kg 

Løsemiddelrester 2-propanol < 0,5 % 

Butanol < 0,5 % 

Metanol < 0,1 % 
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Arsen Ikke over 2 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 2 mg/kg 

Kobber Ikke over 10 mg/kg 

E 1404 OKSIDERT STIVELSE 

Synonymer  

Definisjon Oksidert stivelse er stivelse behandlet med natriumhypokloritt 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver eller korn eller (i pregelatinert form) 

flak, amorft pulver eller grove partikler 

Identifikasjon  

Mikroskopisk observasjon Positiv test (dersom det ikke er pregelatinert) 

Jodfarging Positiv test (mørkeblå til lyserød farge) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15,0 % for kornstivelse 

Ikke over 21,0 % for potetstivelse 

Ikke over 18,0 % for andre stivelser 

Karboksylgrupper Ikke over 1,1 % (på tørrstoffbasis) 

Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg for modifiserte kornstivelser (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 10 mg/kg for andre modifiserte stivelser, med mindre noe 

annet er angitt (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 

E 1410 MONOSTIVELSESFOSFAT 

Synonymer  

Definisjon Monostivelsesfosfat er stivelse som er forestret med ortofosforsyre, 

natrium- eller kaliumortofosfat eller natriumtripolyfosfat 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  
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Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver eller korn eller (i pregelatinert form) 

flak, amorft pulver eller grove partikler 

Identifikasjon  

Mikroskopisk observasjon Positiv test (dersom det ikke er pregelatinert) 

Jodfarging Positiv test (mørkeblå til lyserød farge) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15,0 % for kornstivelse 

Ikke over 21,0 % for potetstivelse 

Ikke over 18,0 % for andre stivelser 

Restfosfat Ikke over 0,5 % (som P) for hvete- og potetstivelse (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 0,4 % (som P) for andre stivelser (på tørrstoffbasis) 

Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg for modifiserte kornstivelser (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 10 mg/kg for andre modifiserte stivelser, med mindre noe 

annet er angitt (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 

E 1412 DISTIVELSESFOSFAT 

Synonymer  

Definisjon Distivelsesfosfat er stivelse som er kryssbundet med 

natriumtrimetafosfat eller fosforoksyklorid 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver eller korn eller (i pregelatinert form) 

flak, amorft pulver eller grove partikler 

Identifikasjon  

Mikroskopisk observasjon Positiv test (dersom det ikke er pregelatinert) 

Jodfarging Positiv test (mørkeblå til lyserød farge) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15,0 % for kornstivelse 

Ikke over 21,0 % for potetstivelse 

Ikke over 18,0 % for andre stivelser 
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Restfosfat Ikke over 0,5 % (som P) for hvete- og potetstivelse (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 0,4 % (som P) for andre stivelser (på tørrstoffbasis) 

Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg for modifiserte kornstivelser (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 10 mg/kg for andre modifiserte stivelser, med mindre noe 

annet er angitt (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 

E 1413 FOSFATERT DISTIVELSESFOSFAT 

Synonymer  

Definisjon Fosfatert distivelsesfosfat er stivelse som har undergått en 

kombinasjon av de behandlinger som er beskrevet for 

monostivelsesfosfat og for distivelsesfosfat 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver eller korn eller (i pregelatinert form) 

flak, amorft pulver eller grove partikler 

Identifikasjon  

Mikroskopisk observasjon Positiv test (dersom det ikke er pregelatinert) 

Jodfarging Positiv test (mørkeblå til lyserød farge) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15,0 % for kornstivelse 

Ikke over 21,0 % for potetstivelse 

Ikke over 18,0 % for andre stivelser 

Restfosfat Ikke over 0,5 % (som P) for hvete- og potetstivelse (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 0,4 % (som P) for andre stivelser (på tørrstoffbasis) 

Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg for modifiserte kornstivelser (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 10 mg/kg for andre modifiserte stivelser, med mindre noe 

annet er angitt (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 



Nr. 29/330 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

E 1414 ACETYLERT DISTIVELSESFOSFAT 

Synonymer  

Definisjon Acetylert distivelsesfosfat er stivelse som er kryssbundet med 

natriumtrimetafosfat eller fosforoksyklorid og forestret med 

eddiksyreanhydrid eller vinylacetat 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver eller korn eller (i pregelatinert form) 

flak, amorft pulver eller grove partikler 

Identifikasjon  

Mikroskopisk observasjon Positiv test (dersom det ikke er pregelatinert) 

Jodfarging Positiv test (mørkeblå til lyserød farge) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15,0 % for kornstivelse 

Ikke over 21,0 % for potetstivelse 

Ikke over 18,0 % for andre stivelser 

Acetylgrupper Ikke over 2,5 % (på tørrstoffbasis) 

Restfosfat Ikke over 0,14 % (som P) for hvete- og potetstivelse (på 

tørrstoffbasis) 

Ikke over 0,04 % (som P) for andre stivelser (på tørrstoffbasis) 

Vinylacetat Ikke over 0,1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg for modifiserte kornstivelser (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 10 mg/kg for andre modifiserte stivelser, med mindre noe 

annet er angitt (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 

E 1420 ACETYLERT STIVELSE 

Synonymer Stivelsesacetat 

Definisjon Acetylert stivelse er stivelse forestret med eddiksyreanhydrid eller 

vinylacetat 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  
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Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver eller korn eller (i pregelatinert form) 

flak, amorft pulver eller grove partikler 

Identifikasjon  

Mikroskopisk observasjon Positiv test (dersom det ikke er pregelatinert) 

Jodfarging Positiv test (mørkeblå til lyserød farge) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15,0 % for kornstivelse 

Ikke over 21,0 % for potetstivelse 

Ikke over 18,0 % for andre stivelser 

Acetylgrupper Ikke over 2,5 % (på tørrstoffbasis) 

Vinylacetat Ikke over 0,1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg for modifiserte kornstivelser (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 10 mg/kg for andre modifiserte stivelser, med mindre noe 

annet er angitt (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 

E 1422 ACETYLERT DISTIVELSESADIPAT 

Synonymer  

Definisjon Acetylert distivelsesadipat er stivelse som er kryssbundet med 

adipinsyreanhydrid og forestret med eddiksyreanhydrid 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver eller korn eller (i pregelatinert form) 

flak, amorft pulver eller grove partikler 

Identifikasjon  

Mikroskopisk observasjon Positiv test (dersom det ikke er pregelatinert) 

Jodfarging Positiv test (mørkeblå til lyserød farge) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15,0 % for kornstivelse 

Ikke over 21,0 % for potetstivelse 

Ikke over 18,0 % for andre stivelser 

Acetylgrupper Ikke over 2,5 % (på tørrstoffbasis) 

Adipatgrupper Ikke over 0 135 % (på tørrstoffbasis) 
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Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg for modifiserte kornstivelser (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 10 mg/kg for andre modifiserte stivelser, med mindre noe 

annet er angitt (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 

E 1440 HYDROKSYPROPYLSTIVELSE 

Synonymer  

Definisjon Hydroksypropylstivelse er stivelse som er forestret med 

propylenoksid 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver eller korn eller (i pregelatinert form) 

flak, amorft pulver eller grove partikler 

Identifikasjon  

Mikroskopisk observasjon Positiv test (dersom det ikke er pregelatinert) 

Jodfarging Positiv test (mørkeblå til lyserød farge) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15,0 % for kornstivelse 

Ikke over 21,0 % for potetstivelse 

Ikke over 18,0 % for andre stivelser 

Hydroksypropylgrupper Ikke over 7,0 % (på tørrstoffbasis) 

Propylenklorhydrin Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg for modifiserte kornstivelser (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 10 mg/kg for andre modifiserte stivelser, med mindre noe 

annet er angitt (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 

E 1442 HYDROKSYPROPYLDISTIVELSESFOSFAT 

Synonymer  

Definisjon Hydroksypropyldistivelsesfosfat er stivelse kryssbundet med 

natriumtrimetafosfat eller fosforoksyklorid og forestret med 

propylenoksid 
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EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver eller korn eller (i pregelatinert form) 

flak, amorft pulver eller grove partikler 

Identifikasjon  

Mikroskopisk observasjon Positiv test (dersom det ikke er pregelatinert) 

Jodfarging Positiv test (mørkeblå til lyserød farge) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15,0 % for kornstivelse 

Ikke over 21,0 % for potetstivelse 

Ikke over 18,0 % for andre stivelser 

Hydroksypropylgrupper Ikke over 7,0 % (på tørrstoffbasis) 

Restfosfat Ikke over 0,14 % (som P) for hvete- og potetstivelse (på 

tørrstoffbasis) 

Ikke over 0,04 % (som P) for andre stivelser (på tørrstoffbasis) 

Propylenklorhydrin Ikke over 1 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg for modifiserte kornstivelser (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 10 mg/kg for andre modifiserte stivelser, med mindre noe 

annet er angitt (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 

E 1450 HYDROKSYPROPYLDISTIVELSESFOSFAT 

Synonymer SSOS 

Definisjon Hydroksypropyldistivelsesfosfat er stivelse som er forestret med 

oktenylsuksinatanhydrid 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver eller korn eller (i pregelatinert form) 

flak, amorft pulver eller grove partikler 
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Identifikasjon  

Mikroskopisk observasjon Positiv test (dersom det ikke er pregelatinert) 

Jodfarging Positiv test (mørkeblå til lyserød farge) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15,0 % for kornstivelse 

Ikke over 21,0 % for potetstivelse 

Ikke over 18,0 % for andre stivelser 

Oktenylsuksinylgrupper Ikke over 3 % (på tørrstoffbasis) 

Reststoffer av oktenylravsyre Ikke over 0,3 % (på tørrstoffbasis) 

Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg for modifiserte kornstivelser (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 10 mg/kg for andre modifiserte stivelser, med mindre noe 

annet er angitt (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 

E 1451 ACETYLERT OKSIDERT STIVELSE 

Synonymer  

Definisjon Acetylert oksidert stivelse er stivelse som er behandlet med 

natriumhypokloritt og deretter forestret med eddiksyreanhydrid 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver eller korn eller (i pregelatinert form) 

flak, amorft pulver eller grove partikler 

Identifikasjon  

Mikroskopisk observasjon Positiv test (dersom det ikke er pregelatinert) 

Jodfarging Positiv test (mørkeblå til lyserød farge) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 15,0 % for kornstivelse 

Ikke over 21,0 % for potetstivelse 

Ikke over 18,0 % for andre stivelser 

Karboksylgrupper Ikke over 1,3 % (på tørrstoffbasis) 

Acetylgrupper Ikke over 2,5 % (på tørrstoffbasis) 
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Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg for modifiserte kornstivelser (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 10 mg/kg for andre modifiserte stivelser, med mindre noe 

annet er angitt (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 

E 1452 ALUMINIUMOKTENYLSUKSINATSTIVELSE 

Synonymer  

Definisjon Aluminiumoktenylsuksinatstivelse er stivelse som er forestret med 

oktenylsuksinatanhydrid og behandlet med aluminiumsulfat 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse  

Kjemisk formel  

Molekylvekt  

Innhold  

Beskrivelse Hvitt eller nesten hvitt pulver eller korn eller (i pregelatinert form) 

flak, amorft pulver eller grove partikler 

Identifikasjon  

Mikroskopisk observasjon Positiv test (dersom det ikke er pregelatinert) 

Jodfarging Positiv test (mørkeblå til lyserød farge) 

Renhet  

Tap ved tørking Ikke over 21,0 % 

Oktenylsuksinylgrupper Ikke over 3 % (på tørrstoffbasis) 

Reststoffer av oktenylravsyre Ikke over 0,3 % (på tørrstoffbasis) 

Svoveldioksid Ikke over 50 mg/kg for modifiserte kornstivelser (på tørrstoffbasis) 

Ikke over 10 mg/kg for de andre modifiserte stivelsene, med mindre 

noe annet er angitt (på tørrstoffbasis) 

Arsen Ikke over 1 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg (på tørrstoffbasis) 

Kvikksølv Ikke over 0,1 mg/kg 

Aluminium Ikke over 0,3 % (på tørrstoffbasis) 

E 1505 TRIETYLSITRAT 

Synonymer Etylsitrat 

Definisjon  

EINECS-nummer 201-070-7 
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Kjemisk betegnelse Trietyl-2-hydroksypropan-1,2,3-trikarboksylat 

Kjemisk formel C12H20O7 

Molekylvekt 276,29 

Innhold Ikke under 99,0 % 

Beskrivelse Luktfri, praktisk talt fargeløs, oljeaktig væske 

Identifikasjon  

Spesifikk vekt (25° C/25 °C) 1,135–1,139 

Brytningstall [n]D
20: 1,439–1,441 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 0,25 % (Karl Fischer-metoden) 

Surhetsgrad Ikke over 0,02 % (som sitronsyre) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 1517 GLYSERYLDIACETAT 

Synonymer Diacetin 

Definisjon Glyseryldiacetat består hovedsakelig av en blanding av 1,2- og 1,3-

diacetater av glyserol med små mengder mono- og triestere 

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Glyseryldiacetat, 1,2,3-propantrioldiacetat 

Kjemisk formel C7H12O5 

Molekylvekt 176,17 

Innhold Ikke under 94,0 % 

Beskrivelse Klar, fargeløs, hygroskopisk, lett oljeaktig væske med svak fettlukt 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann. Kan blandes med etanol 

Glyseroltest Positiv test 

Acetat-test Positiv test 

Spesifikk vekt (20° C/20 °C) 1,175–1,195 

Kokeområde Mellom 259 og 261 °C 

Renhet  

Totalt askeinnhold Ikke over 0,02 % 

Surhetsgrad Ikke over 0,4 % (som eddiksyre) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 
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E 1518 GLYSERYLTRIACETAT 

Synonymer Triacetin 

Definisjon  

EINECS-nummer 203-051-9 

Kjemisk betegnelse Glyseryltriacetat 

Kjemisk formel C9H14O6 

Molekylvekt 218,21 

Innhold Ikke under 98,0 % 

Beskrivelse Fargeløs, lett oljeaktig væske med svak fettlukt 

Identifikasjon  

Acetat-test Positiv test 

Glyseroltest Positiv test 

Brytningstall [n]D
25 mellom 1,429 og 1,431 

Spesifikk vekt (25 °C/25 °C) Mellom 1,154 og 1,158 

Kokeområde Mellom 258 og 270 °C 

Renhet  

Vanninnhold Ikke over 0,2 % (Karl Fischer-metoden) 

Sulfataske Ikke over 0,02 % (som sitronsyre) 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 1519 BENZYLALKOHOL 

Synonymer Fenylkarbinol, fenylmetylalkohol, benzenmetanol, alfa-hydroksy-

toluen 

Definisjon  

EINECS-nummer  

Kjemisk betegnelse Benzylalkohol, fenylmetanol 

Kjemisk formel C7H8O 

Molekylvekt 108,14 

Innhold Ikke under 98,0 % 

Beskrivelse Klar, fargeløs væske med en svak, aromatisk lukt 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, etanol og eter 

Brytningstall [n]D20 1,503–1,507 

Spesifikk vekt (25° C/25 °C) 1,042–1,047 

Peroksidtest Positiv test 

Destillasjonsområde Ikke under 95 % v/v destillerer mellom 202 og 208 °C 
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Renhet  

Syretall Ikke over 0,5 

Aldehyder Ikke over 0,2 % v/v (som benzaldehyd) 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 1520 1,2-PROPANDIOL 

Synonymer Propylenglykol 

Definisjon  

EINECS-nummer 200-338-0 

Kjemisk betegnelse 1,2-dihydroksypropan 

Kjemisk formel C3H8O2 

Molekylvekt 76,10 

Innhold Ikke under 99,5 % på tørrstoffbasis 

Beskrivelse Klar, fargeløs, hygroskopisk, tungtflytende væske 

Identifikasjon  

Løselighet Løselig i vann, etanol og aceton 

Spesifikk vekt (20° C/20 °C) 1,035–1,040 

Brytningstall [n]D
20 1,431–1,433 

Renhet  

Destillasjonstest 99,5 % av produktet destillerer i intervallet 185–189 °C. De 

resterende 0,5 % består hovedsakelig av dimerer og spor av trimerer 

fra propylenglykol. 

Sulfataske Ikke over 0,07 % 

Vanninnhold Ikke over 1,0 % (Karl Fischer-metoden) 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

E 1521 POLYETYLENGLYKOL 

Synonymer PEG, makrogol, polyetylenoksid 

Definisjon Addisjonspolymerer av etylenoksid og vann som vanligvis angis med 

et nummer som omtrent tilsvarer deres molekylvekt 

Kjemisk betegnelse alfa-hydro-omega-hydroksypoly (oksy-1,2-etandiol) 

Kjemisk formel (C2H4O)n H2O (n = antallet etylenoksidenheter som tilsvarer en 

molekylvekt på 6000, dvs. ca. 140) 

Gjennomsnittlig molekylvekt 380 til 9000 Da 

Innhold PEG 400: Ikke under 95 % og ikke over 105 % 

PEG 3000: Ikke under 90 % og ikke over 110 % 

PEG 3350: Ikke under 90 % og ikke over 110 % 

PEG 4000: Ikke under 90 % og ikke over 110 % 

PEG 6000: Ikke under 90 % og ikke over 110 % 

PEG 8000: Ikke under 87,5 % og ikke over 112,5 % 
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Beskrivelse PEG 400 er en klar, tyktflytende, fargeløs eller nesten fargeløs 

hygroskopisk væske 

PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000 og PEG 8000 er hvite 

eller nesten hvite faste stoffer med voksaktig eller parafinlignende 

utseende 

Identifikasjon  

Smeltepunktsområde PEG 400: 4–8 °C 

PEG 3000: 50–56 °C 

PEG 3350: 53–57 °C 

PEG 4000: 53–59 °C 

PEG 6000:55–61 °C 

PEG 8000: 55–62 °C 

Viskositet PEG 400: 105 til 130 mPa.s ved 20 °C 

PEG 3000: 75 til 100 mPa.s ved 20 °C 

PEG 3350: 83 til 120 mPa.s ved 20 °C 

PEG 4000: 110 til 170 mPa.s ved 20 °C 

PEG 6000: 200 til 270 mPa.s ved 20 °C 

PEG 8000: 260 til 510 mPa.s ved 20 °C 

For polyetylenglykoler med en gjennomsnittlig molekylvekt på 

over 400 bestemmes viskositeten i en 50 % m/m løsning av 

prøvestoffet i vann 

Løselighet PEG 400 kan blandes med vann og er svært løselig i aceton, alkohol 

og metylenklorid, og praktisk talt uløselig i fete oljer og mineraloljer 

PEG 3000 og PEG 3500: svært løselig i vann og metylenklorid, 

svært tungt løselig i alkohol, og praktisk talt uløselig i fete oljer og 

mineraloljer 

PEG 4000, PEG 6000 og PEG 8000: svært løselig i vann og 

metylenklorid, praktisk talt uløselig i alkohol og fete oljer og 

mineraloljer. 

Renhet  

Hydroksyltall PEG 400: 264–300 

PEG 3000: 34–42 

PEG 3350: 30–38 

PEG 4000: 25–32 

PEG 6000: 16–22 

PEG 8000: 12–16 

Sulfataske Ikke over 0,2 % 

1,4-dioksan Ikke over 10 mg/kg 

Etylenoksid Ikke over 0,2 mg/kg 

Etylenglykol og dietylenglykol Samlet ikke over 0,25 % w/w, enkeltvis eller samlet 

Bly Ikke over 1 mg/kg 

  



Nr. 29/340 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 232/2012 

av 16. mars 2012 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn 

til bruksvilkår for og grenseverdier for bruk av kinolingult (E 104), paraoransje (E 110) og 

nykockin (E 124)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 10 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt en EU-liste over tilsetningsstoffer som er 

godkjent for bruk i næringsmidler, og vilkårene for 

bruken av dem. 

2)  Kinolingult (E 104), paraoransje (E 110) og nykockin 

(Ponceau 4R, kochenillerød A) (E 124) er fargestoffer 

som for tiden er godkjent for bruk, og som er oppført i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. Den 

nåværende godkjenningen tar hensyn til akseptabelt 

daglig inntak (ADI) fastsatt av Vitenskapskomiteen for 

næringsmidler (SCF) i 1983(2). 

3)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») avga 23. september 

2009(3) en uttalelse om ny vurdering av tryggheten av 

kinolingult (E 104) som tilsetningsstoff i næringsmidler. 

Myndigheten anbefaler i denne uttalelsen å redusere 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 17.3.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2012 av  

7. desember 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. 18 av 21.3.2013, s. 7. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16. 

(2) Rapporter fra Vitenskapskomiteen for næringsmidler, serie 14, 

1983. 

(3) Vitenskapelig uttalelse fra gruppen for tilsetningsstoffer og 

næringsstoffer i næringsmidler, på anmodning fra Kommisjonen, 

om ny vurdering av tryggheten av kinolingult (E 104) som 

tilsetningsstoff i næringsmidler, The EFSA Journal 2009; 

7(11):1329. 

akseptabelt daglig inntak for dette fargestoffet fra 

10 mg/kg kroppsvekt per dag til 0,5 mg/kg kroppsvekt 

per dag. Myndigheten anser videre at de mer presise 

eksponeringsoverslagene (nivå 2 og nivå 3) generelt 

ligger betydelig over den reviderte grensen for 

akseptabelt daglig inntak på 0,5 mg/kg kroppsvekt per 

dag. Bruksvilkårene for og grenseverdiene for bruk av 

kinolingult (E 104) bør derfor endres for å sikre at den 

nye grensen for akseptabelt daglig inntak som anbefales 

av Myndigheten, ikke overskrides. 

4)  Myndigheten avga 27. september 2009(4) en uttalelse 

om ny vurdering av tryggheten av paraoransje (E 110) 

som tilsetningsstoff i næringsmidler. Myndigheten 

anbefaler i denne uttalelsen å redusere akseptabelt 

daglig inntak for paraoransje (E 110) fra 2,5 til 1 mg/kg 

kroppsvekt per dag. Myndigheten anser videre at de mer 

presise eksponeringsoverslagene (nivå 3) generelt ligger 

betydelig over den reviderte, midlertidige grensen for 

akseptabelt daglig inntak på 1 mg/kg kroppsvekt per dag 

for barn med høyt inntak. Bruksvilkårene for og 

grenseverdiene for bruk av paraoransje (E 110) bør 

derfor endres for å sikre at den nye, midlertidige 

grensen for akseptabelt daglig inntak som anbefales av 

Myndigheten, ikke overskrides. 

5)  Myndigheten avga 23. september 2009(5) en uttalelse 

om ny vurdering av tryggheten av nykockin (E 124) 

som tilsetningsstoff i næringsmidler. Myndigheten 

anbefaler i denne uttalelsen å redusere grensen for 

akseptabelt daglig inntak fra 4 mg/kg kroppsvekt per 

dag til 0,7 mg/kg kroppsvekt per dag. Myndigheten 

anser videre at de mer presise eksponeringsoverslagene 

(nivå 3) generelt ligger betydelig over den reviderte 

grensen for akseptabelt daglig inntak på 0,7 mg/kg 

  

(4) Vitenskapelig uttalelse fra gruppen for tilsetningsstoffer og 

næringsstoffer i næringsmidler, på anmodning fra Kommisjonen, 

om ny vurdering av tryggheten av kinolingult (E 110) som 

tilsetningsstoff i næringsmidler, The EFSA Journal 2009; 

7(11):1330. 

(5) Vitenskapelig uttalelse fra gruppen for tilsetningsstoffer og 

næringsstoffer i næringsmidler, på anmodning fra Kommisjonen, 

om ny vurdering av tryggheten av nykockin som tilsetningsstoff i 

næringsmidler, The EFSA Journal 2009; 7(11):1328. 

2017/EØS/29/18 
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kroppsvekt per dag for barn med høyt inntak. 

Bruksvilkårene for og grenseverdiene for bruk av 

nykockin (E 124) bør derfor endres for å sikre at den 

nye grensen for akseptabelt daglig inntak som anbefales 

av Myndigheten, ikke overskrides. 

6)  Disse stoffene bør fjernes fra gruppe III oppført i 

vedlegg II del C nr. 3. Den kombinerte grenseverdien 

som gjelder når stoffene brukes sammen med de 

resterende stoffene i gruppe III, bør imidlertid 

opprettholdes. 

7)  For at eksponeringen skal kunne reduseres til under den 

anbefalte grensen for akseptabelt daglig inntak, bør 

grenseverdiene gjennomgås på nytt. De bør reduseres 

med samme faktor som reduksjonen i motsvarende 

daglige inntak. Visse unntak med høyere verdier bør 

tillates for visse tradisjonelle produkter som ikke i 

betydelig grad bidrar til eksponeringen. Visse 

bestemmelser er også opphevet. 

8)  Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor 

endres. 

9)  For at næringsmiddelindustrien skal få tilstrekkelig tid 

til å tilpasse produksjonen til de nye bruksvilkårene og 

grenseverdiene for bruk fastsatt i denne forordning, bør 

det fastsettes overgangsordninger. 

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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning får anvendelse fra 1. juni 2013. 

Næringsmidler som inneholder kinolingult (E 104), paraoransje 

(E 110) og nykockin (Ponceau 4R, kochenillerød A) (E 124), 

og som lovlig er brakt i omsetning før 1. juni 2013, men som 

ikke er i samsvar med bestemmelsene i denne forordning, kan 

fortsatt bringes i omsetning inntil lagrene er tømt. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 16. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I del C nr. 3 utgår følgende oppføringer: 

«E 104 Kinolingult» 

«E 110 Paraoransje» 

«E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A» 

2)  I del E gjøres følgende endringer: 

a)  I kategori 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 og 14.1.4 skal fotnote (25) lyde: 

«(25):  Mengden av hvert av fargestoffene E 122 og E 155 skal ikke overstige 50 mg/kg eller mg/l.» 

b)  I kategori 1.7.5 skal fotnote (33) lyde: 

«(33):  Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e og E 161b.» 

c)  I kategori 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 og 04.2.4.1 skal fotnote (34) lyde: 

«(34):  Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 120, E 122, E 129, E 131 og E 133.» 

d)  I kategori 04.2.5.2 og 04.2.5.3 skal fotnote (31) lyde: 

«(31):  Grenseverdi enkeltvis eller i kombinasjon med E 120, E 142, E 160d og E 161b.» 

e)  I kategori 9.2 skal fotnote (35), (36) og (37) lyde: 

«(35):  Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e og E 

161b.» 

«(36):  Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e 

og E 161b.» 

«(37):  Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 102, E 120, E 151 og E 160e.» 

f)  Følgende oppføringer for E 104, E 110 og E 124 innsettes i riktig nummerorden i næringsmiddelkategoriene 

nedenfor: 
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Kategorinummer E-nummer Navn 

Grenseverdi 

(mg/l eller mg/kg, etter 

hva som er relevant) 

Fotnoter Begrensninger/unntak 

«01.4 Gjærede melkeprodukter tilsatt aroma, herunder varmebehandlede produkter  

E 104 Kinolingult 10 (61)  

E 110 Paraoransje 5 (61)  

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 5 (61)  

(61): Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

01.6.3 Annen fløte 

E 104 Kinolingult 10 (61) Bare fløte tilsatt aroma 

E 110 Paraoransje 5 (61) Bare fløte tilsatt aroma 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 5 (61) Bare fløte tilsatt aroma 

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

01.7.3 Spiselig osteskorpe 

E 104 Kinolingult 10 (62)  

(62):  Den samlede mengden E 104 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

04.2.4.1 Bearbeidede produkter av frukt og grønnsaker, unntatt kompott 

E 104 Kinolingult 30 (61) Bare mostarda di frutta 

E 110 Paraoransje 35 (61) Bare mostarda di frutta 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 20 (61) Bare mostarda di frutta 

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

05.2 Andre sukkervarer, herunder svært små pastiller for frisk pust 

 E 104 Kinolingult 30 (61) Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker; tradisjonelle mandel- eller oblatformede 

sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis 

lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, 

konfirmasjoner osv. 
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Kategorinummer E-nummer Navn 

Grenseverdi 

(mg/l eller mg/kg, etter 

hva som er relevant) 

Fotnoter Begrensninger/unntak 

 E 110 Paraoransje 35 (61) Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker; tradisjonelle mandel- eller oblatformede 

sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis 

lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, 

konfirmasjoner osv. 

 E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 20 (61) Unntatt kandiserte frukter og grønnsaker; tradisjonelle mandel- eller oblatformede 

sukkervarer basert på nøtter eller kakao og overtrukket med sukker, vanligvis 

lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt ved festlige anledninger som bryllup, 

konfirmasjoner osv. 

 E 104 Kinolingult 30 (61) Bare kandiserte frukter og grønnsaker 

 E 110 Paraoransje 10 (61) Bare kandiserte frukter og grønnsaker 

 E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 10 (61) Bare kandiserte frukter og grønnsaker 

 E 104 Kinolingult 300 (61) Bare tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller 

kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt 

ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. 

 E 110 Paraoransje 50 (61) Bare tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller 

kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt 

ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. 

 E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 50 (61) Bare tradisjonelle mandel- eller oblatformede sukkervarer basert på nøtter eller 

kakao og overtrukket med sukker, vanligvis lengre enn 2 cm og vanligvis inntatt 

ved festlige anledninger som bryllup, konfirmasjoner osv. 

 61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

05.3 Tyggegummi 

E 104 Kinolingult 30 (61)  

E 110 Paraoransje 10 (61)  

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 10 (61)  

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

05.4 Pynt, overtrekk og fyll, unntatt fruktbasert fyll som omfattes av kategori 4.2.4 

 E 104 Kinolingult 50 (61) Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll 

 E 110 Paraoransje 35 (61) Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll 
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Kategorinummer E-nummer Navn 

Grenseverdi 

(mg/l eller mg/kg, etter 

hva som er relevant) 

Fotnoter Begrensninger/unntak 

 E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 55 (61) Bare pynt, overtrekk og sauser, unntatt fyll 

 E 104 Kinolingult 50 (61) Bare fyll 

 E 110 Paraoransje 35 (61) Bare fyll 

 E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 55 (61) Bare fyll 

 (61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

06.6 Røre 

E 104 Kinolingult 50 (61)  

E 110 Paraoransje 35 (61)  

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 55 (61)  

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

08.2.3 Tarmer samt overtrekk og pynt til kjøtt 

E 104 Kinolingult 50 (61) Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselig overtrekk på pasturmas 

E 110 Paraoransje 35 (61) Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselig overtrekk på pasturmas 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 55 (61) Bare pynt og overtrekk, unntatt spiselig overtrekk på pasturmas 

E 104 Kinolingult 10 (62) Bare spiselige tarmer 

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

(62):  Den samlede mengden E 104 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

09.2 Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr 

E 110 Paraoransje 200 (63) Bare i lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma og Pollachius virens 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 200 (63) Bare i lakseerstatninger basert på Theragra chalcogramma og Pollachius virens 

(63):  Den samlede mengden E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 



   

 

N
r. 2

9
/3

4
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
1

.5
.2

0
1
7
 

 
Kategorinummer E-nummer Navn 

Grenseverdi 

(mg/l eller mg/kg, etter 

hva som er relevant) 

Fotnoter Begrensninger/unntak 

09.3 Fiskerogn 

E 104 Kinolingult 200 (61) Unntatt størrogn (kaviar) 

E 110 Paraoransje 200 (61) Unntatt størrogn (kaviar) 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 200 (61) Unntatt størrogn (kaviar) 

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

12.2.2 Smaksingredienser 

E 104 Kinolingult 10 (62) Bare smaksingredienser, f.eks. karri, tandoori 

(62):  Den samlede mengden E 104 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

12.4 Sennep 

E 104 Kinolingult 10 (61)  

E 110 Paraoransje 50 (61)  

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 35 (61)  

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

12.6 Sauser 

E 104 Kinolingult 20 (64) Herunder pikkels, relish, chutney og piccalilli, unntatt tomatbaserte sauser 

E 110 Paraoransje 30 (64) Bare pikkels og piccalilli 

(64):  Den samlede mengden E 104, E 110 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

12.9 Proteinprodukter, unntatt produkter som omfattes av kategori 1.8 

E 104 Kinolingult 10 (61) Bare kjøtt- og fiskeerstatninger basert på vegetabilske proteiner 

E 110 Paraoransje 20 (61) Bare kjøtt- og fiskeerstatninger basert på vegetabilske proteiner 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 10 (61) Bare kjøtt- og fiskeerstatninger basert på vegetabilske proteiner 

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 



   

 

1
1

.5
.2

0
1
7

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 2

9
/3

4
7
 

 
Kategorinummer E-nummer Navn 

Grenseverdi 

(mg/l eller mg/kg, etter 

hva som er relevant) 

Fotnoter Begrensninger/unntak 

13.2 Næringsmidler til spesielle medisinske formål, som definert i direktiv 1999/21/EF (unntatt produkter fra næringsmiddelkategori 13.1.5) 

E 104 Kinolingult 10 (61)  

E 110 Paraoransje 10 (61)  

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 10 (61)  

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

13.3 Næringsmidler til slanking beregnet på å erstatte det samlede daglige næringsinntaket eller et enkelt måltid (hele eller deler av den daglige kosten) 

E 104 Kinolingult 10 (61)  

E 110 Paraoransje 10 (61)  

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 10 (61)  

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

14.1.4 Aromatiserte drikker 

E 104 Kinolingult 10 (61) Unntatt sjokolademelk og maltprodukter 

E 110 Paraoransje 20 (61) Unntatt sjokolademelk og maltprodukter 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 10 (61) Unntatt sjokolademelk og maltprodukter 

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

14.2.3 Eplesider og pæresider 

E 104 Kinolingult 25 (64) Unntatt cidre bouché 

E 110 Paraoransje 10 (64) Unntatt cidre bouché 

(64):  Den samlede mengden E 104, E 110 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

14.2.4 Fruktvin og made wine 

E 104 Kinolingult 20 (61)  

E 110 Paraoransje 10 (61)  

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 1 (61)  

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 
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Kategorinummer E-nummer Navn 

Grenseverdi 

(mg/l eller mg/kg, etter 

hva som er relevant) 

Fotnoter Begrensninger/unntak 

14.2.7.1 Aromatiserte viner 

E 104 Kinolingult 50 (61) Unntatt americano, bitter vino 

E 110 Paraoransje 50 (61) Unntatt americano, bitter vino 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 50 (61) Unntatt americano, bitter vino 

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

14.2.7.2 Aromatiserte vinbaserte drikker 

E 104 Kinolingult 50 (61) Unntatt bitter soda, sangria, claria, zurra 

E 110 Paraoransje 50 (61) Unntatt bitter soda, sangria, claria, zurra 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 50 (61) Unntatt bitter soda, sangria, claria, zurra 

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

14.2.7.3 Aromatiserte cocktailer av vinprodukter 

E 104 Kinolingult 50 (61)  

E 110 Paraoransje 50 (61)  

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 50 (61)  

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

14.2.8 Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 15 % 

E 104 Kinolingult 180 (61) Bare alkoholholdige drikker med et alkoholinnhold på under 15 % 

E 110 Paraoransje 100 (61) Bare alkoholholdige drikker med et alkoholinnhold på under 15 % 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 170 (61) Bare alkoholholdige drikker med et alkoholinnhold på under 15 % 

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

16. Desserter, unntatt produkter som omfattes av kategori 1, 3 og 4 

E 104 Kinolingult 10 (61)  

E 110 Paraoransje 5 (61)  

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 10 (61)  

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 
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Kategorinummer E-nummer Navn 

Grenseverdi 

(mg/l eller mg/kg, etter 

hva som er relevant) 

Fotnoter Begrensninger/unntak 

17.1 Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter og lignende, men ikke i tyggbar form 

E 104 Kinolingult 35 (61)  

E 110 Paraoransje 10 (61)  

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 35 (61)  

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

17.2 Kosttilskudd i flytende form 

E 104 Kinolingult 10 (61)  

E 110 Paraoransje 10 (61)  

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 10 (61)  

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III. 

17.3 Kosttilskudd i form av sirup eller i tyggbar form 

E 104 Kinolingult 10 (61)  

E 110 Paraoransje 10 (61)  

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 10 (61)  

(61):  Den samlede mengden E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III må ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.» 

g)  I kategori 08.2.1 gjøres følgende endringer: 

i) Oppføringen for E 110 skal lyde: 

 «E 110 Paraoransje 15  Bare sobrasada» 

ii) Oppføringen for E 124 skal lyde: 

 «E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 50  Bare chorizo/salchichon» 

h)  I kategori 14.2.7.1 gjøres følgende endringer: 

i)  Oppføringen for E 104 og E 110 skal lyde: 

 «E 104 Kinolingult 50 (26) (27) Bare americano, bitter vino 

 E 110 Paraoransje 50 (27) Bare bitter vino» 
  



   

 

N
r. 2

9
/3

5
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
1

.5
.2

0
1
7
 

 

ii)  Oppføringen for E 124 skal lyde: 

 «E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 50 (26) (27) Bare americano, bitter vino» 

i)  I kategori 14.2.7.2 gjøres følgende endringer: 

i) Oppføringene for E 104 og E 110 skal lyde: 

 «E 104 Kinolingult 50 (28) Bare bitter soda 

 E 110 Paraoransje 50 (28) Bare bitter soda» 

ii)  Oppføringen for E 124 skal lyde: 

 «E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 50 (28) Bare bitter soda» 

j)  Oppføringene for E 104, E 110 og E 124 oppheves i følgende næringsmiddelkategorier: 

«01.7.5 Smelteost 

E 104 Kinolingult 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma 

E 110 Paraoransje 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 100 (33) Bare smelteost tilsatt aroma 

04.2.1 Tørkede frukter og grønnsaker 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 200 (34) Bare konserver av røde frukter 

04.2.2 Frukt og grønnsaker i eddik, olje eller saltlake 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 200 (34) Bare konserver av røde frukter 

04.2.3 Frukt og grønnsaker på boks eller glass 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 200 (34) Bare konserver av røde frukter 

04.2.4.1 Bearbeidede produkter av frukt og grønnsaker, unntatt kompott 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 200 (34) Bare konserver av røde frukter 
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04.2.5.2 Syltetøy, gelé, marmelade og kastanjepuré, som definert i direktiv 2001/113/EF 

E 104 Kinolingult 100 (31) Unntatt kastanjepuré 

E 110 Paraoransje 100 (31) Unntatt kastanjepuré 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 100 (31) Unntatt kastanjepuré 

04.2.5.3 Andre smørbare produkter av frukt eller grønnsaker 

E 104 Kinolingult 100 (31) Unntatt crème de pruneaux 

E 110 Paraoransje 100 (31) Unntatt crème de pruneaux 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 100 (31) Unntatt crème de pruneaux 

08.2.1 Ikke-varmebehandlet bearbeidet kjøtt 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 200  Bare sobrasada 

09.2 Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr 

E 104 Kinolingult 100 (35) Bare fiskepaté og krepsdyrpaté 

E 110 Paraoransje 100 (35) Bare fiskepaté og krepsdyrpaté 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 100 (35) Bare fiskepaté og krepsdyrpaté 

E 110 Paraoransje 250 (36) Bare forkokte krepsdyr 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 250 (36) Bare forkokte krepsdyr 

E 110 Paraoransje 100 (37) Bare røykt fisk 

E 124 Ponceau 4R, kochenillerød A 100 (37) Bare røykt fisk» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 252/2012 

av 21. mars 2012 

om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av dioksiner, 

dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB i visse næringsmidler og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1883/2006(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 

om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 11 nr. 4, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 

19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for 

visse forurensende stoffer i næringsmidler(2) fastsettes 

grenseverdier for ikke-dioksinlignende PCB, dioksiner 

og furaner samt for summen av dioksiner, furaner og 

dioksinlignende PCB i visse næringsmidler. 

2) Ved kommisjonsrekommandasjon 2011/516/EU av  

23. august 2011 om reduksjon av forekomsten av 

dioksiner, furaner og PCB i fôrvarer og 

næringsmidler(3) fastsettes tiltaksgrenser for å fremme 

en proaktiv metode for å redusere forekomsten av 

polyklorerte dibenzo-paradioksinforbindelser, 

polyklorerte dibenzofuranforbindelser (PCDD/PCDF) 

og dioksinlignende PCB i næringsmidler. Disse 

tiltaksgrensene er et verktøy som gjør det mulig for 

vedkommende myndigheter og driftsansvarlige å 

bestemme om det er relevant å identifisere en 

forurensningskilde, og å treffe tiltak for å redusere eller 

fjerne den. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 84 av 23.3.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2012 av  

7. desember 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. 18 av 21.3.2013, s. 7. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5. 

(3) EUT L 218 av 24.8.2011, s. 23. 

3) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1883/2006 av  

19. desember 2006 om fastsettelse av prøvetakings- og 

analysemetoder ved offentlig kontroll av innholdet av 

dioksiner og dioksinlignende PCB i visse 

næringsmidler(4) fastsettes særlige bestemmelser om de 

prøvetakings- og analysemetoder som skal anvendes 

ved offentlig kontroll. 

4) Det er behov for betydelige endringer i forbindelse med 

nye grenseverdier for ikke-dioksinlignende PCB fastsatt 

etter en vitenskapelig uttalelse fra Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) om ikke-

dioksinlignende PCB samt i forbindelse med 

harmoniseringen på unionsplan og ajourføringen av 

kriteriene for screeningmetoder. Av klarhetshensyn bør 

forordning (EF) nr. 1883/2006 derfor erstattes av denne 

forordning. 

5) Bestemmelsene fastsatt i denne forordning gjelder bare 

prøvetaking og analyse av dioksiner, dioksinlignende 

PCB og ikke-dioksinlignende PCB for gjennomføring 

av forordning (EF) nr. 1881/2006. De berører ikke 

prøvetakingsstrategi, -omfang og -hyppighet som angitt 

i vedlegg III og IV til rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april 

1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn 

til visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og 

animalske produkter, og om oppheving av direktiv 

85/358/EØF og 86/469/EØF samt vedtak 89/187/EØF 

og 91/664/EØF(5). Bestemmelsene berører heller ikke 

kriteriene for målretting av prøvetakingen fastsatt i 

kommisjonsvedtak 98/179/EF av 23. februar 1998 om 

fastsettelse av nærmere regler for offisiell prøvetaking 

for overvåking av visse stoffer og deres restmengder i 

levende dyr og animalske produkter(6).  

  

(4) EUT L 364 av 20.12.2006, s. 32. 

(5) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

(6) EFT L 65 av 5.3.1998, s. 31. 

2017/EØS/29/19 
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6) En analyse med screeningmetode med allment anerkjent 

validering og høy kapasitet kan brukes til å identifisere 

prøver med et betydelig innhold av PCDD/PCDF og 

dioksinlignende PCB (fortrinnsvis en metode som gjør 

det mulig å velge ut prøver som overskrider 

tiltaksgrensene, og som sikrer at prøver som overskrider 

grenseverdiene, velges ut). Innholdet av PCDD/PCDF 

og dioksinlignende PCB i disse prøvene må deretter 

bestemmes ved hjelp av en bekreftende analysemetode. 

Det bør derfor fastsettes hensiktsmessige krav til 

screeningmetoden som sikrer at andelen prøver som er 

falskt negative i forhold til grenseverdiene, ligger under 

5 %, og strenge krav til den bekreftende 

analysemetoden. Med bekreftelsesmetoder vil dessuten 

lave bakgrunnsverdier kunne bestemmes. Dette er viktig 

for oppfølging av utviklingstrekk over tid, 

eksponeringsvurdering og for revurdering av 

grenseverdier og tiltaksgrenser. 

7) Når det gjelder prøvetaking av svært store fisker, bør det 

fastsettes nærmere bestemmelser om prøvetakingen for 

å sikre en harmonisert metode i hele Unionen. 

8) For fisker av samme art og fra samme område kan 

innholdet av dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-

dioksinlignende PCB variere avhengig av fiskens 

størrelse og/eller alder. Dessuten er innholdet av 

dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-

dioksinlignende PCB ikke alltid det samme i alle deler 

av fisken. Det bør derfor fastsettes nærmere 

bestemmelser om prøvetaking og tillaging av prøver for 

å sikre en harmonisert metode i hele Unionen. 

9) Det er viktig at analyseresultatene rapporteres og tolkes 

på en ensartet måte for å sikre ensartet håndheving i 

hele Unionen. 

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 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I denne forordning får definisjonene og forkortelsene fastsatt i 

vedlegg I anvendelse. 

Artikkel 2 

Prøvetaking beregnet på offentlig kontroll av innholdet av 

dioksiner, furaner, dioksinlignende PCB og ikke-

dioksinlignende PCB i næringsmidler oppført i avsnitt 5 i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal gjennomføres i 

samsvar med metodene angitt i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Tillaging av prøver samt analyser beregnet på offentlig kontroll 

av innholdet av dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB i 

næringsmidler oppført i avsnitt 5 i vedlegget til forordning (EF) 

nr. 1881/2006 skal gjennomføres i samsvar med metodene 

angitt i vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 4 

Analyser beregnet på offentlig kontroll av innholdet av ikke-

dioksinlignende PCB i næringsmidler oppført i avsnitt 5 i 

vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 skal gjennomføres i 

samsvar med kravene til analysemetoder angitt i vedlegg IV til 

denne forordning. 

Artikkel 5 

Forordning (EF) nr. 1883/2006 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 

henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 6 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra den dagen den trer i kraft. 

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

Utferdiget i Brussel, 21. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Definisjoner og forkortelser 

I. DEFINISJONER 

I denne forordning gjelder definisjoner fastsatt i vedlegg I til kommisjonsvedtak 2002/657/EF av 14. august 2002 om 

gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF med hensyn til analysemetoders ytelse og tolking av resultater(1). 

I tillegg til disse definisjonene menes med: 

1.1. «tiltaksgrense» den mengden av et gitt stoff, som fastsatt i vedlegget til rekommandasjon 2011/516/EU, som 

fører til undersøkelser for å avdekke kilden til nevnte stoff i de tilfeller der det er påvist økt mengde av stoffet, 

1.2. «bioanalytiske metoder» metoder basert på bruken av biologiske prinsipper som cellebaserte prøver, 

reseptoranalyser eller immunologiske analyser. Disse metodene gir ikke et resultat på forbindelsesnivå, men gir 

en indikasjon(2) på TEQ-nivået, uttrykt i bioanalytiske ekvivalenter (BEQ), der det tas hensyn til at det kan 

finnes forbindelser i en prøveoppløsning som gir respons i analysen, men som ikke oppfyller alle kravene i 

TEQ-prinsippene, 

1.3. «gjenfinningsgrad ved biologisk prøving» BEQ-nivået beregnet ut fra TCDD- eller PCB 126-kalibreringskurve 

korrigert for blindprøven og deretter delt på TEQ-nivået bestemt av GC/HRMS. Formålet er å korrigere for 

faktorer som tap av PCDD/PCDF og dioksinlignende forbindelser på ekstraksjons- og rensingsfasene, 

forbindelser som ekstraheres samtidig, og som forsterker eller svekker responsen (agonistiske og antagonistiske 

virkninger), kvaliteten på kurvetilpasningen eller forskjeller mellom TEF- og REP-verdiene. Gjenfinningsgraden 

ved biologisk prøving beregnes ut fra egnede referanseprøver med representative forbindelsesmønstre nær det 

relevante nivået. 

1.4. «semikvantitative metoder» metoder som gir en omtrentlig indikasjon på konsentrasjonen i den eventuelle 

analytten, mens det numeriske resultatet ikke oppfyller kravene til kvantitative metoder, 

1.5. «akseptert spesifikk grense for mengdebestemmelse av en enkeltforbindelse» konsentrasjonen av en analytt i det 

ekstraktet av en prøve som for de to ulike ionene som skal overvåkes, gir et instrumentutslag med et signal/støy-

forhold på 3:1 for det minst følsomme signalet, og som oppfyller identifikasjonskriteriene som er beskrevet, for 

eksempel i standard EN 16215 (Dyrefôr – Bestemmelse av dioksiner og dioksinliknende PCB ved GC/HRMS 

og av indikator-PCB ved GC/HRMS) og/eller i EPA-metode 1613 revisjon B, 

1.6. «øvre konsentrasjon» det begrep som innebærer at bidraget fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, 

settes lik grensen for mengdebestemmelse, 

1.7. «nedre konsentrasjon» det begrep som innebærer at bidraget fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, 

settes lik null, 

1.8. «mellomkonsentrasjon» det begrep som innebærer at bidraget fra hver forbindelse som ikke er mengdebestemt, 

settes lik halvparten av grensen for mengdebestemmelse, 

1.9. «parti» en identifiserbar mengde av et næringsmiddel, levert under ett, der det ved offentlig kontroll er fastslått 

felles kjennetegn som f.eks. opprinnelse, art, emballasjetype, emballeringsbedrift, avsender eller merking. Når 

det gjelder fisk og fiskerivarer, skal dessuten størrelsen på fiskene være tilnærmet lik. Dersom fiskenes størrelse 

og/eller vekt ikke er tilnærmet lik i en sending, kan sendingen fortsatt regnes som ett parti, men det må benyttes 

en særlig prøvetakingsmetode, 

1.10. «delparti» del av et stort parti som er valgt ut med sikte på bruk av prøvetakingsmetoden. Hvert delparti skal 

være fysisk atskilt og identifiserbart, 

1.11. «enkeltprøve» en materialmengde som er tatt ut på et enkelt sted i partiet eller delpartiet, 

1.12. «samleprøve» summen av enkeltprøvene fra et parti eller delparti, 

1.13. «laboratorieprøve» representativ del eller mengde av samleprøven bestemt for laboratoriet. 

II. FORKORTELSER 

BEQ Bioanalytiske ekvivalenter 

GC Gasskromatografi 

  

(1) EFT L 221 av 17.8.2002, s. 8. 

(2) Bioanalytiske metoder er ikke spesielt utformet for forbindelsene i TEF-systemet. I prøveoppløsningen kan det også finnes andre 

strukturelt beslektede AhR-aktive forbindelser som kan bidra til det samlede resultatet. Bioanalytiske resultater kan derfor ikke 

være et estimat, men snarere en indikasjon på TEQ-nivået i prøven. 
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HRMS Høyoppløselig massespektrometri 

LRMS Lavoppløselig massespektrometri 

PCB Polyklorerte bifenyler 

PCDD Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner 

PCDF Polyklorerte dibenzofuraner 

QC Kvalitetskontroll 

REP Relativ potensfaktor 

TEF Toksisk ekvivalensfaktor 

TEQ Toksisitetsekvivalenter 

TCDD Tetraklordibenzodioksin 

U Utvidet måleusikkerhet 

 ______  
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VEDLEGG II 

Prøvetakingsmetoder for offentlig kontroll av innholdet av dioksiner (PCDD/PCDF), dioksinlignende PCB og 

ikke-dioksinlignende PCB i visse næringsmidler 

I. VIRKEOMRÅDE 

Prøver beregnet på offentlig kontroll av innholdet av dioksiner (PCDD/PCDF), dioksinlignende PCB og ikke-

dioksinlignende PCB, heretter kalt dioksiner og PCB, i næringsmidler skal tas i samsvar med metodene fastsatt i dette 

vedlegg. Samleprøvene som da oppnås, skal anses som representative for partiene eller delpartiene de er tatt fra. På 

grunnlag av de nivåer som er funnet i laboratorieprøvene, skal det avgjøres om grenseverdiene, fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1881/2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler, er overholdt. 

II. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1. Personale 

 Prøvetakingen skal utføres av en person som er utpekt for dette formål av medlemsstaten. 

2. Materiale til prøvetaking 

 Prøvetakingen skal foretas atskilt for hvert parti eller delparti som skal undersøkes. 

3. Forholdsregler 

 Under prøvetakingen og tillagingen av prøvene skal det tas forholdsregler for å unngå endringer som kan påvirke 

innholdet av dioksiner og PCB, ha negativ innvirkning på den analytiske bestemmelsen eller gjøre at samleprøvene 

ikke er representative. 

4. Enkeltprøver 

 Enkeltprøver skal så langt det er mulig tas fra ulike steder i partiet eller delpartiet. Avvik fra denne framgangsmåten 

skal registreres i rapporten omhandlet i nr. II.8 i dette vedlegg. 

5. Tillaging av samleprøven 

 Samleprøven skal oppnås ved å samle alle enkeltprøvene. Den skal veie minst 1 kg, med mindre dette ikke er 

praktisk mulig, f.eks. ved prøvetaking av en enkeltpakning eller dersom produktet har svært høy kommersiell verdi. 

6. Parallellprøver 

 Parallellprøvene som tas for håndhevings-, klageadgangs- eller referanseformål, skal tas fra den homogeniserte 

samleprøven, med mindre en slik framgangsmåte er i strid med medlemsstatenes bestemmelser om rettighetene til 

den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket. Laboratorieprøvene for håndhevingsformål skal være så store at de 

rekker til minst en dobbeltanalyse. 

7. Emballering og transport av prøver 

 Hver prøve skal plasseres i en ren beholder av inert materiale som gir tilstrekkelig vern mot forurensning, tap av 

analytter ved adsorpsjon til innersiden av beholderen og mot skader under transport. Alle nødvendige forholdsregler 

skal tas for å unngå endringer av prøvens sammensetning som kan oppstå under transport eller lagring. 

8. Forsegling og merking av prøver 

 Hver prøve som er tatt til offentlig bruk, skal forsegles på prøvetakingsstedet og identifiseres i samsvar med 

gjeldende regler i medlemsstaten. 

 For hver prøvetaking skal det utarbeides en rapport, slik at hvert parti entydig kan identifiseres, med angivelse av 

dato og sted for prøvetakingen og ytterligere opplysninger som kan være til hjelp for den som foretar analysen. 

III. PRØVETAKINGSPLAN 

Den anvendte prøvetakingsmetoden skal sikre at samleprøven er representativ for (del)partiet som skal kontrolleres.  
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1. Inndeling av partier i delpartier 

 Store partier skal inndeles i delpartier, forutsatt at delpartiet fysisk kan utskilles. For produkter som omsettes i store 

bulksendinger (f.eks. vegetabilske oljer), får tabell 1 anvendelse. For andre produkter får tabell 2 anvendelse. 

Ettersom vekten på et parti ikke alltid vil være et eksakt multiplum av vekten av delpartiene, kan vekten av 

delpartiene overskride den angitte vekten med høyst 20 %. 

Tabell 1 

Inndeling av partier i delpartier for produkter som omsettes i bulksendinger 

Partiets vekt (tonn) Delpartienes vekt eller antall 

≥ 1 500 500 tonn 

> 300 og < 1 500 3 delpartier 

≥ 50 og ≤ 300 100 tonn 

< 50 — 

 

Tabell 2 

Inndeling av partier i delpartier for andre produkter 

Partiets vekt (tonn) Delpartienes vekt eller antall 

≥ 15 15–30 tonn 

< 15 — 

2. Antall enkeltprøver 

 En samleprøve som er en samling av alle enkeltprøvene, skal veie minst 1 kg (se nr. II.5 i dette vedlegg). 

 Det minste antallet enkeltprøver som skal tas fra partiet eller delpartiet, skal være som angitt i tabell 3 og 4. 

 For flytende produkter i bulk skal partiet eller delpartiet blandes så grundig som mulig uten at det påvirker 

produktets kvalitet, enten manuelt eller mekanisk, rett før prøvetaking. I så fall kan det antas et de forurensende 

stoffene er jevnt fordelt i et gitt parti eller delparti. Det er derfor tilstrekkelig å ta tre enkeltprøver fra et parti eller 

delparti som skal utgjøre samleprøven. 

 Enkeltprøvene skal ha tilnærmet samme vekt. Enkeltprøvens vekt skal være minst 100 gram. 

 Avvik fra denne framgangsmåten må registreres i rapporten omhandlet i nr. II.8 i dette vedlegg. I samsvar med 

bestemmelsene i kommisjonsvedtak 97/747/EF av 27. oktober 1997 om fastsettelse av omfang og hyppighet av 

prøvetakingen omhandlet i rådsdirektiv 96/23/EF med sikte på overvåking av visse stoffer og deres restmengder i 

levende dyr og animalske produkter(1) skal størrelsen på samleprøven for hønseegg være minst tolv egg (tabell 3 og 

4 får anvendelse både for bulkpartier og for partier som består av enkeltpakninger). 

Tabell 3 

Minste antall enkeltprøver som skal tas fra partiet eller delpartiet 

Partiets/delpartiets vekt eller volum (i kilo eller liter) Minste antall enkeltprøver som skal tas 

< 50 3 

50–500 5 

> 500 10 

 Dersom partiet eller delpartiet består av enkeltpakninger eller enkeltenheter, er antallet pakninger eller enheter som 

skal utgjøre en samleprøve, angitt i tabell 4.  

  

(1) EFT L 303 av 6.11.1997, s. 12. 
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Tabell 4 

Antall pakninger eller enheter (enkeltprøver) som skal utgjøre samleprøven dersom partiet eller delpartiet 

består av enkeltpakninger eller enkeltenheter 

Antall pakninger eller enheter i partiet/delpartiet Antall pakninger eller enheter som skal tas 

1–25 minst 1 pakning eller enhet 

26–100 ca. 5 %, minst 2 pakninger eller enheter 

> 100 ca. 5 %, høyst 10 pakninger eller enheter 

3. Særlige bestemmelser om prøvetaking av partier som inneholder hele fisker med tilnærmet lik størrelse og 

vekt 

 Fisker anses for å ha tilnærmet lik størrelse og vekt dersom forskjellen i størrelse og vekt ikke er mer enn ca. 50 %. 

 Antallet enkeltprøver som skal tas fra partiet, er angitt i tabell 3. Samleprøven som er en samling av alle 

enkeltprøvene, skal veie minst 1 kg (se nr. II.5). 

– Dersom partiet som det skal tas prøver fra, inneholder små fisker (der hver fisk veier mindre enn ca. 1 kg), skal 

hele fisken utgjøre en enkeltprøve som skal inngå i samleprøven. Dersom samleprøven da veier mer enn 3 kg, 

kan enkeltprøvene bestå av fiskenes midtparti. Enkeltprøvene som til sammen skal utgjøre samleprøven, skal 

veie minst 100 gram hver. Hele partiet som grenseverdien gjelder for, brukes til homogenisering av prøven. 

Fiskens midtparti er der tyngdepunktet er. I de fleste tilfeller vil dette være ved ryggfinnen (for fisker med 

ryggfinne) eller midt mellom gjelleåpningen og gattåpningen. 

– Dersom partiet som det skal tas prøver fra, inneholder store fisker (der hver fisk veier mer enn ca. 1 kg), skal 

enkeltprøvene bestå av fiskens midtparti. Hver enkeltprøve skal veie minst 100 gram. 

For middels store fisker (ca. 1–6 kg) skal enkeltprøven være et stykke av fisken som tas som et tverrsnitt fra 

ryggbeinet til buken i fiskens midtparti. 

For ekstra store fisker (dvs. større enn ca. 6 kg) skal enkeltprøven tas fra kjøttet i ryggmuskelen på høyre side 

(sett forfra) i fiskens midtparti. Dersom uttak av et slikt stykke av fiskens midtparti innebærer et betydelig 

økonomisk tap, kan det anses som tilstrekkelig å ta tre enkeltprøver à minst 350 gram, uavhengig av partiets 

størrelse, eller eventuelt en like stor del muskelkjøtt nær haledelen og muskelkjøtt nær hodedelen fra en og 

samme fisk, som så utgjør den enkeltprøven som er representativ for dioksininnholdet i hele fisken. 

4. Prøvetaking av fiskepartier som inneholder hele fisker med ulik størrelse og/eller vekt 

– Bestemmelsene i nr. III.3 om prøvenes sammensetning får anvendelse. 

– Dersom en viss størrelse eller vektklasse/vektkategori dominerer (ca. 80 % eller mer av partiet), skal prøven tas 

fra fisker med dominerende størrelse eller vekt. Denne prøven skal anses som representativ for hele partiet. 

– Dersom ingen bestemt størrelse eller vektklasse/vektkategori dominerer, skal det sikres at fiskene som velges til 

prøven, er representative for partiet. Nærmere retningslinjer for slike tilfeller finnes i «Guidance on sampling of 

whole fishes of different size and/or weight»(2). 

5. Prøvetaking i detaljistleddet 

 Prøvetaking av næringsmidler i detaljistleddet skal om mulig skje i samsvar med bestemmelsene om prøvetaking 

fastsatt i nr. III.2 i dette vedlegg. 

 Dersom dette ikke er mulig, kan en annen metode for prøvetaking i detaljistleddet følges, forutsatt at den sikrer en 

tilstrekkelig representativ prøvetaking av partiet eller delpartiet.  

  

(2) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/dioxins_en.htm 
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IV. PARTIETS ELLER DELPARTIETS SAMSVAR MED SPESIFIKASJONENE 

1. Med hensyn til ikke-dioksinlignende PCB 

 Partiet godkjennes dersom resultatet av en analyse ikke overskrider grenseverdien for ikke-dioksinlignende PCB 

som fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006, idet det tas hensyn til måleusikkerheten. 

 Partiet er ikke i samsvar med grenseverdien fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006 dersom det er hevet over 

enhver rimelig tvil at den øvre konsentrasjonen som analyseresultatet viser, bekreftet ved en analyse nummer to(3), 

overskrider grenseverdien, idet det tas hensyn til måleusikkerheten. 

 Det kan tas hensyn til måleusikkerheten på én av følgende måter: 

– Ved å beregne den utvidede usikkerheten ved hjelp av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensnivå på 

ca. 95 %. Et parti eller delparti oppfyller ikke kravene dersom den målte verdien, minus U, overskrider den 

fastsatte tillatte grensen. 

– Ved å fastslå beslutningsgrensen (CCα) i henhold til bestemmelsene i vedtak 2002/657/EF (nr. 3.1.2.5 i vedlegg 

I til nevnte vedtak — for stoffer som det er fastsatt en tillatt grense for). Et parti eller delparti oppfyller ikke 

kravene dersom den målte verdien er lik eller høyere enn CCα. 

 Ovennevnte tolkningsregler gjelder for de analyseresultater av prøver som tas for offentlig kontroll. Ved analyse for 

klageadgangs- eller referanseformål gjelder nasjonale regler. 

2. Med hensyn til dioksiner (PCDD/PCDF) og dioksinlignende PCB 

 Partiet godkjennes dersom resultatet av en enkelt analyse 

– utført ved hjelp av screeningmetode der andelen falskt negative prøver er under 5 %, angir at nivået ikke 

overskrider grenseverdiene for henholdsvis PCDD/PCDF og summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006, 

– utført ved en bekreftelsesmetode, ikke overskrider grenseverdiene for henholdsvis PCDD/PCDF og summen av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB som fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006, idet det tas hensyn til 

måleusikkerheten. 

 For screeningprøver skal det fastsettes en terskelverdi som danner grunnlaget for beslutningen om hvorvidt de ulike 

nivåene som er etablert for enten PCDD/PCDF eller for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB, er 

overholdt. 

 Partiet er ikke i samsvar med grenseverdien fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006 dersom det er hevet over 

enhver rimelig tvil at den øvre konsentrasjonen som analyseresultatet viser, oppnådd ved bruk av 

bekreftelsesmetode og bekreftet ved en analyse nummer to(3), overskrider grenseverdien, idet det tas hensyn til 

måleusikkerheten. 

 Det kan tas hensyn til måleusikkerheten på én av følgende måter: 

– Ved å beregne den utvidede usikkerheten ved hjelp av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensnivå på 

ca. 95 %. Et parti eller delparti oppfyller ikke kravene dersom den målte verdien, minus U, overskrider den 

fastsatte tillatte grensen. Dersom PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB bestemmes hver for seg, skal summen 

av beregnet utvidet usikkerhet for de separate analyseresultatene for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

brukes som beregnet utvidet usikkerhet for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. 

– Ved å fastsette beslutningsgrensen (CCα) i samsvar med bestemmelsene i vedtak 2002/657/EF (nr. 3.1.2.5 i 

vedlegg I til nevnte vedtak — for stoffer som det er fastsatt en tillatt grense for) oppfyllert et parti eller delparti 

ikke kravene dersom den målte verdien er lik eller høyere enn CCα. 

 Ovennevnte tolkningsregler gjelder for de analyseresultater av prøver som tas for offentlig kontroll. Ved analyse for 

klageadgangs- eller referanseformål gjelder nasjonale regler.  

  

(3) Prøvene må analyseres to ganger for å utelukke muligheten for intern krysskontaminering eller utilsiktet forveksling av prøver. 

Den første analysen skal bekrefte at kravene er oppfylt, idet det tas hensyn til måleusikkerheten. Dersom analysen utføres i 

forbindelse med et tilfelle av forurensning, kan bekreftelse ved en analyse nummer to sløyfes dersom prøvene som er tatt til 

analyse, kan knyttes til forurensningen ved hjelp av sporbarhet. 
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V. OVERSKRIDELSE AV TILTAKSGRENSER 

Tiltaksgrenser er et verktøy for utvelging av prøver der det er relevant å identifisere en forurensningskilde, og å treffe 

tiltak for å redusere eller fjerne den. Med screeningmetoder fastsettes hensiktsmessige terskelverdier for utvelging av 

disse prøvene. Det nødvendige arbeidet for å identifisere en forurensningskilde og redusere eller fjerne den skal 

innledes bare dersom overskridelse av tiltaksgrensen er bekreftet gjennom dobbeltanalyse med en bekreftelsesmetode 

og idet det tas hensyn til måleusikkerheten(4). 

 ______  

  

(4) Samme forklaring og krav til to analyser for kontroll av tiltaksgrenser som for grenseverdier i fotnote nr. 3. 
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VEDLEGG III 

Tillaging av prøver og krav til analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av dioksiner (PCDD/PCDF) og 

dioksinlignende PCB i visse næringsmidler 

1.  BRUKSOMRÅDE 

Kravene fastsatt i dette vedlegg får anvendelse når næringsmidler analyseres med henblikk på offentlig 

kontroll av innholdet av 2,3,7,8-substituerte polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og polyklorerte dibenzofuraner 

(PCDD/PCDF) og dioksinlignende polyklorerte bifenyler (dioksinlignende PCB) og for andre 

forskriftsmessige formål. 

Overvåking av innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i næringsmidler kan ha to ulike formål: 

a)  Utvelging av de prøver der innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB overskrider 

grenseverdiene eller tiltaksgrensene. Denne framgangsmåten kan omfatte en screeningmetode som gir 

kostnadseffektiv og høy prøvekapasitet, og som dermed øker mulighetene til å oppdage nye hendelser med 

høy eksponering og helsefare for forbrukerne. Screeningmetoder kan omfatte bioanalytiske metoder og 

GC/MS-metoder. Bruken av disse metodene bør ta sikte på å unngå falskt negative resultater. Innholdet av 

PCDD/PCDF og summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i prøvene med et betydelig innhold 

skal bestemmes/bekreftes med en bekreftelsesmetode. 

b)  Bestemmelse av innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i næringsmiddelprøver med lave 

bakgrunnsverdier. Dette er viktig for å kunne følge utviklingen over tid og eksponeringsvurderinger av 

befolkningen og for å kunne opprette en database for eventuell ny vurdering av tiltaksgrensene og 

grenseverdiene. Dette målet nås gjennom bekreftelsesmetoder som gjør det mulig å identifisere og 

kvantifisere PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB på det aktuelle nivået på en entydig måte. Disse 

metodene kan brukes for bekreftelse av resultater oppnådd med screeningmetoder og for bestemmelse av 

lave bakgrunnsverdier i næringsmiddelovervåkingen. De er også viktige for å fastslå forbindelsesmønstre 

for å påvise kilden til en eventuell forurensning. For tiden brukes gasskromatografi/massespektrometri 

med høy oppløsning (HRGC/HRMS) i disse metodene. 

2.  KLASSIFISERING AV METODER VED KVANTIFISERINGSGRAD(1) 

«Kvalitative metoder» gir bare et ja/nei-svar på forekomsten av aktuelle analytter og ingen opplysninger om 

den eventuelle analyttens konsentrasjon. Disse metodene kan eventuelt gi semikvantitative resultater, men de 

brukes bare som et ja/nei-svar for å påvise forekomster over eller under et visst nivå, som påvisningsgrense, 

grense for mengdebestemmelser eller terskelverdi. 

Ved kontroll av grenseverdier og tiltaksgrenser for PCDD/PCDF og dioksinlignende forbindelser i 

næringsmidler kan screeningmetoder brukes, der analyseresultatet sammenlignes med en terskelverdi og som 

gir et ja/nei-svar på om det aktuelle nivået eventuelt er overskredet. For dette formål ble bioanalytiske 

metoder innført. I utgangspunktet kunne man også utvikle fysikalsk-kjemiske metoder, men det finnes ingen 

eksempler på slike metoder for TEQ-baserte grenseverdier og tiltaksgrenser og for de kompliserte analysene 

for bestemmelse av relevante enkeltforbindelser. 

«Semikvantitative metoder» gir en omtrentlig indikasjon på konsentrasjonen, noe som kan være nyttige 

opplysninger om analyttens konsentrasjonsområde, og som kan brukes til å bestemme det kalibreringsområdet 

som skal brukes for den etterfølgende bekreftende prøven og for å utføre kvalitetskontroller. Eksempler 

omfatter: 

– bioanalytiske metoder som kan påvise de aktuelle analyttene, herunder en kalibreringskurve, gi et ja/nei-

svar på mulig overskridelse av det aktuelle nivået og gjøre det mulig å rapportere resultatet som 

bioanalytiske ekvivalenter (BEQ), som gir en indikasjon på prøvens TEQ-verdi. 

– fysikalsk-kjemisk test (f.eks. GC-MS/MS eller GC/LRMS) der metodens målte presisjonsnivå ikke 

oppfyller kravene til kvantitative tester.  

  

(1) Tilpasset til PCDD/PCDF og dioksinlignende forbindelser fra «Guidelines for the validation of screening methods for residues of 

veterinary medicines», EU-referanselaboratorier (EURL) for restmengder av veterinærpreparater og forurensende stoffer i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse i Fougeres. Berlin og Bilthoven, 20/1/2010, http://ec.europa.eu/food/food/ 

chemicalsafety/residues/lab_analysis_en.htm 
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«Kvantitative metoder» oppfyller de samme krav til nøyaktighet, måleområde og presisjon som bekreftende 

prøver. Når kvantifisering er påkrevd, skal disse metodene valideres som bekreftelsesmetoder, slik det er 

beskrevet i dette dokumentet for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. 

3.  BAKGRUNN 

For beregning av konsentrasjonene av toksisitetsekvivalenter (TEQ) skal konsentrasjonene av de enkelte 

stoffene i en gitt prøve multipliseres med sine respektive toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF), som fastsatt av 

Verdens helseorganisasjon og oppført i tillegget til dette vedlegg, og deretter summeres for å gi den samlede 

konsentrasjonen av dioksinlignende forbindelser uttrykt i TEQ. 

Screening- og bekreftelsesmetoder skal brukes til kontroll av en viss matriks bare dersom metodene er 

følsomme nok til å oppdage forekomster på det aktuelle nivået (tiltaksgrense eller grenseverdi) på en pålitelig 

måte. 

4.  KRAV TIL KVALITETSSIKRING 

– Det skal treffes tiltak for å unngå krysskontaminering i alle trinn av prøvetakings- og analysemetoden. 

– Prøvene skal oppbevares og transporteres i beholdere av glass, aluminium, polypropylen eller polyetylen 

som er egnet for oppbevaring uten at innholdet av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i prøvene 

påvirkes. Spor av papirstøv skal fjernes fra prøvebeholderen. 

– Oppbevaring og transport av prøven skal foregå på en slik måte at næringsmiddelprøven bevares i uendret 

stand. 

– Om nødvendig skal hver laboratorieprøve finmales og blandes grundig etter en metode som sikrer 

fullstendig homogenisering (f.eks. så finmalt at prøven kan passere en sikt med 1 mm maskevidde). 

Prøvene skal tørkes før de males dersom vanninnholdet er for høyt. 

– Det er viktig å kontrollere om reagenser, glassvarer og utstyr eventuelt kan påvirke de TEQ- eller BEQ-

baserte resultatene. 

– Det skal utføres en blindanalyse ved å gjennomføre hele analyseprosessen, men uten prøven. 

– For bioanalytiske metoder er det svært viktig at alle glassvarer og løsemidler som brukes i analysene, ikke 

inneholder forbindelser som kan interferere med påvisningen av målforbindelser i måleområdet. Glassvarer 

skal skylles med løsemidler og/eller varmes opp til de temperaturer som kreves for å fjerne spor av 

PCDD/PCDF, dioksinlignende forbindelser og interfererende forbindelser fra overflatene. 

– Prøven som ekstraheres må være tilstrekkelig stor til å oppfylle kravene om et tilstrekkelig lavt 

måleområde som omfatter de aktuelle konsentrasjonene. 

– De enkelte framgangsmåtene for tillaging av prøver som brukes for de aktuelle produktene, skal følge 

internasjonalt anerkjente retningslinjer. 

– Når det gjelder fisker, skal skinnet fjernes, ettersom grenseverdien gjelder muskelkjøtt uten skinn. Alle 

rester av muskelkjøtt og fettvev på innsiden av skinnet skal imidlertid nøye og fullstendig skrapes av og 

legges til prøven som skal analyseres. 

5.  KRAV TIL LABORATORIER 

– I samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 882/2004 skal laboratoriene være akkreditert av et 

godkjent organ som oppfyller kravene i ISO Guide 58, for å sikre at de kvalitetssikrer sine analyser. 

Laboratoriene skal være akkreditert i henhold til standarden EN ISO/IEC 17025. 

– Laboratoriets kompetanse skal dokumenteres ved løpende deltaking med vellykket resultat i undersøkelser 

foretatt ved flere laboratorier for bestemmelse av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB i relevante 

næringsmidler og konsentrasjonsområder. 

– Laboratorier som bruker screeningmetoder for rutinekontroll av prøver, skal ha et tett samarbeid med 

laboratorier som bruker bekreftelsesmetoden, både for kvalitetskontroll og for å bekrefte analyseresultatet 

av mistenkte prøver.  
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6.  GRUNNLEGGENDE KRAV TIL ANALYSEMETODER FOR DIOKSINER (PCDD/PCDF) OG 

DIOKSINLIGNENDE PCB 

6.1. Lavt måleområde og lave grenser for mengdebestemmelse 

– På grunn av den ekstremt høye giftigheten noen av PCDD/PCDF-forbindelsene har, skal 

påvisningsgrensen for disse ligge innenfor størrelsesordenen øvre femtogram (10-15g). For de fleste PCB-

forbindelser er det tilstrekkelig at grensen for mengdebestemmelse er i størrelsesordenen nanogram (10-9g). 

Ved måling av de giftigere dioksinlignende PCB-forbindelsene (særlig non-orto-substituerte forbindelser) 

må imidlertid den laveste delen av måleområdet nå de lave pikogramnivåene(10–12 g). 

6.2. Høy selektivitet (spesifisitet) 

– Det må kunne skilles mellom PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB og en rekke andre potensielt 

interfererende forbindelser som ekstraheres samtidig, og som forekommer i konsentrasjoner som kan være 

flere ganger høyere enn de relevante analyttenes. For metoder med gasskromatografi/massespektrometri 

(GC/MS) skal det kunne skilles mellom ulike forbindelser, f.eks. mellom giftige (som de sytten 2,3,7,8-

substituerte PCDD/PCDF og de tolv dioksinlignende PCB) og andre forbindelser. 

– Bioanalytiske metoder skal kunne påvise målforbindelser som summen av PCDD/PCDF og/eller 

dioksinlignende PCB. Ved rensing av prøven skal målet være å fjerne forbindelser som forårsaker falskt 

positive resultater, eller forbindelser som kan svekke responsen og dermed forårsake falskt negative 

resultater. 

6.3. Høy nøyaktighet (riktighet og presisjon, gjenfinningsgrad ved biologisk prøving) 

– For GC/MS-metoder skal bestemmelsen gi et gyldig anslag over den faktiske konsentrasjonen i en prøve. 

Høy nøyaktighet (nøyaktighet i måling: graden av samsvar mellom måleresultatet og målingens riktige 

eller tildelte verdi) er nødvendig for å unngå at et resultat av en analyse avvises på grunn av lav pålitelighet 

når det gjelder det fastsatte TEQ-nivået. Nøyaktighet uttrykkes som «riktighet» (differansen mellom den 

gjennomsnittlige måleverdien for en analytt i et sertifisert materiale og dens sertifiserte verdi, uttrykt i 

prosent av denne verdien) og «presisjon» (RSDR, det vil si relativt standardavvik beregnet fra resultater 

som er oppnådd ved reproduserbarhetsforhold). 

– For bioanalytiske metoder skal gjenfinningsgraden ved biologisk prøving bestemmes. 

6.4. Validering innenfor det aktuelle nivået og alminnelige kvalitetskontrolltiltak 

– Laboratoriene skal dokumentere en metodes ytelse innenfor området for det aktuelle nivået, f.eks. 0,5, 1 og 

2 ganger det aktuelle nivået, med en akseptabel variasjonskoeffisient for gjentatte analyser under validering 

og/eller rutineanalyser. 

– Som interne kvalitetskontrolltiltak skal det foretas jevnlige blindkontroller og tilsetningsforsøk eller 

analyser av kontrollprøver (om mulig helst med sertifisert referansemateriale). 

Kvalitetskontrolldiagrammer for blindprøver, tilsetningsforsøk eller analysering av kontrollprøver skal 

utarbeides og kontrolleres for å sikre analyseytelsen oppfyller kravene. 

6.5. Grense for mengdebestemmelse 

– For en bioanalytisk screeningmetode er det ikke påkrevd å fastsette en grense for mengdebestemmelse 

(LOQ), men det skal dokumenteres at metoden kan skille mellom blindprøven og terskelverdien. Når et 

BEQ-nivå bestemmes, skal det fastsettes et rapporteringsnivå for å håndtere prøver som gir respons under 

dette nivået. Det skal dokumenteres at rapporteringsnivået er forskjellig fra metodens blindprøver med en 

faktor på minst tre med en respons under måleområdet. Det skal derfor beregnes ut fra prøver som har et 

innhold av målforbindelser nær det påkrevde minstenivået, og ikke ut fra et signal/støy-forhold eller en 

blindprøve. 

– Grensen for mengdebestemmelse (LOQ) for en bekreftelsesmetode skal ligge innenfor ca. én femdel av det 

aktuelle nivået. 

6.6. Analysekriterier 

– For å sikre pålitelige resultater fra bekreftelses- eller screeningmetoder skal følgende kriterier være oppfylt 

for henholdsvis TEQ- og BEQ-verdien, uavhengig om den bestemmes som samlet TEQ (summen av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB) eller separat for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB.  
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Screening med bioanalytiske eller 

fysikalsk-kjemiske metoder. 
Bekreftelsesmetoder 

Andel falskt negative prøver(*) < 5 %  

Riktighet  – 20-+ 20 % 

Repeterbarhet (RSDr) < 20 %  

Reproduserbarhet innenfor laboratoriet (RSDR) < 25 % < 15 % 

(*) med hensyn til grenseverdiene 

6.7. Særlige krav til screeningmetoder 

– Både GC/MS- og bioanalytiske metoder kan brukes til screening. Ved bruk av GC/MS-metoder får 

kravene fastsatt i nr. 7 i dette vedlegg anvendelse. For cellebaserte bioanalytiske metoder er det fastsatt 

særlige krav i nr. 8 i dette vedlegg. 

– Laboratorier som bruker screeningmetoder for rutinekontroll av prøver, skal ha et tett samarbeid med 

laboratorier som bruker bekreftelsesmetoden. 

– Screeningmetodens ytelse skal kontrolleres ved rutineanalyser gjennom analytisk kvalitetskontroll og 

fortløpende metodevalidering. Det skal foreligge et løpende program for kontroll av negative resultater. 

– Kontroll av mulig hemming av cellerespons og cytotoksisitet 

Ved rutinemessig screening skal 20 % av prøveekstraktene analyseres med og uten tilsetning av den 

mengde 2,3,7,8-TCDD som tilsvarer det aktuelle nivået, for å kontrollere om responsen eventuelt hemmes 

av interfererende stoffer i prøveekstraktet. Den målte konsentrasjonen i prøven med tilsetning skal 

sammenlignes med summen av konsentrasjonen i prøven uten tilsetning og tilsetningskonsentrasjonen. 

Dersom den målte konsentrasjonen er mer enn 25 % lavere enn beregnet konsentrasjon (summen), tyder 

dette på at signalet eventuelt hemmes, og den aktuelle prøven skal gjennomgå en bekreftende GC/HRMS-

analyse. Resultatene skal kontrolleres ved hjelp av kvalitetskontrolldiagrammer. 

– Kvalitetskontroll av negative prøver 

Om lag 2–10 % av de negative prøvene, avhengig av prøvematriks og laboratoriets erfaringsnivå, skal 

bekreftes med GC-HRMS. 

– Bestemmelse av andel falskt negative prøver på grunnlag av kvalitetskontrolldata 

Andelen falskt negative resultater fra screening av prøver som ligger under og over grenseverdien eller 

tiltaksgrensen, skal bestemmes. Den faktiske andelen falskt negative prøver skal være under 5 %. 

Når det foreligger minst 20 bekreftede resultater per matriks/matriksgruppe fra kvalitetskontrollen av 

negative prøver, skal disse opplysningene danne grunnlaget for å trekke konklusjoner om andelen falskt 

negative prøver. Resultater av prøver analysert ved ringprøving eller under forurensningshendelser som 

dekker et konsentrasjonsområde på opptil f.eks. to ganger grenseverdien, kan også tas med i de minst 20 

resultatene som skal legges til grunn for vurderingen av andelen falskt negative prøver. Prøvene skal 

omfatte de vanligste forbindelsesmønstrene og representere ulike kilder. 

Selv om formålet med screeningprøver fortrinnsvis er å oppdage prøver som overskrider tiltaksgrensen, er 

det grenseverdien som er kriteriet for å bestemme andelen falskt negative prøver, idet det tas hensyn til 

bekreftelsesmetodens måleusikkerhet. 

– Eventuelle positive screeningresultater skal alltid kontrolleres med en bekreftende analysemetode 

(GC/HRMS). Disse prøveresultatene kan også brukes til å vurdere andelen falskt positive prøver. For 

screeningmetoder er andelen falskt positive prøver den andelen av resultater som en bekreftende 

GC/HRMS-analyse bekrefter som negative v, selv om prøven i en tidligere screening er erklært som 

mistenkt positiv. En vurdering av hvor godt screeningmetoden fungerer, skal imidlertid baseres på en 

sammenligning av falskt positive prøver og det samlede antall prøver som er undersøkt. Andelen skal være 

tilstrekkelig lav til at det lønner seg å bruke en screeningmetode.  
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– Bioanalytiske metoder skal, i hvert fall under valideringsforhold, gi en gyldig indikasjon på TEQ-nivået, 

beregnet og uttrykt i BEQ. 

– Også for bioanalytiske metoder som gjennomføres under repeterbarhetsforhold, vil intern RSDr normalt 

være mindre enn RSDR (reproduserbarhet). 

7.  SÆRLIGE KRAV TIL GC/HRMS-METODER I FORBINDELSE MED SCREENING ELLER 

BEKREFTELSE 

7.1. Alminnelige krav 

– Differansen mellom øvre og nedre konsentrasjon av forbindelsene skal ikke overskride 20 % for 

næringsmidler med en forurensning på ca. 1 pg WHO-TEQ/g fett (basert på summen av PCDD/PCDF og 

dioksinlignende PCB). Samme krav gjelder for næringsmidler med lavt fettinnhold og med et 

forurensningsnivå på ca. 1 pg WHO-TEQ/g produkt. Ved lavere forurensningsnivåer, f.eks. 0,5 pg WHO-

TEQ/g produkt, kan det være en differanse på 25–40 % mellom øvre og nedre konsentrasjon. 

7.2. Kontroll av gjenfinning 

– For å validere analysemetoden må det tilsettes 13C-merkede 2,3,7,8-klorsubstituerte interne PCDD/PCDF-

standarder og 13C-merkede interne dioksinlignende PCB-standarder helt i begynnelsen av analysemetoden, 

f.eks. før ekstraksjon. Det skal tilsettes minst én forbindelse for hver av de tetra- til okta-klorerte homologe 

gruppene av PCDD/PCDF og minst én forbindelse for hver av de homologe gruppene for dioksinlignende 

PCB (og eventuelt minst én forbindelse for hver valgte massespektrometriske ioneregistreringsfunksjon 

som brukes til kontroll av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB). Ved bekreftelsesmetoder skal alle de 

sytten 13C-merkede 2,3,7,8-substituerte interne PCDD/PCDF-standardene og alle de tolv 13C-merkede 

interne dioksinlignende PCB-standardene brukes. 

– Ved hjelp av relevante kalibreringsløsninger skal dessuten relative responsfaktorer bestemmes for de 

forbindelser som det ikke tilsettes en 13C-merket analog for. 

– For næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som inneholder mindre enn 10 % fett, skal 

interne standarder tilsettes før ekstraksjonen. For næringsmidler av animalsk opprinnelse som inneholder 

mer enn 10 % fett, kan de interne standardene tilsettes enten før eller etter fettekstraksjonen. Det skal 

foretas en hensiktsmessig validering av ekstraksjonseffektiviteten avhengig av i hvilken fase de interne 

standardene ble tilsatt, og av om resultatene er produkt- eller fettbaserte. 

– Før GC/MS-analysen skal det tilsettes en eller to gjenfinningsstandarder (surrogatstandarder). 

– Gjenfinningen må kontrolleres. For bekreftelsesmetoder skal gjenfinningen av de enkelte interne 

standardene ligge i området 60–120 %. For enkeltforbindelser, særlig visse hepta- og okta-klorerte 

dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner, kan lavere eller høyere gjenfinning godtas, forutsatt at deres bidrag 

til TEQ-verdien ikke utgjør mer enn 10 % av den samlede TEQ-verdien (basert på summen av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB). Ved bruk av GC/MS-screeningmetoder skal gjenfinningen ligge i 

området 30–140 %. 

7.3. Fjerning av interfererende stoffer 

– PCDD/PCDF skal separeres fra interfererende klorerte forbindelser som ikke-dioksinlignende PCB og 

klorerte difenyletere ved hjelp av egnede kromatografiteknikker (fortrinnsvis med florisil-, 

aluminiumoksid- og/eller karbonkolonne). 

– Gasskromatografisk separasjon av isomerer skal være tilstrekkelig (< 25 % fra topp til topp mellom 

1,2,3,4,7,8-HxCDF og 1,2,3,6,7,8-HxCDF). 

7.4. Kalibrering med standardkurve 

– Området for kalibreringskurven skal dekke de relevante aktuelle nivåene. 

8.  SÆRLIGE KRAV TIL BIOANALYTISKE METODER 

Bioanalytiske metoder er metoder basert på bruken av biologiske prinsipper som cellebaserte prøver, 

reseptoranalyser eller immunologiske analyser. Her i nr. 8 fastsettes allmenne krav til bioanalytiske metoder.  
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Gjennom en sammenligning av beregnet BEQ-nivå og terskelverdien (se 8.3) klassifiserer en 

screeningmetode i prinsippet en prøve som enten negativ eller mistenkt positiv. Prøver under terskelverdien 

erklæres som negative, og prøver som er lik eller over terskelverdien som mistenkt positive og må analyseres 

med en bekreftelsesmetode. I praksis kan et BEQ-nivå som tilsvarer 2/3 av grenseverdien, fungere som den 

mest hensiktsmessige terskelverdien for å sikre at andelen falskt negative prøver er på under 5 % og at 

andelen falskt positive prøver er akseptabel. Med særskilte grenseverdier for PCDD/PCDF og for summen av 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB kreves det hensiktsmessige terskelverdier for biologiske prøver av 

PCDD/PCDF for å kunne kontrollere om prøvene oppfyller kravene uten fraksjonering. For kontroll av prøver 

som overskrider tiltaksgrensene, kan en egnet prosentandel av det aktuelle nivået være en egnet terskelverdi. 

Når det gjelder visse bioanalytiske metoder, kan dessuten et veiledende nivå uttrykt i BEQ gis for prøver i 

måleområdet som overskrider rapporteringsgrensen (se 8.1.1 og 8.1.6) 

8.1. Vurdering av analyseresponsen 

8.1.1. Alminnelige krav 

– Når konsentrasjonene beregnes ut fra en TCDD-kalibreringskurve, vil de laveste og høyeste 

konsentrasjonene i kurven vise en høy variasjon (høy variasjonskoeffisient). Måleområdet er området der 

variasjonskoeffisienten er lavere enn 15 %. Den nedre delen av måleområdet (rapporteringsgrensen) må 

settes betydelig høyere enn metodens blindprøver (med en faktor på minst tre). Den høyeste 

konsentrasjonen i måleområdet er vanligvis representert med en EC70-verdi (70 % av høyeste effektive 

konsentrasjon), men lavere dersom variasjonskoeffisienten er høyere enn 15 % i dette området. 

Måleområdet skal fastslås under validering. Terskelverdier (8.3) må ligge godt innenfor måleområdet. 

– Standardløsninger og prøveekstrakter skal analyseres minst to ganger. Ved bruk av en dobbeltanalyse skal 

en standardløsning eller et kontrollekstrakt som er analysert i 4–6 brønner fordelt over platen, gi en respons 

eller en konsentrasjon (bare mulig i måleområdet) basert på en variasjonskoeffisient på < 15 %. 

8.1.2. Kalibrering 

8.1.2.1. K a l i b r e r i n g  m e d  s t a n d a r d k u r v e  

– Innholdet i prøver kan beregnes ved å sammenligne analyseresponsen med en TCDD-kalibreringskurve 

(eller PCB 126 eller en standardblanding av PCDD/PCDF/dioksinlignende PCB) for å beregne BEQ-nivået 

i ekstraktet og deretter i prøven. 

– Kalibreringskurvene skal inneholde 8–12 konsentrasjoner (minst en dobbeltanalyse) med nok 

konsentrasjoner i den nedre delen av kurven (måleområdet). Det skal legges særlig vekt på kvaliteten på 

kurvetilpasningen i den nedre delen av måleområdet. Når tilpasningsgraden ved ikke-lineær regresjon skal 

bedømmes, har R2-verdien liten eller ingen betydning. En bedre kurvetilpasning oppnås ved å redusere 

forskjellen mellom beregnede og observerte konsentrasjoner innenfor kurvens måleområde til et minimum 

(f.eks. ved å redusere residualsummen) 

– Beregnet innhold i prøveoppløsningen korrigeres deretter for BEQ-nivået som er beregnet for en matriks- 

eller løsemiddelblindprøve (for å ta hensyn til urenheter fra løsemidler og kjemiske stoffer som er brukt), 

og for gjenfinningsgraden (beregnet ut fra BEQ-nivået i egnede referanseprøver med forbindelsesmønstre 

som ligger nær det aktuelle nivået). Når man korrigerer for gjenfinning, skal gjenfinningsgraden alltid være 

innenfor påkrevd område (se nr. 8.1.4). Referanseprøver som brukes for å korrigere gjenfinningen, må 

oppfylle kravene angitt i nr. 8.2. 

8.1.2.2. K a l i b r e r i n g  m e d  r e f e r a n s e p r ø v e r  

 En kalibreringskurve framstilt av minst fire referanseprøver (se nr. 8.2: en matriksblindprøve og tre 

referanseprøver på 0,5, 1 og 2 ganger det aktuelle nivået) nær det aktuelle nivået kan eventuelt brukes, noe 

som fjerner behovet for å korrigere for blindprøve og gjenfinning. I slike tilfeller kan analyseresponsen som 

tilsvarer 2/3 av grenseverdien, (se 8.3) beregnes direkte fra disse prøvene og brukes som terskelverdi. For 

kontroll av prøver som overskrider tiltaksgrensene, vil en egnet prosentandel av disse tiltaksgrensene være en 

egnet terskelverdi. 

8.1.3. Separat bestemmelse av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB 

Ekstraktene kan deles opp i fraksjoner som inneholder PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB, slik at TEQ-

nivåene (i BEQ) for PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB kan oppgis hver for seg. Det skal fortrinnsvis 

brukes en PBC 126-standardkalibreringskurve til å vurdere resultatene for fraksjonen som inneholder 

dioksinlignende PCB.  
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8.1.4. Gjenfinningsgrad ved biologisk prøving 

«Gjenfinningsgrad ved biologisk prøving» skal beregnes ut fra egnede referanseprøver med representative 

forbindelsesmønstre nær det aktuelle nivået, og uttrykkes i prosentandel av BEQ-nivået sammenlignet med 

TEQ-nivået. Avhengig av analysetype og hvilke TEF-verdier(1) som er brukt, kan forskjellene mellom TEF- 

og REP-faktorene for dioksinlignende PCB forårsake lav gjenfinningsgrad for dioksinlignende PCB 

sammenlignet med PCDD/PCDF. Dersom det utføres en separat bestemmelse av PCDD/PCDF og 

dioksinlignende PCB, skal gjenfinningsgraden ved biologisk prøving derfor være 25–60 % for 

dioksinlignende PCB og 50–130 % for PCDD/PCDF (områdene gjelder for TCDD-kalibreringskurven). 

Bidraget fra dioksinlignende PCB til summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB kan variere mellom 

ulike matrikser og prøver. Disse variasjonene gjenspeiles i gjenfinningsgraden ved biologisk prøving, som 

skal ligge innenfor 30-130 % av summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. 

8.1.5. Kontroll av gjenfinning etter rensing 

– Tap av forbindelser under rensing skal kontrolleres under validering. En blindprøve tilsatt en blanding av 

ulike forbindelser skal gjennomgå rensing (minst n = 3), og gjenfinning og variabilitet kontrolleres ved en 

GC/HRMS-analyse. Gjenfinningen skal være i området 60–120 %, særlig for forbindelser som bidrar med 

mer enn 10 % til TEQ-nivået i de ulike blandingene. 

8.1.6. Rapporteringsgrense 

– Ved rapportering av BEQ-nivåer skal det fastsettes en rapporteringsgrense ut fra relevante matriksprøver 

med typiske forbindelsesmønstre, men ikke ut fra standardenes kalibreringskurve, ettersom presisjonen er 

lav i den nedre delen av kurven. Det skal tas hensyn til virkningene av ekstraksjon og rensing. 

Rapporteringsgrensen skal ligge betydelig over metodens blindprøver (minst med en faktor på tre). 

8.2. Bruk av referanseprøver 

– Referanseprøven skal representere prøvematriks, forbindelsesmønstre og konsentrasjonsområder for 

PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB nær det aktuelle nivået (grenseverdier eller tiltaksgrenser). 

– En metodeblindprøve, eller helst en matriksblindprøve, og en referanseprøve ved det aktuelle nivået skal 

inngå i hver analyseserie. Disse prøvene må ekstraheres og analyseres samtidig under identiske forhold. 

For å sikre at analysen er egnet, skal referanseprøven vise en klart høyere respons enn blindprøven. Disse 

prøvene kan brukes til å korrigere for blindprøver og gjenfinning. 

– Referanseprøver som er valgt ut for å korrigere for gjenfinning, skal være representative for alle 

analyseprøver, slik at forbindelsesmønstre ikke skal føre til at nivåene undervurderes. 

– Det kan brukes ekstra referanseprøver med en konsentrasjon på f.eks. 0,5 og 2 ganger det aktuelle nivået 

for å påvise analysens effektivitet innenfor det området som er relevant for kontrollen av det aktuelle 

nivået. Til sammen kan disse prøvene brukes til å beregne BEQ-nivåene i analyseprøvene (8.1.2.2). 

8.3. Bestemmelse av terskelverdier 

Forholdet mellom bioanalytiske resultater i BEQ og GC/HRMS-resultater i TEQ skal fastsettes (f.eks. 

gjennom matrikstilpassede kalibreringsforsøk med referanseprøver tilsatt 0, 0,5, 1 og 2 ganger grenseverdien, 

med seks repetisjoner på hvert nivå (n = 24)). Korreksjonsfaktorer (blindprøver og gjenfinning) kan beregnes 

ut fra dette forholdet, men dette skal kontrolleres i hver analyseserie, ved at metode- eller matriksblindprøver 

og prøver for gjenfinning inngår (8.2). 

Det skal fastsettes terskelverdier for å avgjøre om en prøve overholder grenseverdiene eller, dersom det er 

relevant, for å kontrollere tiltaksgrensene ut fra gjeldende aktuelle nivåer for enten PCDD/PCDF og 

dioksinlignende PCB hver for seg, eller for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. De 

representeres av det nedre endepunktet i fordelingen av bioanalytiske resultater (korrigert for blindprøve og 

gjenfinning), som tilsvarer beslutningsgrensen for GC/HRMS basert på et konfidensnivå på 95 %, noe som 

innebærer en andel falskt negative prøver < 5 % og en RSDR på < 25 %. Beslutningsgrensen for GC/HRMS er 

grenseverdien, idet det tas hensyn til måleusikkerheten. 

I praksis kan terskelverdien (i BEQ) beregnes på følgende måte (se figur 1):  

  

(1) Gjeldende krav er basert på TEF-verdiene offentliggjort i: M. Van den Berg et al, Toxicol. Sci. 93(2), 223-241 (2006). 



Nr. 29/368 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

8.3.1.  Ved bruk av det nedre båndet i prediksjonsintervallet på 95 % ved GC/HRMS-beslutningsgrensen 

Terskelverdi = BEQDL − sy,x ∗  ta,f=m−2√
1
𝑛⁄ + 1

𝑚⁄ + (𝑥𝑖 − 𝑥 )2/Q𝑥𝑥 

med 

BEQDL BEQ-verdien tilsvarer beslutningsgrensen for GC/HRMS, som er grenseverdien idet det tas 

hensyn til måleusikkerheten 

sy,x standard restavvik 

t α,f=m-2 Student-t-faktor (α = 5 %, f = frihetsgrader, ensidige) 

m samlet antall kalibreringspunkter (indeks j) 

n antall prøver per konsentrasjon (repetisjoner) 

xi prøvekonsentrasjon for kalibreringspunkt i analysert med GC/HRMS (i TEQ) 

x gjennomsnitt av konsentrasjonene (i TEQ) for alle kalibreringsprøvene 

𝑄𝑥𝑥 = ∑ (𝑥𝑖 − 𝑥 )2𝑚
𝑗=1  parameter kvadratsum, i = indeks for kalibreringspunkt i 

8.3.2.  Beregnet ut fra bioanalytiske resultater (korrigert for blindprøve og gjenfinning) av flere analyser av prøver  

(n ≥ 6) forurenset ved beslutningsgrensen for GC/HRMS, som er nedre endepunkt for fordeling av data ved 

tilsvarende gjennomsnittsverdi for BEQ, og med formelen: 

Terskelverdi = BEQDL – 1,64 × SDR 

med 

SDR standardavvik for resultat fra biologiske prøver med BEQDL, målt under interne 

reproduserbarhetsforhold 

8.3.3.  Beregnet som gjennomsnittsverdi av bioanalytiske resultater (i BEQ, korrigert for blindprøve og gjenfinning) 

fra flere analyser av prøver (n ≥ 6) forurenset med et innhold som tilsvarer 2/3 av det aktuelle nivået. Dette er 

basert på den observasjon at dette nivået vil ligge nær terskelverdien fastsatt i henhold til 8.3.1 eller 8.3.2.  

 Figur 1 
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Beregning av terskelverdier basert på et konfidensnivå på 95 %, noe som innebærer en andel falskt negative 

prøver på < 5 % og en RSDR på < 25 %: 1. fra det nedre båndet i prediksjonsintervallet på 95 % ved 

GC/HRMS-beslutningsgrensen, 2. fra flere analyser av prøver (n ≥ 6) forurenset ved HRGC/HRMS-

beslutningsgrensen som det nedre endepunkt for fordeling av data (representert ved en klokkeformet kurve i 

figuren) ved tilsvarende gjennomsnittsverdi for BEQ. 

8.3.4. Begrensninger for terskelverdier: 

BEQ-baserte terskelverdier beregnet ut fra RSDR som ble bestemt under valideringen ved hjelp av et 

begrenset antall prøver med ulike matriks-/forbindelsesmønstre, kan være høyere enn de TEQ-baserte aktuelle 

nivåene, ettersom det oppnås høyere presisjon enn det som er mulig å oppnå i rutineanalyser, når et ukjent 

spektrum av mulige forbindelsesmønstre må kontrolleres. I slike tilfeller skal terskelverdier beregnes ut fra en 

RSDR på 25 % eller helst 2/3 av det aktuelle nivået. 

8.4. Ytelsesegenskaper 

– Ettersom det ikke kan brukes interne standarder ved bioanalytiske metoder, skal det gjennomføres gjentatte 

analyser for å framskaffe opplysninger om standardavviket innenfor og mellom analyseserier. 

Repeterbarheten skal være under 20 %, intern reproduserbarhet skal være under 25 %. Dette skal baseres 

på beregnet innholdet i BEQ, etter korrigering for blindprøve og gjenfinning. 

– Som en del av valideringsprosessen skal analysen vise at metoden kan skille mellom en blindprøve og et 

nivå ved terskelverdien, slik at prøver over den aktuelle terskelverdien kan identifiseres (se 8.1.2). 

– Målforbindelser, mulig interferens og høyeste tolererte blindprøvenivåer skal fastsettes. 

– Standardavviket i responsen eller konsentrasjonen beregnet ut fra responsen (bare mulig i måleområdet) 

ved en tredobbel bestemmelse av prøveekstraktet skal ikke overskride 15 %. 

– De ukorrigerte resultatene av referanseprøvene, uttrykt i BEQ (blindprøver og det aktuelle nivået), skal 

brukes til å vurdere den bioanalytiske metodens ytelse i et konstant tidsrom. 

– Kvalitetskontrolldiagrammer for metodens blindprøver og for hver type referanseprøve skal utarbeides og 

kontrolleres for å sikre at analyseytelsen oppfyller kravene, særlig for metodens blindprøver med hensyn til 

krav til minste nødvendige minstedifferansen til nedre del av måleområdet og for referanseprøvene med 

hensyn til intern reproduserbarhet. Metodens blindprøver må kontrolleres grundig for å unngå falskt 

negative resultater når de trekkes fra. 

– Resultatene av GC/HRMS-analysene av mistenkte prøver og av 2–10 % av de negative prøvene (minst 20 

prøver per matriks) skal samles inn og brukes til å vurdere screeningmetodens ytelse og forholdet mellom 

BEQ og TEQ. Disse opplysningene kan brukes ved ny vurdering av terskelverdiene som får anvendelse på 

rutineprøver for de validerte matriksene. 

– At en metode har god ytelse, kan også dokumenteres ved deltaking i ringprøver. Resultatene av prøver 

analysert ved ringprøving som dekker et konsentrasjonsområde på opptil f.eks. to ganger grenseverdien, 

kan også tas med i vurderingen av andelen falskt negative prøver dersom et laboratorium kan dokumentere 

god ytelse. Prøvene skal omfatte de vanligste forbindelsesmønstrene og representere ulike kilder. 

– I forbindelse med hendelser kan terskelverdiene vurderes på nytt for å gjenspeile de særskilte matriks- og 

forbindelsesmønstrene i den aktuelle hendelsen. 

9.  RAPPORTERING AV RESULTATER 

Bekreftelsesmetoder 

– I den grad den benyttede analysemetoden gjør det mulig, skal analyseresultatene omfatte innholdet av de 

enkelte PCDD/PCDF- og dioksinlignende PCB-forbindelsene og rapporteres som nedre og øvre 

konsentrasjoner og mellomkonsentrasjoner, slik at resultatrapporten inneholder flest mulig opplysninger, 

og slik at og resultatene kan tolkes i henhold til bestemte krav. 

– I rapporten skal det også angis hvilken metode som er brukt ved ekstraksjon av PCDD/PCDF, 

dioksinlignende PCB og lipider. Prøvens lipidinnhold skal bestemmes og rapporteres for 

næringsmiddelprøver med grenseverdier eller tiltaksgrenser uttrykt på grunnlag av fettmengde og forventet 

fettkonsentrasjon i størrelsesordenen 0–2 % (i samsvar med gjeldende lovgivning), for andre prøver er det 

valgfritt å bestemme lipidinnholdet. 
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– Gjenfinningsgraden for de enkelte interne standardene skal angis dersom den ligger utenfor området angitt 

i nr. 7,2, dersom grenseverdien er overskredet og i andre tilfeller på anmodning. 

– Ettersom det skal tas hensyn til måleusikkerheten når det avgjøres om en prøve oppfyller kravene, skal 

denne parameteren angis. Analyseresultatet skal derfor rapporteres som x +/– U, der x er analyseresultatet 

og U er den utvidede måleusikkerheten, ved bruk av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensnivå på 

ca. 95 %. Dersom PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB bestemmes hver for seg, brukes summen av den 

beregnede utvidede usikkerheten for de separate analyseresultatene for PCDD/PCDF og dioksinlignende 

PCB for summen av PCDD/PCDF og dioksinlignende PCB. 

– Dersom det tas hensyn til måleusikkerheten ved å bruke CCα (som beskrevet i nr. IV.2 i vedlegg II), skal 

denne parameteren rapporteres. 

– Resultatene skal angis i samme enheter og med (minst) samme antall signifikante sifre som grenseverdiene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006. 

Bioanalytiske screeningmetoder 

– Resultatet av screeningen skal angis som enten negativt eller mistenkt positivt («mistenkt») 

– I tillegg kan resultatet for PCDD/PCDF og/eller dioksinlignende PCB uttrykt i bioanalytiske ekvivalenter 

(BEQ, ikke TEQ) angis (se nr. 2 i vedlegg III). 

– Dersom måleusikkerheten for det beregnede BEQ-nivået angis, f.eks. som standardavvik, må dette nivået 

være minst basert på en trippelanalyse av prøven (herunder ekstraksjon, rensing og bestemmelse av 

analyserespons). 

– Prøver med en respons under rapporteringsgrensen skal angis som under rapporteringsgrensen. 

– For hver type prøvematriks skal rapporten inneholde opplysninger om det aktuelle nivået (grenseverdi og 

tiltaksgrense) vurderingen er bygget på. 

– Rapporten skal inneholde opplysninger om hvilken analyse som er anvendt, de grunnleggende 

analyseprinsippene og kalibreringstype. 

– I rapporten skal det også angis hvilken metode som er brukt ved ekstraksjon av PCDD/PCDF, 

dioksinlignende PCB og lipider. Prøvens lipidinnhold skal bestemmes og rapporteres for 

næringsmiddelprøver med grenseverdier eller tiltaksgrenser uttrykt på grunnlag av fettmengde og forventet 

fettkonsentrasjon i størrelsesordenen 0–2 % (i samsvar med gjeldende lovgivning), for andre prøver er det 

valgfritt å bestemme lipidinnholdet. 

 ______  
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Tillegg til VEDLEGG III 

WHO-TEF til vurdering av helserisiko for mennesker, basert på konklusjoner fra WHOs ekspertmøte for det 

internasjonale programmet for kjemisk sikkerhet, som ble holdt i Genève i juni 2005 (Martin Van den Berg et al. The 

2005 World Health Organization Reevaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and 

Dioxin-like Compounds. Toxicological Sciences 93(2), 223-241 (2006)) 

Forbindelse  Forbindelse TEF-verdi 

Dibenzo-p-dioksiner (PCDD)  «Dioksinlignende» PCB Non-orto 

PCB og 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 0,0003 

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 0,03 

OCDD 0,0003   

Dibenzofuraner (PCDF)  Mono-orto PCB  

2,3,7,8-TCDF 0,1 PCB 105 0,00003 

1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 PCB 114 0,00003 

2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 PCB 118 0,00003 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 PCB 123 0,00003 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 156 0,00003 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 PCB 157 0,00003 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 PCB 167 0,00003 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 PCB 189 0,00003 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01   

OCDF 0,0003   

Forkortelser: T = tetra, Pe = penta, Hx = heksa, Hp = hepta, O = okta, CDD = klordibenzodioksin, CDF = klordibenzofuran, CB = 

klorbifenyl. 
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VEDLEGG IV 

Tillaging av prøver og krav til analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av ikke-dioksinlignende PCB 

(PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180) i visse næringsmidler 

1. Påvisningsmetoder som kan anvendes 

 Gasskromatografi/elektroninnfangingsdetektor (GC/ECD), GC/LRMS, GC/MS-MS, GC/HRMS eller lignende 

metoder. 

2. Identifikasjon og bekreftelse av relevante analytter 

– Relativ retensjonstid med hensyn til interne standarder eller referansestandarder (akseptabelt avvik på +/-

 0,25 %). 

– Gasskromatografisk separasjon av alle seks indikator-PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 og 

PCB 180) fra interfererende stoffer, særlig PCB som elueres samtidig, særlig når innholdet i prøvene ligger 

innenfor de lovfestede grenseverdiene og det skal bekreftes at prøven ikke oppfyller kravene. 

 Merk: Forbindelser som ofte elueres samtidig er f.eks. PCB 28/31, PCB 52/69 og PCB 138/163/164. Når det 

gjelder GC/MS skal det tas hensyn til eventuell interferens fra fragmenter av høyklorerte forbindelser. 

– GC/MS-metoder: 

– Kontroll av minst: 

– to særskilte ioner for HRMS, 

– to særskilte ioner med m/z > 200 eller tre særskilte ioner med m/z > 100 for LRMS, 

– ett morion og to datterioner for MS-MS. 

– Høyeste tillatte toleranse for isotopforhold for utvalgte massefragmenter: 

 Relativt avvik i isotopforhold for utvalgte massefragmenter fra teoretisk isotopforhold eller 

kalibreringsstandard for målionet (det hyppigst forekommende av de målte ioner) og bekreftelsesion(er): 

Bekreftelsesionets relative intensitet sammenlignet med 

målionets 

GC-EI-MS 

(relativt avvik) 

GC-CI-MS, GC-MSn 

(relativt avvik) 

> 50 % ± 10 % ± 20 % 

> 20 % til 50 % ± 15 % ± 25 % 

> 10 til 20 % ± 20 % ± 30 % 

≤ 10 % ± 50 %(*) ± 50 %(*) 

(*) Ettersom det finnes et tilstrekkelig antall massefragmenter med relativ intensitet > 10 %, bør man ikke 

anvende bekreftelsesioner med en relativ intensitet < 10 % i forhold til målionet. 

– GC/ECD: 

 Bekreftelse av resultater som overskrider toleransegrensen med to GC-kolonner med stasjonære faser med ulik 

polaritet. 

3. Dokumentasjon av metodens ytelse 

 Validering innenfor det aktuelle nivået (0,5 til 2 ganger det aktuelle nivået) med en godkjent variasjonskoeffisient 

for gjentatte analyser (se krav til intermediær presisjon i nr. 8). 

4. Grense for mengdebestemmelse 

 Blindprøvens verdier skal ikke være høyere enn 30 % av det forurensingsnivået som tilsvarer grenseverdien(1). 

5. Kvalitetskontroll 

 Regelmessige blindprøvekontroller, analysering av prøver med tilsetning, kvalitetskontrollprøver, deltaking i 

undersøkelser av relevante matrikser som foretas ved flere laboratorier.  

  

(1) Det anbefales på det sterkeste at bidraget fra reagensblindprøven er så lavt som mulig sammenlignet med innholdet av 

forurensning i en prøve. Det er laboratoriets ansvar å kontrollere hvordan innholdet i blindprøvene varierer, særlig når 

blindprøveinnholdet trekkes fra. 
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6. Kontroll av gjenfinning 

– Bruk av egnede interne standarder med fysikalsk-kjemiske egenskaper som kan sammenlignes med de relevante 

analyttene. 

– Tilsetning av interne standarder: 

– tilsetning til produkter (før ekstraksjon og rensing), 

– tilsetning til ekstrahert fett mulig (før rensing), dersom grenseverdien er uttrykt på grunnlag av fettmengden. 

– Krav til metoder der alle seks isotopmerkede indikator-PCB-forbindelser brukes: 

– resultatene skal korrigeres for gjenfinning av interne standarder, 

– allment akseptabel gjenfinning av isotopmerkede interne standarder er på mellom 50 og120 %, 

– lavere eller høyere gjenfinning for enkeltforbindelser med et bidrag til summen av de seks indikator-PCB på 

under 10 % kan godtas. 

– Krav til metoder der ikke alle seks isotopmerkede interne standarder eller andre interne standarder brukes: 

– kontroll av gjenfinning av interne standarder for hver prøve, 

– akseptabel gjenfinning av interne standarder mellom 60 og 120 %, 

– resultatene skal korrigeres for gjenfinning av interne standarder. 

– Gjenfinningen av umerkede forbindelser skal kontrolleres ved hjelp av prøver med tilsetning eller 

kvalitetskontrollprøver med konsentrasjoner i området for det aktuelle nivået. Akseptabel gjenfinning for disse 

forbindelsene er mellom 70 og 120 %. 

7. Krav til laboratorier 

 I samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 882/2004 skal laboratoriene være akkreditert av et godkjent 

organ som oppfyller kravene i ISO Guide 58, for å sikre at de kvalitetssikrer sine analyser. Laboratoriene skal være 

akkreditert i henhold til standarden EN ISO/IEC 17025. 

8. Ytelsesegenskaper: Kriterier for summen av de seks PCB-indikatorene i det aktuelle området 

Riktighet – 30 til + 30 % 

Intermediær presisjon (RSD %) ≤ 20 % 

Differanse mellom øvre og nedre konsentrasjon 

(beregnet) 

≤ 20 % 

9. Rapportering av resultater 

– I den grad den benyttede analysemetoden gjør det mulig, skal analyseresultatene omfatte innholdet av de enkelte 

PCB-forbindelsene og rapporteres som nedre og øvre konsentrasjoner og mellomkonsentrasjoner, slik at 

resultatrapporten inneholder flest mulig opplysninger, og slik at resultatene kan tolkes i henhold til bestemte 

krav. 

– I rapporten skal det også angis hvilken metode som er brukt ved ekstraksjon av PCB og lipider. Prøvens 

lipidinnhold skal bestemmes og rapporteres for næringsmiddelprøver med grenseverdier uttrykt på grunnlag av 

fettmengde og forventet fettkonsentrasjon i størrelsesordenen 0–2 % (i samsvar med gjeldende lovgivning), for 

andre prøver er det valgfritt å bestemme lipidinnholdet. 

– Gjenfinningsgraden for de enkelte interne standardene skal angis dersom den ligger utenfor området angitt i 

nr. 6, dersom grenseverdien er overskredet og i andre tilfeller på anmodning. 

– Ettersom det skal tas hensyn til måleusikkerheten når det avgjøres om en prøve oppfyller kravene, skal denne 

parameteren angis. Analyseresultatet skal derfor rapporteres som x +/– U, der x er analyseresultatet og U er den 

utvidede måleusikkerheten ved bruk av en dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensnivå på ca. 95 %. 

– Dersom det tas hensyn til måleusikkerheten ved å bruke CCα (som beskrevet i nr. IV.1 i vedlegg II), skal denne 

parameteren rapporteres. 

– Resultatene skal angis i samme enheter og med (minst) samme antall signifikante sifre som grenseverdiene 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1881/2006. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012 

av 26. mars 2012 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med 

hensyn til grenseverdier for rester av amidosulfuron, azoksystrobin, bentazon, biksafen, 

cyprokonazol, fluopyram, imazapik, malation, propikonazol og spinosad i eller på visse 

produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider 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 azoksystrobin, bentazon, 

biksafen, malation og propikonazol er fastsatt i vedlegg 

II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. Grenseverdier for amidosulfuron, 

cyprokonazol, flusilazol, malation og spinosad er 

fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. For fluopyram og imazapik er det ikke 

fastsatt grenseverdier i noen av vedleggene til 

forordning (EF) nr. 396/2005, og standardverdien på 

0,01 mg/kg har derfor anvendelse. 

2) Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning 

av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det 

aktive stoffet azoksystrobin på sennepsfrø, valmuefrø og 

oljedodrefrø, er det i henhold til artikkel 6 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om 

endring av de gjeldende grenseverdiene. 

3) Når det gjelder bentazon, er det inngitt en slik søknad 

for bruk på belgfrukter og friske urter. Når det gjelder 

biksafen, er det inngitt en slik søknad for bruk på 

rapsfrø, linfrø, sennepsfrø og valmuefrø. Når det gjelder 

amidosulfuron, er det inngitt en slik søknad for bruk på 

fett , nyrer, lever og melk fra storfe, samtidig som det 

tas hensyn til gjeldende bruk på korn og gress som 

brukes som fôr til drøvtyggere. Når det gjelder 

cyprokonazol, er det inngitt en slik søknad for rapsfrø. 

Når det gjelder fluopyram, er det inngitt en slik søknad 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 89 av 27.3.2012, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2012 av  

7. desember 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. 18 av 21.3.2013, s. 7. 

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

for kjernefrukter, jordbær, druer, gulrøtter, kepaløk, 

pipeløk, tomater, sukkermais, frukter av 

gresskarfamilien, blomsterkål, rosenkål, hodekål, 

kinakål, vårsalat, salat, karse, vårkarse, salatsennep, 

sareptasennep, blader og spirer av Brassica spp, 

artisjokk, purre, ferskener, paprika, erter med eller uten 

belg, rapsfrø, hvete og animalske produkter, samtidig 

som det tas hensyn til bruk på vekster som brukes som 

fôr til husdyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. På 

grunn av behandling av tidligere vekster kan nevnte 

stoff også forekomme på rot- og knollvekster, løk, kål, 

fruktbærende grønnsaker, bladgrønnsaker og urter. Det 

er derfor inngitt en søknad om heving av grenseverdiene 

også for disse vekstene. Når det gjelder propikonazol, er 

det inngitt en slik søknad for ris. Når det gjelder 

spinosad, er det inngitt en slik søknad for bjørnebær, 

bringebær, bananer, reddiker og persille. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 er det inngitt en slik søknad for flusilazol 

på te. Søkeren hevder at den tillatte bruken av flusilazol 

på te i Indonesia fører til restmengder som overstiger 

grenseverdien i forordning (EF) nr. 396/2005, og at en 

høyere grenseverdi er nødvendig for å unngå 

handelshindringer for import av te. 

5) Når det gjelder imazapik, er det inngitt en søknad om 

heving av de gjeldende grenseverdiene for sukkerrør fra 

Mellom- og Sør-Amerika (Costa Rica, Brasil, 

Guatemala). Når det gjelder fluopyram, er det inngitt en 

slik søknad for å heve de gjeldende grenseverdiene for 

sitrusfrukter, nøtter, epler, steinfrukter, jordbær, bær fra 

halvbusker, blåbær, bananer, poteter, hagereddik, 

hvitløk, kepaløk, sjalottløk, paprika, auberginer, okra, 

sukkermais, bredbladet endiv, urter, belgfrukter, tørkede 

belgfrukter, oljeholdige frø, korn, humle, krydder og 

sukkerbete fra USA. Når det gjelder malation, er det 

inngitt en slik søknad for å heve den gjeldende 

grenseverdien for kamille fra Egypt. 

6) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 

er disse søknadene evaluert av de berørte 

medlemsstatene, og evalueringsrapportene er oversendt 

Kommisjonen. 

7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

evalueringsrapportene, og undersøkte særlig risikoene 

for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har 

2017/EØS/29/20 0000/XXX/00/00 2017/EØS/29/20 
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avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte 

grenseverdiene for restmengder(1). Myndigheten 

oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for 

offentligheten. 

8) Myndigheten konkluderte i sine grunngitte uttalelser 

med at grenseverdiene for rester av bentazon på erter 

med eller uten belg allerede var fastsatt på nivåer som 

tilsvarer tillatt beregnet bruk. Når det gjelder bønner og 

linser, foreslo Myndigheten lavere grenseverdier basert 

på antakelsen om at de gjeldende grenseverdiene ikke 

lenger var nødvendige. I fravær av opplysninger som 

bekrefter denne antakelsen, bør grenseverdiene holdes 

uendret. For fluopyram ble det med unntak av nøtter, 

kjernefrukter, kirsebær, jordbær, poteter, kepaløk, 

tørkede belgfrukter, peanøtter, rapsfrø, soyabønner, 

mais, rug, sorghum, hvete og sukkerbete ikke framlagt 

opplysninger om tillatelsen i USA for vekstene det ble 

anmodet om importtoleranse for. Kravene fastsatt i 

artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005 var 

derfor ikke oppfylt. Når det gjelder bruk av flusilazol på 

te, konkluderte Myndigheten med at opplysningene ikke 

i tilstrekkelig grad støtter grenseverdien det ble anmodet 

om. Når det gjelder malation på kamille, foreslo 

Myndigheten to grenseverdier; én basert på 

  

(1) EFSAs vitenskapelige rapporter er tilgjengelige på 

http://www.efsa.europa.eu:Reasoned opinion of EFSA: 

Modification of the existing MRLs for amidosulfuron in bovine 

fat, kidney, liver and milk. European Food Safety Authority EFSA 

Journal 2011; 9(7):2325 [34 pp.]. Published: 20 July 

2011.Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing 

MRLs for azoxystrobin in various oilseedsEuropean Food Safety 

Authority EFSA Journal 2011; 9(6):2283 [23 pp.]. Published: 29 

June 2011.Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing 

MRLs for bentazone in legume vegetables and fresh herbs. 

European Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 9(5):2188 

[29 pp.]. Published: 26 May 2011.Reasoned opinion of EFSA: 

Setting of MRLs for bixafen in oil seed rape, linseed, mustard seed 

and poppy seed. European Food Safety Authority EFSA Journal 

2011; 9(7):2286 [31 pp.]. Published: 5 July 2011.Reasoned opinion 

of EFSA: Modification of the existing MRL for cyproconazole in 

rape seed. European Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 

9(5):2187 [30 pp.]. Published: 26 May 2011.Reasoned opinion of 

EFSA: Setting of new MRLs and import tolerances for fluopyram 

in various cropsEuropean Food Safety Authority EFSA Journal 

2011; 9(9):2388 [68 pp.]. Published: 22 September 2011.Reasoned 

opinion of EFSA: Modification of the existing MRL for flusilazole 

in tea. European Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 

9(5):2195 [21 pp.]. Published: 30 May 2011.Reasoned opinion of 

EFSA: Setting of a new MRL for imazapic in sugar cane. 

European Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 9(7):2295 

[25 pp.]. Published: 5 July 2011.Reasoned opinion of EFSA: 

Modification of the existing MRL for malathion in 

camomile.European Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 

9(5):2194 [56 pp.]. Published: 30 May 2011. Reasoned opinion of 

EFSA: Modification of the existing MRL for propiconazole in 

rice.European Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 

9(6):2218 [30 pp.]. Published: 8 June 2011.Reasoned opinion of 

EFSA: Modification of the existing MRLs for spinosad in various 

crops.European Food Safety Authority EFSA Journal 2011; 

9(9):2352 [30 pp.]. Published: 5 September 2011. 

opplysninger om restmengder siden 2007 og én som tar 

hensyn til en mulig endring i landbrukspraksisen i Egypt 

siden 2007. Ettersom det ikke foreligger opplysninger 

om en slik endring, er det hensiktsmessig å benytte 

Myndighetens første forslag. Når det gjelder bruk av 

spinosad på bjørnebær og bringebær, konkluderte 

Myndigheten med at opplysningene ikke støtter 

innføring av grenseverdiene det ble anmodet om. 

9) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte 

Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, 

og at endringene av grenseverdiene som søkerne hadde 

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 berørte vekstene og produktene, viste at 

det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak 

(ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides. 

10) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene 

å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

11) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 26. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II skal kolonnene for azoksystrobin, bentazon og propikonazol lyde: 
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«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-nummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,1(*)  

0110000 i) Sitrusfrukter 15  0,05(*) 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider)    

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)    

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron)    

0110040 Lime    

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)    

0110990 Andre    

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall)   0,05(*) 

0120010 Mandler 0,1(*)   

0120020 Paranøtter 0,1(*)   

0120030 Kasjunøtter 0,1(*)   

0120040 Kastanjer 0,1(*)   

0120050 Kokosnøtter 0,1(*)   

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,1(*)   

0120070 Macadamianøtter 0,1(*)   

0120080 Pekannøtter 0,1(*)   

0120090 Pinjekjerner 0,1(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0120100 Pistasienøtter 1   

0120110 Valnøtter 0,1(*)   

0120990 Andre 0,1(*)   

0130000 iii) Kjernefrukter 0,05(*)   

0130010 Epler (villepler)   0,15 

0130020 Pærer (japanske pærer)   0,05(*) 

0130030 Kveder   0,05(*) 

0130040 Mispel (**) (**) (**) 

0130050 Japansk mispel (**) (**) (**) 

0130990 Andre   0,05(*) 

0140000 iv) Steinfrukter 2   

0140010 Aprikoser   0,2 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   0,05(*) 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   0,2 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)   0,05(*) 

0140990 Andre   0,05(*) 

0150000 v) Bær og små frukter    

0151000 a) Borddruer og vindruer 2  0,3 

0151010  Borddruer    

0151020  Vindruer    

0152000 b) Jordbær 10  0,05(*) 

0153000 c) Bær fra halvbusker 5  0,05(*) 

0153010  Bjørnebær    

0153020  Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)    

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus 

arcticus x idaeus)) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0153990  Andre    

0154000 d) Andre små frukter og bær   0,05(*) 

0154010  Blåbær 5   

0154020  Tranebær (tyttebær) 0,5   

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips 5   

0154040  Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter) 5   

0154050  Nyper (**) (**) (**) 

0154060  Morbær (melbær) (**) (**) (**) 

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) (**) (**) (**) 

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) (**) (**) (**) 

0154990  Andre 5   

0160000 vi) Forskjellige frukter    

0161000 a) Spiselig skall 0,05(*)  0,05(*) 

0161010  Dadler    

0161020  Fikener    

0161030  Bordoliven    

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x 

Fortunella spp.)) 

   

0161050  Stjernefrukt (bilimbi) (**) (**) (**) 

0161060  Daddelplommer (**) (**) (**) 

0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær (grumichama Eugenia uniflora) 

(**) (**) (**) 

0161990  Andre    

0162000 b) Uspiselig skall, små   0,05(*) 

0162010  Kiwier 0,05(*)   

0162020  Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi, mangostan) 0,05(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0162030  Pasjonsfrukt 4   

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) (**) (**) 

0162050  Stjerneepler (**) (**) (**) 

0162060  Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) 

og mammeysapot) 

(**) (**) (**) 

0162990  Andre 0,05(*)   

0163000 c) Uspiselig skall, store    

0163010  Avokadoer 0,05(*)  0,05(*) 

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 2  0,1 

0163030  Mango 0,7  0,05(*) 

0163040  Papaya 0,3  0,05(*) 

0163050  Granatepler 0,05(*)  0,05(*) 

0163060  Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien 

Annonceae) 

(**) (**) (**) 

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus) (**) (**) (**) 

0163080  Ananas 0,05(*)  0,05(*) 

0163090  Brødfrukt (jackfrukt) (**) (**) (**) 

0163100  Durian (**) (**) (**) 

0163110  Surannona (guanabana) (**) (**) (**) 

0163990  Andre 0,05(*)  0,05(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 i) Rot- og knollvekster 1 0,1(*) 0,05(*) 

0211000 a) Poteter    

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster    

0212010  Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)    

0212020  Søtpoteter    

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)    



   

 

N
r. 2

9
/3

8
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
1

.5
.2

0
1
7
 

 

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

0212040  Arrowrot (**) (**) (**) 

0212990  Andre    

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010  Rødbeter    

0213020  Gulrøtter    

0213030  Knollselleri    

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)    

0213050  Jordskokk    

0213060  Pastinakk    

0213070  Rotpersille    

0213080  Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

   

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))    

0213100  Kålrot    

0213110  Neper    

0213990  Andre    

0220000 ii) Løk 10 0,1(*) 0,05(*) 

0220010 Hvitløk    

0220020 Kepaløk (sølvløk)    

0220030 Sjalottløk    

0220040 Pipeløk (og lignende varianter)    

0220990 Andre    

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker   0,05(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien 3 0,1(*)  

0231010  Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og 

L. chinense)) 

   

0231020  Paprika (chilipepper)    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0231030  Auberginer (eggplanter) (pepino)    

0231040  Okra    

0231990  Andre    

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 1 0,1(*)  

0232010  Slangeagurker    

0232020  Sylteagurker    

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)    

0232990  Andre    

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 1 0,1(*)  

0233010  Meloner (hornmelon)    

0233020  Kjempegresskar (vintersquash)    

0233030  Vannmeloner    

0233990  Andre    

0234000 d) Sukkermais 0,05(*) 0,3  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,05(*) 0,1(*)  

0240000 iv) Kål 5 0,1(*) 0,05(*) 

0241000 a) Blomsterkål    

0241010  Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)    

0241020  Blomkål    

0241990  Andre    

0242000 b) Hodekål    

0242010  Rosenkål    

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)    

0242990  Andre    

0243000 c) Bladkål    

0243010  Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)    

0243990  Andre    

0244000 d) Knutekål    

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   0,05(*) 

0251000 a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea 3 0,1(*)  

0251010  Vårsalat (taggbegersalat)    

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)    

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf)    

0251040  Karse    

0251050  Vårkarse (**) (**) (**) 

0251060  Salatsennep, rucola (steinsennep)    

0251070  Sareptasennep (**) (**) (**) 

0251080  Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av 

Brassica (høstet opp til bladstadium 8)) 

   

0251990  Andre    

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  0,1(*)  

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) 0,05(*)   

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola 

soda)) 

(**) (**) (**) 

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 0,5   

0252990  Andre 0,05(*)   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (**) (**) (**) 

0254000 d) Brønnkarse 0,05(*) 0,1(*)  

0255000 e) Salatsikori 0,2 0,1(*)  

0256000 f) Urter  15  

0256010  Kjørvel 3   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0256020  Gressløk 70   

0256030  Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader) 

70   

0256040  Persille 70   

0256050  Salvie (vintersar, sommersar) (**) (**) (**) 

0256060  Rosmarin (**) (**) (**) 

0256070  Timian (merian, oregano) (**) (**) (**) 

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) (**) (**) (**) 

0256090  Laurbærblader (**) (**) (**) 

0256100  Estragon (isop) (**) (**) (**) 

0256990  Andre (spiselige blomster) 70   

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 3  0,05(*) 

0260010  Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), 

snittebønner, langbønner) 

 0,3  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)  0,1(*)  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  0,5  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)  0,2  

0260050 Linser  0,1(*)  

0260990 Andre  0,1(*)  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  0,1(*)  

0270010 Asparges 0,05(*)  0,05(*) 

0270020 Kardon 5  0,05(*) 

0270030 Stilkselleri 5  0,05(*) 

0270040 Fennikel 10  0,05(*) 

0270050 Artisjokk 5  0,05(*) 

0270060 Purre 10  0,1 

0270070 Rabarbra 0,05(*)  0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0270080 Bambusskudd (**) (**) (**) 

0270090 Palmehjerter (**) (**) (**) 

0270990 Andre 0,05(*)  0,05(*) 

0280000 viii) Sopp 0,05(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)    

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)    

0280990 Andre    

0290000 ix) Tang og tare (**) (**) (**) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,1 0,1(*) 0,05(*) 

0300010  Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

   

0300020  Linser    

0300030  Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)    

0300040  Lupiner    

0300990  Andre    

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,1(*)  

0401000 i) Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø 0,05(*)  0,1(*) 

0401020 Jordnøtter 0,2  0,2 

0401030 Valmuefrø 0,4  0,1(*) 

0401040 Sesamfrø 0,05(*)  0,1(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,5  0,1(*) 

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,5  0,1(*) 

0401070 Soyabønner 0,5  0,1(*) 

0401080 Sennepsfrø 0,4  0,1(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,7  0,1(*) 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,05(*)  0,1(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0401110 Saflortistel (**) (**) (**) 

0401120 Agurkurt (**) (**) (**) 

0401130 Oljedodre (**) (**) (**) 

0401140 Hampefrø 0,05(*)  0,1(*) 

0401150 Ricinus (**) (**) (**) 

0401990 Andre 0,05(*)  0,1(*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,05(*)   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   0,05(*) 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**) (**) 

0402030 Oljepalmefrukt (**) (**) (**) 

0402040 Kapok (**) (**) (**) 

0402990 Andre   0,1(*) 

0500000 5. KORN  0,1(*)  

0500010  Bygg 0,5  0,2 

0500020  Bokhvete (amarant, kinoa) 0,05(*)  0,05(*) 

0500030  Mais 0,05(*)  0,05(*) 

0500040  Hirse (stor busthirse, teff) 0,05(*)  0,05(*) 

0500050  Havre 0,5  0,2 

0500060  Ris 5  0,7 

0500070  Rug 0,3  0,05(*) 

0500080  Sorghum 0,05(*)  0,05(*) 

0500090  Hvete (spelthvete, rughvete) 0,3  0,05(*) 

0500990  Andre 0,05(*)  0,05(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO  0,1(*) 0,1(*) 

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) 0,1(*)   

0620000 ii) Kaffebønner (**) (**) (**) 

0630000 iii) Urtete (tørket) (**) (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0631000 a) Blomster (**) (**) (**) 

0631010  Kamille (**) (**) (**) 

0631020  Hibiskus (**) (**) (**) 

0631030  Kronblader av rose (**) (**) (**) 

0631040  Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) (**) (**) (**) 

0631050  Lind (**) (**) (**) 

0631990  Andre (**) (**) (**) 

0632000 b) Blader (**) (**) (**) 

0632010  Jordbærblader (**) (**) (**) 

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader) (**) (**) (**) 

0632030  Maté (**) (**) (**) 

0632990  Andre (**) (**) (**) 

0633000 c) Røtter (**) (**) (**) 

0633010  Vendelrot (**) (**) (**) 

0633020  Ginsengrot (**) (**) (**) 

0633990  Andre (**) (**) (**) 

0639000 d) Andre urteteer (**) (**) (**) 

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner) (**) (**) (**) 

0650000 v) Johannesbrød (**) (**) (**) 

0700000 7. Humle (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 30 0,1(*) 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER (**) (**) (**) 

0810000 i) Frø (**) (**) (**) 

0810010 Anisfrø (**) (**) (**) 

0810020 Svartkarve (**) (**) (**) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0810040 Korianderfrø (**) (**) (**) 

0810050 Spisskummenfrø (**) (**) (**) 

0810060 Dillfrø (**) (**) (**) 

0810070 Fennikelfrø (**) (**) (**) 

0810080 Bukkehornkløver (**) (**) (**) 

0810090 Muskatnøtt (**) (**) (**) 

0810990 Andre (**) (**) (**) 

0820000 ii) Frukt og bær (**) (**) (**) 

0820010 Allehånde (**) (**) (**) 

0820020 Anispepper (kinesisk pepper) (**) (**) (**) 

0820030 Karve (**) (**) (**) 

0820040 Kardemomme (**) (**) (**) 

0820050 Einebær (**) (**) (**) 

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) (**) (**) (**) 

0820070 Vaniljestang (**) (**) (**) 

0820080 Tamarind (**) (**) (**) 

0820990 Andre (**) (**) (**) 

0830000 iii) Bark (**) (**) (**) 

0830010 Kanel (kassia) (**) (**) (**) 

0830990 Andre (**) (**) (**) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler (**) (**) (**) 

0840010 Lakris (**) (**) (**) 

0840020 Ingefær (**) (**) (**) 

0840030 Gurkemeie (**) (**) (**) 

0840040 Pepperrot (**) (**) (**) 

0840990 Andre (**) (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0850000 v) Knopper (**) (**) (**) 

0850010 Kryddernellik (**) (**) (**) 

0850020 Kapers (**) (**) (**) 

0850990 Andre (**) (**) (**) 

0860000 vi) Blomsterarr (**) (**) (**) 

0860010 Safran (**) (**) (**) 

0860990 Andre (**) (**) (**) 

0870000 vii) Frøkapper (**) (**) (**) 

0870010 Muskatblomme (**) (**) (**) 

0870990 Andre (**) (**) (**) 

0900000 9. SUKKERPLANTER (**) (**) (**) 

0900010  Sukkerbete (rot) (**) (**) (**) 

0900020  Sukkerrør (**) (**) (**) 

0900030  Sikorirøtter (**) (**) (**) 

0900990  Andre (**) (**) (**) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i 

saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og 

næringsmidler framstilt av disse 

 0,05(*)  

1011000 a) Svin   0,01(*) 

1011010  Kjøtt 0,05(*)   

1011020  Fettfritt eller magert kjøtt 0,05(*)   

1011030  Lever 0,07   

1011040  Nyrer 0,07   

1011050  Spiselig slakteavfall 0,07   

1011990  Andre 0,05(*)   
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(1) (2) (3) (4) (5) 

1012000 b) Storfe    

1012010  Kjøtt 0,05(*)  0,01(*) 

1012020  Fett 0,05(*)  0,01(*) 

1012030  Lever 0,07  0,1 

1012040  Nyrer 0,07  0,01(*) 

1012050  Spiselig slakteavfall 0,07  0,01(*) 

1012990  Andre 0,05(*)  0,01(*) 

1013000 c) Sau    

1013010  Kjøtt 0,05(*)  0,01(*) 

1013020  Fett 0,05(*)  0,01(*) 

1013030  Lever 0,07  0,1 

1013040  Nyrer 0,07  0,01(*) 

1013050  Spiselig slakteavfall 0,07  0,01(*) 

1013990  Andre 0,05(*)  0,01(*) 

1014000 d) Geit    

1014010  Kjøtt 0,05(*)  0,01(*) 

1014020  Fett 0,05(*)  0,01(*) 

1014030  Lever 0,07  0,1 

1014040  Nyrer 0,07  0,01(*) 

1014050  Spiselig slakteavfall 0,07  0,01(*) 

1014990  Andre 0,05(*)  0,01(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler (**) (**) (**) 

1015010  Kjøtt (**) (**) (**) 

1015020  Fett (**) (**) (**) 

1015030  Lever (**) (**) (**) 

1015040  Nyrer (**) (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

1015050  Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) 

1015990  Andre (**) (**) (**) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 0,05(*)  0,01(*) 

1016010  Kjøtt    

1016020  Fett    

1016030  Lever    

1016040  Nyrer    

1016050  Spiselig slakteavfall    

1016990  Andre    

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) (**) (**) (**) 

1017010  Kjøtt (**) (**) (**) 

1017020  Fett (**) (**) (**) 

1017030  Lever (**) (**) (**) 

1017040  Nyrer (**) (**) (**) 

1017050  Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) 

1017990  Andre (**) (**) (**) 

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett 

fra melk, ost eller ostemasse 

0,01(*) 0,02(*) 0,01(*) 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

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 

0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1030010 Kylling    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

1030020 And (**) (**) (**) 

1030030 Gås (**) (**) (**) 

1030040 Vaktel (**) (**) (**) 

1030990 Andre (**) (**) (**) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) (**) (**) (**) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) (**) (**) (**) 

1060000 vi) Snegler (**) (**) (**) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (**) (**) (**) 

(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. 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Bentazon – kode 1000000: Bentazon» 
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2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A gjøres følgende endringer: 

i)  Kolonnene for amidosulfuron, biksafen, cyprokonazol, malation og spinosad skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-nummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

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

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*) 0,01(*)  0,02(*)  

0110000 i) Sitrusfrukter   0,05(*)  0,3 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider)      

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)      

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron)      

0110040 Lime      

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)      

0110990 Andre      

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall)   0,05(*)   

0120010 Mandler     1 

0120020 Paranøtter     0,05 

0120030 Kasjunøtter     0,05 

0120040 Kastanjer     0,05 

0120050 Kokosnøtter     0,05 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)     0,05 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0120070 Macadamianøtter     0,05 

0120080 Pekannøtter     0,05 

0120090 Pinjekjerner     0,05 

0120100 Pistasienøtter     0,05 

0120110 Valnøtter     0,05 

0120990 Andre     0,05 

0130000 iii) Kjernefrukter   0,1   

0130010 Epler (villepler)     1 

0130020 Pærer (japanske pærer)     1 

0130030 Kveder     0,5 

0130040 Mispel     0,5 

0130050 Japansk mispel     0,5 

0130990 Andre     0,5 

0140000 iv) Steinfrukter     1 

0140010 Aprikoser   0,1   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   0,1   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   0,1   

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)   0,05(*)   

0140990 Andre   0,05(*)   

0150000 v) Bær og små frukter      

0151000 a) Borddruer og vindruer   0,2  0,5 

0151010  Borddruer      

0151020  Vindruer      

0152000 b) Jordbær   0,05(*)  0,3 

0153000 c) Bær fra halvbusker   0,05(*)   

0153010  Bjørnebær     0,3 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0153020  Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)     0,02(*) 

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus 

x idaeus)) 

    0,3 

0153990  Andre     0,02(*) 

0154000 d) Andre små frukter og bær   0,05(*)   

0154010  Blåbær     0,3 

0154020  Tranebær (tyttebær)     0,02(*) 

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips     0,3 

0154040  Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter)     0,3 

0154050  Nyper     0,3 

0154060  Morbær (melbær)     0,02(*) 

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))     0,3 

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)     0,3 

0154990  Andre     0,02(*) 

0160000 vi) Forskjellige frukter   0,05(*)   

0161000 a) Spiselig skall      

0161010  Dadler     0,02(*) 

0161020  Fikener     0,02(*) 

0161030  Bordoliven     0,02(*) 

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x 

Fortunella spp.)) 

    0,02(*) 

0161050  Stjernefrukt (bilimbi)     0,02(*) 

0161060  Daddelplommer     0,05 

0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær 

(grumichama Eugenia uniflora)  

    0,02(*) 

0161990  Andre     0,02(*) 

0162000 b) Uspiselig skall, små      

0162010  Kiwier     0,2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0162020  Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi, mangostan)     0,02(*) 

0162030  Pasjonsfrukt     0,5 

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)     0,02(*) 

0162050  Stjerneepler     0,02(*) 

0162060  Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) 

og mammeysapot) 

    0,02(*) 

0162990  Andre     0,02(*) 

0163000 c) Uspiselig skall, store      

0163010  Avokadoer     0,02(*) 

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)     2 

0163030  Mango     0,02(*) 

0163040  Papaya     0,5 

0163050  Granatepler     0,02(*) 

0163060  Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien 

Annonceae) 

    0,02(*) 

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)     0,02(*) 

0163080  Ananas     0,02(*) 

0163090  Brødfrukt (jackfrukt)     0,02(*) 

0163100  Durian     0,02(*) 

0163110  Surannona (guanabana)     0,02(*) 

0163990  Andre     0,02(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,01(*) 0,01(*)  0,02(*)  

0210000 i) Rot- og knollvekster   0,05(*)   

0211000 a) Poteter     0,02(*) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster     0,02(*) 

0212010  Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)      

0212020  Søtpoteter      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)      

0212040  Arrowrot      

0212990  Andre      

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete      

0213010  Rødbeter     0,02(*) 

0213020  Gulrøtter     0,02(*) 

0213030  Knollselleri     0,02(*) 

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)     0,02(*) 

0213050  Jordskokk     0,02(*) 

0213060  Pastinakk     0,02(*) 

0213070  Rotpersille     0,02(*) 

0213080  Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

    0,3 

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))     0,02(*) 

0213100  Kålrot     0,02(*) 

0213110  Neper     0,02(*) 

0213990  Andre     0,02(*) 

0220000 ii) Løk   0,05(*)   

0220010 Hvitløk     0,1 

0220020 Kepaløk (sølvløk)     0,2 

0220030 Sjalottløk     0,1 

0220040 Pipeløk (og lignende varianter)     0,2 

0220990 Andre     0,1 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker   0,05(*)   

0231000 a) Søtvierfamilien      

0231010  Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. 

chinense)) 

    1 
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0231020  Paprika (chilipepper)     2 

0231030  Auberginer (eggplanter) (pepino)     1 

0231040  Okra     1 

0231990  Andre     1 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall      

0232010  Slangeagurker     1 

0232020  Sylteagurker     0,2 

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)     0,2 

0232990  Andre     0,2 

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall     1 

0233010  Meloner (hornmelon)      

0233020  Kjempegresskar (vintersquash)      

0233030  Vannmeloner      

0233990  Andre      

0234000 d) Sukkermais     0,02(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker     0,02(*) 

0240000 iv) Kål   0,05(*)  2 

0241000 a) Blomsterkål      

0241010  Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)      

0241020  Blomkål      

0241990  Andre      

0242000 b) Hodekål      

0242010  Rosenkål      

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)      

0242990  Andre      



   

 

N
r. 2

9
/4

0
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
1

.5
.2

0
1
7
 

 

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

0243000 c) Bladkål      

0243010  Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)      

0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)      

0243990  Andre      

0244000 d) Knutekål      

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter      

0251000 a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea     10 

0251010  Vårsalat (taggbegersalat)   5   

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   0,05(*)   

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf)   0,05(*)   

0251040  Karse   0,05(*)   

0251050  Vårkarse   0,05(*)   

0251060  Salatsennep, rucola (steinsennep)   0,05(*)   

0251070  Sareptasennep   0,05(*)   

0251080  Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av 

Brassica (høstet opp til bladstadium 8))  

  0,05(*)   

0251990  Andre   0,05(*)   

0252000 b) Spinat og lignende (blader)   0,05(*)  10 

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)      

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola 

soda))  

     

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete)      

0252990  Andre      

0253000 c) Vinblader (vindrueblader)   0,05(*)  10 

0254000 d) Brønnkarse   0,05(*)  10 

0255000 e) Salatsikori   0,05(*)  10 
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0256000 f) Urter   0,05(*)   

0256010  Kjørvel     10 

0256020  Gressløk     10 

0256030  Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader) 

    10 

0256040  Persille     60 

0256050  Salvie (vintersar, sommersar)     10 

0256060  Rosmarin     10 

0256070  Timian (merian, oregano)     10 

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)     10 

0256090  Laurbærblader     10 

0256100  Estragon (isop)     10 

0256990  Andre (spiselige blomster)     10 

0260000 vi) Belgfrukter (friske)   0,05(*)   

0260010  Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebønner, 

langbønner) 

    0,5 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)     0,3 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)     0,5 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)     0,3 

0260050 Linser     0,3 

0260990 Andre     0,3 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)      

0270010 Asparges   0,1  0,2 

0270020 Kardon   0,05(*)  0,2 

0270030 Stilkselleri   0,2  2 

0270040 Fennikel   0,05(*)  0,2 

0270050 Artisjokk   0,1  0,2 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0270060 Purre   0,05(*)  0,5 

0270070 Rabarbra   0,05(*)  0,2 

0270080 Bambusskudd   0,05(*)  0,2 

0270090 Palmehjerter   0,05(*)  0,2 

0270990 Andre   0,05(*)  0,2 

0280000 viii) Sopp   0,05(*)  0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)      

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)      

0280990 Andre      

0290000 ix) Tang og tare   0,05(*)  0,02(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

     

0300020 Linser      

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)      

0300040 Lupiner      

0300990 Andre      

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*)   0,02(*) 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø      

0401010 Linfrø  0,015 0,05(*)   

0401020 Jordnøtter  0,01(*) 0,05(*)   

0401030 Valmuefrø  0,015 0,05(*)   

0401040 Sesamfrø  0,01(*) 0,05(*)   

0401050 Solsikkefrø  0,01(*) 0,05(*)   

0401060 Rapsfrø (rybs)  0,015 0,3   

0401070 Soyabønner  0,01(*) 0,05(*)   

0401080 Sennepsfrø  0,015 0,05(*)   
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0401090 Bomullsfrø  0,01(*) 0,05(*)   

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  0,01(*) 0,05(*)   

0401110 Saflortistel  0,01(*) 0,05(*)   

0401120 Agurkurt  0,01(*) 0,05(*)   

0401130 Oljedodre  0,01(*) 0,05(*)   

0401140 Hampefrø  0,01(*) 0,05(*)   

0401150 Ricinus  0,01(*) 0,05(*)   

0401990 Andre  0,01(*) 0,05(*)   

0402000 ii) Oljeholdige frukter  0,01(*) 0,05(*)   

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje      

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)      

0402030 Oljepalmefrukt      

0402040 Kapok      

0402990 Andre      

0500000 5. KORN 0,05(*)  0,1 8 1 

0500010 Bygg  0,5    

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  0,01(*)    

0500030 Mais  0,01(*)    

0500040 Hirse (stor busthirse, teff)  0,01(*)    

0500050 Havre  0,5    

0500060 Ris  0,01(*)    

0500070 Rug  0,05    

0500080 Sorghum  0,01(*)    

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  0,05    

0500990 Andre  0,01(*)    
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0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,01(*)    

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis)   0,05(*) 0,5 0,05(*) 

0620000 ii) Kaffebønner   0,1 0,02(*) 0,02(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket)   0,05(*)  0,05(*) 

0631000 a) Blomster      

0631010  Kamille    1,5  

0631020  Hibiskus    0,02(*)  

0631030  Kronblader av rose    0,02(*)  

0631040  Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))    0,02(*)  

0631050  Lind    0,02(*)  

0631990  Andre    0,02(*)  

0632000 b) Blader    0,02(*)  

0632010  Jordbærblader      

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader)      

0632030  Maté      

0632990  Andre      

0633000 c) Røtter    0,02(*)  

0633010  Vendelrot      

0633020  Ginsengrot      

0633990  Andre      

0639000 d) Andre urteteer    0,02(*)  

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner)   0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0650000 v) Johannesbrød   0,05(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0700000 7. Humle (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*) 22 

0800000 8. KRYDDER 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,02(*)  
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0810000 i) Frø     0,02(*) 

0810010 Anisfrø      

0810020 Svartkarve      

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)      

0810040 Korianderfrø      

0810050 Spisskummenfrø      

0810060 Dillfrø      

0810070 Fennikelfrø      

0810080 Bukkehornkløver      

0810090 Muskatnøtt      

0810990 Andre      

0820000 ii) Frukt og bær     0,02(*) 

0820010 Allehånde      

0820020 Anispepper (kinesisk pepper)      

0820030 Karve      

0820040 Kardemomme      

0820050 Einebær      

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)      

0820070 Vaniljestang      

0820080 Tamarind      

0820990 Andre      

0830000 iii) Bark     0,02(*) 

0830010 Kanel (kassia)      

0830990 Andre      

0840000 iv) Røtter eller jordstengler     0,02(*) 

0840010 Lakris      

0840020 Ingefær      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0840030 Gurkemeie      

0840040 Pepperrot      

0840990 Andre      

0850000 v) Knopper      

0850010 Kryddernellik     0,02(*) 

0850020 Kapers     0,4 

0850990 Andre     0,02(*) 

0860000 vi) Blomsterarr     0,02(*) 

0860010 Safran      

0860990 Andre      

0870000 vii) Frøkapper     0,02(*) 

0870010 Muskatblomme      

0870990 Andre      

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,01(*)  0,02(*) 0,05 

0900010 Sukkerbete (rot)   0,1   

0900020 Sukkerrør   0,05(*)   

0900030 Sikorirøtter   0,05(*)   

0900990 Andre   0,05(*)   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    0,02(*)  

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, 

tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og 

næringsmidler framstilt av disse 

     

1011000 a) Svin 0,02(*) 0,02(*)    

1011010  Kjøtt   0,05(*)  0,05 

1011020  Fettfritt eller magert kjøtt   0,05(*)  1 

1011030  Lever   0,2  0,5 

1011040  Nyrer   0,05(*)  0,3 
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1011050  Spiselig slakteavfall   0,05(*)  0,5 

1011990  Andre   0,05(*)   

1012000 b) Storfe      

1012010  Kjøtt 0,02(*) 0,15 0,05(*)  0,3 

1012020  Fett 0,02(*) 0,4 0,05(*)  3 

1012030  Lever 0,02(*) 1,5 0,2  2 

1012040  Nyrer 0,15 0,3 0,05(*)  1 

1012050  Spiselig slakteavfall 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,5 

1012990  Andre 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)   

1013000 c) Sau 0,02(*)     

1013010  Kjøtt  0,15 0,05(*)  0,05 

1013020  Fett  0,4 0,05(*)  2 

1013030  Lever  1,5 0,2  0,5 

1013040  Nyrer  0,3 0,05(*)  0,5 

1013050  Spiselig slakteavfall  0,02(*) 0,05(*)  0,5 

1013990  Andre  0,02(*) 0,05(*)   

1014000 d) Geit 0,02(*)     

1014010  Kjøtt  0,15 0,05(*)  0,05 

1014020  Fett  0,4 0,05(*)  2 

1014030  Lever  1,5 0,2  0,5 

1014040  Nyrer  0,3 0,05(*)  0,5 

1014050  Spiselig slakteavfall  0,02(*) 0,05(*)  0,5 

1014990  Andre  0,02(*) 0,05(*)   

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,02(*) 0,02(*)    

1015010  Kjøtt   0,05(*)  0,05 

1015020  Fett   0,05(*)  2 

1015030  Lever   0,2  0,5 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1015040  Nyrer   0,05(*)  0,5 

1015050  Spiselig slakteavfall   0,05(*)  0,5 

1015990  Andre   0,05(*)   

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)   

1016010  Kjøtt     0,2 

1016020  Fett     1 

1016030  Lever     0,2 

1016040  Nyrer     0,2 

1016050  Spiselig slakteavfall     0,2 

1016990  Andre      

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) 0,02(*) 0,02(*)   0,02(*) 

1017010  Kjøtt   0,05(*)   

1017020  Fett   0,05(*)   

1017030  Lever   0,2   

1017040  Nyrer   0,05(*)   

1017050  Spiselig slakteavfall   0,05(*)   

1017990  Andre   0,05(*)   

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett 

fra melk, ost eller ostemasse 

0,02(*)  0,05(*)  0,5 

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(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,2 

1030010 Kylling      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1030020 And      

1030030 Gås      

1030040 Vaktel      

1030990 Andre      

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  0,01(*) 

(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. 

Amidosulfuron – kode 1000000: summen av amidosulfuron og AEF101630 uttrykt som amidosulfuron 

Biksafen – kode 1000000: summen av biksafen og desmetyl-biksafen uttrykt som biksafen» 
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ii)  Nye kolonner for fluopyram og imazapik skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-nummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

F
lu

o
p

y
ra

m
 

Im
az

ap
ik

 

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

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  0,01(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*)  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider)   

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron)   

0110040 Lime   

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)   

0110990 Andre   

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall)   

0120010 Mandler 0,05  

0120020 Paranøtter 0,05  

0120030 Kasjunøtter 0,05  

0120040 Kastanjer 0,05  

0120050 Kokosnøtter 0,01(*)  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,05  

0120070 Macadamianøtter 0,05  

0120080 Pekannøtter 0,05  

0120090 Pinjekjerner 0,05  

0120100 Pistasienøtter 0,05  

0120110 Valnøtter 0,05  
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(1) (2) (3) (4) 

0120990 Andre 0,05  

0130000 iii) Kjernefrukter   

0130010 Epler (villepler) 0,6  

0130020 Pærer (japanske pærer) 0,5  

0130030 Kveder 0,5  

0130040 Mispel 0,5  

0130050 Japansk mispel 0,5  

0130990 Andre 0,5  

0140000 iv) Steinfrukter   

0140010 Aprikoser 0,7  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 1,5  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,7  

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) 0,01(*)  

0140990 Andre 0,01(*)  

0150000 v) Bær og små frukter   

0151000 a) Borddruer og vindruer 1,5  

0151010  Borddruer   

0151020  Vindruer   

0152000 b) Jordbær 2  

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,01(*)  

0153010  Bjørnebær   

0153020  Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)   

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus 

arcticus x idaeus)) 

  

0153990  Andre   



   

 

N
r. 2

9
/4

1
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
1

.5
.2

0
1
7
 

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

0154000 d) Andre små frukter og bær 0,01(*)  

0154010  Blåbær   

0154020  Tranebær (tyttebær)   

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips   

0154040  Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter)   

0154050  Nyper   

0154060  Morbær (melbær)   

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))   

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)   

0154990  Andre   

0160000 vi) Forskjellige frukter   

0161000 a) Spiselig skall 0,01(*)  

0161010  Dadler   

0161020  Fikener   

0161030  Bordoliven   

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x 

Fortunella spp.)) 

  

0161050  Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060  Daddelplommer   

0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær (grumichama Eugenia uniflora) 

  

0161990  Andre   

0162000 b) Uspiselig skall, små 0,01(*)  

0162010  Kiwier   

0162020  Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi, mangostan)   

0162030  Pasjonsfrukt   
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0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)   

0162050  Stjerneepler   

0162060  Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul 

sapot) og mammeysapot) 

  

0162990  Andre   

0163000 c) Uspiselig skall, store   

0163010  Avokadoer 0,01(*)  

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) 0,6  

0163030  Mango 0,01(*)  

0163040  Papaya 0,01(*)  

0163050  Granatepler 0,01(*)  

0163060  Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien 

Annonceae) 

0,01(*)  

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus) 0,01(*)  

0163080  Ananas 0,01(*)  

0163090  Brødfrukt (jackfrukt) 0,01(*)  

0163100  Durian 0,01(*)  

0163110  Surannona (guanabana) 0,01(*)  

0163990  Andre 0,01(*)  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  0,01(*) 

0210000 i) Rot- og knollvekster   

0211000 a) Poteter 0,1  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster 0,1  

0212010  Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)   

0212020  Søtpoteter   

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)   

0212040  Arrowrot   
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0212990  Andre   

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010  Rødbeter 0,1  

0213020  Gulrøtter 0,3  

0213030  Knollselleri 0,1  

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,1  

0213050  Jordskokk 0,1  

0213060  Pastinakk 0,1  

0213070  Rotpersille 0,1  

0213080  Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

0,1  

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 0,1  

0213100  Kålrot 0,1  

0213110  Neper 0,1  

0213990  Andre 0,1  

0220000 ii) Løk   

0220010 Hvitløk 0,1 (+)  

0220020 Kepaløk (sølvløk) 0,1 (+)  

0220030 Sjalottløk 0,1 (+)  

0220040 Pipeløk (og lignende varianter) 2  

0220990 Andre 0,1 (+)  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) Søtvierfamilien   

0231010  Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og 

L. chinense)) 

0,9  

0231020  Paprika (chilipepper) 0,8  

0231030  Auberginer (eggplanter) (pepino) 0,1 (+)  
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0231040  Okra 0,01(*)  

0231990  Andre 0,1 (+)  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,5  

0232010  Slangeagurker   

0232020  Sylteagurker   

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)   

0232990  Andre   

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,4  

0233010  Meloner (hornmelon)   

0233020  Kjempegresskar (vintersquash)   

0233030  Vannmeloner   

0233990  Andre   

0234000 d) Sukkermais 0,1 (+)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,1 (+)  

0240000 iv) Kål   

0241000 a) Blomsterkål 0,2  

0241010  Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)   

0241020  Blomkål   

0241990  Andre   

0242000 b) Hodekål   

0242010  Rosenkål 0,2  

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 0,3  

0242990  Andre 0,1 (+)  

0243000 c) Bladkål   

0243010  Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 0,7  
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0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 0,1 (+)  

0243990  Andre 0,1 (+)  

0244000 d) Knutekål 0,1 (+)  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea   

0251010  Vårsalat (taggbegersalat) 15  

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 15  

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf) 0,1 (+)  

0251040  Karse 15  

0251050  Vårkarse 15  

0251060  Salatsennep, rucola (steinsennep) 15  

0251070  Sareptasennep 15  

0251080  Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av 

Brassica (høstet opp til bladstadium 8))  

15  

0251990  Andre 15  

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,1 (+)  

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)   

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola 

soda)) 

  

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990  Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) 0,01(*)  

0254000 d) Brønnkarse 0,1 (+)  

0255000 e) Salatsikori 0,1 (+)  

0256000 f) Urter 0,1 (+)  

0256010  Kjørvel   
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0256020  Gressløk   

0256030  Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader) 

  

0256040  Persille   

0256050  Salvie (vintersar, sommersar)   

0256060  Rosmarin   

0256070  Timian (merian, oregano)   

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)   

0256090  Laurbærblader   

0256100  Estragon (isop)   

0256990  Andre (spiselige blomster)   

0260000 vi) Belgfrukter (friske)   

0260010  Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), 

snittebønner, langbønner) 

0,9  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 0,1 (+)  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 0,1 (+)  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,15  

0260050 Linser 0,1 (+)  

0260990 Andre 0,1 (+)  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)   

0270010 Asparges 0,01(*)  

0270020 Kardon 0,1 (+)  

0270030 Stilkselleri 0,1 (+)  

0270040 Fennikel 0,1 (+)  

0270050 Artisjokk 0,5  

0270060 Purre 0,7  

0270070 Rabarbra 0,01(*)  

0270080 Bambusskudd 0,01(*)  
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0270090 Palmehjerter 0,01(*)  

0270990 Andre 0,1 (+)  

0280000 viii) Sopp 0,01(*)  

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)   

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   

0280990 Andre   

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*)  

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,4 0,01(*) 

0300010  Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

  

0300020  Linser   

0300030  Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040  Lupiner   

0300990  Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø   

0401010 Linfrø 0,1 (+)  

0401020 Jordnøtter 0,02  

0401030 Valmuefrø 0,1 (+)  

0401040 Sesamfrø 0,1 (+)  

0401050 Solsikkefrø 0,1 (+)  

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,6  

0401070 Soyabønner 0,2  

0401080 Sennepsfrø 0,1 (+)  

0401090 Bomullsfrø 0,1 (+)  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,1 (+)  

0401110 Saflortistel 0,1 (+)  
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0401120 Agurkurt 0,1 (+)  

0401130 Oljedodre 0,1 (+)  

0401140 Hampefrø 0,1 (+)  

0401150 Ricinus 0,1 (+)  

0401990 Andre 0,1 (+)  

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,01(*)  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030 Oljepalmefrukt   

0402040 Kapok   

0402990 Andre   

0500000 5. KORN  0,01(*) 

0500010  Bygg 0,1 (+)  

0500020  Bokhvete (amarant, kinoa) 0,1 (+)  

0500030  Mais 0,02  

0500040  Hirse (stor busthirse, teff) 0,1 (+)  

0500050  Havre 0,1 (+)  

0500060  Ris 0,01(*)  

0500070  Rug 0,8  

0500080  Sorghum 1,5  

0500090  Hvete (spelthvete, rughvete) 0,8  

0500990  Andre 0,1 (+)  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO  0,01(*) 

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) 0,01(*)  

0620000 ii) Kaffebønner 0,01(*)  

0630000 iii) Urtete (tørket) 0,1 (+)  

0631000 a) Blomster   
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0631010  Kamille   

0631020  Hibiskus   

0631030  Kronblader av rose   

0631040  Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050  Lind   

0631990  Andre   

0632000 b) Blader   

0632010  Jordbærblader   

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader)   

0632030  Maté   

0632990  Andre   

0633000 c) Røtter   

0633010  Vendelrot   

0633020  Ginsengrot   

0633990  Andre   

0639000 d) Andre urteteer   

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner) 0,01(*)  

0650000 v) Johannesbrød 0,01(*)  

0700000 7. HUMLE (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,01(*) 0,01(*) 

0800000 8. KRYDDER  0,01(*) 

0810000 i) Frø 0,1 (+)  

0810010 Anisfrø   

0810020 Svartkarve   

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040 Korianderfrø   

0810050 Spisskummenfrø   

0810060 Dillfrø   
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0810070 Fennikelfrø   

0810080 Bukkehornkløver   

0810090 Muskatnøtt   

0810990 Andre   

0820000 ii) Frukt og bær   

0820010 Allehånde 0,01(*)  

0820020 Anispepper (kinesisk pepper) 0,01(*)  

0820030 Karve 0,1 (+)  

0820040 Kardemomme 0,01(*)  

0820050 Einebær 0,01(*)  

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) 0,01(*)  

0820070 Vaniljestang 0,01(*)  

0820080 Tamarind 0,01(*)  

0820990 Andre 0,01(*)  

0830000 iii) Bark 0,01(*)  

0830010 Kanel (kassia)   

0830990 Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler   

0840010 Lakris 0,01(*)  

0840020 Ingefær 0,01(*)  

0840030 Gurkemeie 0,1 (+)  

0840040 Pepperrot 0,01(*)  

0840990 Andre 0,01(*)  

0850000 v) Knopper 0,01(*)  

0850010 Kryddernellik   

0850020 Kapers   

0850990 Andre   
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0860000 vi) Blomsterarr 0,01(*)  

0860010 Safran   

0860990 Andre   

0870000 vii) Frøkapper 0,01(*)  

0870010 Muskatblomme   

0870990 Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER  0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot) 0,1 (+)  

0900020 Sukkerrør 0,01(*)  

0900030 Sikorirøtter 0,1 (+)  

0900990 Andre 0,1 (+)  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  0,01(*) 

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i 

saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og 

næringsmidler framstilt av disse 

  

1011000 a) Svin   

1011010  Kjøtt 0,1  

1011020  Fettfritt eller magert kjøtt 0,05  

1011030  Lever 0,7  

1011040  Nyrer 0,7  

1011050  Spiselig slakteavfall 0,7  

1011990  Andre 0,02(*)  

1012000 b) Storfe   

1012010  Kjøtt 0,1  

1012020  Fett 0,1  

1012030  Lever 0,7  
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1012040  Nyrer 0,7  

1012050  Spiselig slakteavfall 0,7  

1012990  Andre 0,02(*)  

1013000 c) Sau   

1013010  Kjøtt 0,1  

1013020  Fett 0,1  

1013030  Lever 0,7  

1013040  Nyrer 0,7  

1013050  Spiselig slakteavfall 0,7  

1013990  Andre 0,02(*)  

1014000 d) Geit   

1014010  Kjøtt 0,1  

1014020  Fett 0,1  

1014030  Lever 0,7  

1014040  Nyrer 0,7  

1014050  Spiselig slakteavfall 0,7  

1014990  Andre 0,02(*)  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010  Kjøtt 0,1  

1015020  Fett 0,02(*)  

1015030  Lever 0,7  

1015040  Nyrer 0,7  

1015050  Spiselig slakteavfall 0,7  

1015990  Andre 0,02(*)  

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due   

1016010  Kjøtt 0,1  

1016020  Fett 0,1  

1016030  Lever 0,2  
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1016040  Nyrer 0,02(*)  

1016050  Spiselig slakteavfall 0,02(*)  

1016990  Andre 0,02(*)  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)   

1017010  Kjøtt 0,1  

1017020  Fett 0,02(*)  

1017030  Lever 0,7  

1017040  Nyrer 0,7  

1017050  Spiselig slakteavfall 0,7  

1017990  Andre 0,02(*)  

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett 

fra melk, ost eller ostemasse 

0,1  

1020010 Storfe   

1020020 Sau   

1020030 Geit   

1020040 Hest   

1020990 Andre   

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 

0,15  

1030010 Kylling   

1030020 And   

1030030 Gås   

1030040 Vaktel   

1030990 Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,02(*)  

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,02(*)  
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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. 

Fluopyram – kode 1000000: summen av fluopyram og fluopyram-benzamid (M25) uttrykt som fluopyram 

Fluopyram 

(+) gyldig til og med 2013 med mindre den erstattes av en forordning 

0220010  Hvitløk 

0220020  Kepaløk (sølvløk) 

0220030  Sjalottløk 

0220990  Andre 

0231030  Auberginer (eggplanter) (pepino) 

0234000 d)  Sukkermais 

0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) 

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf) 

0252000 b)  Spinat og lignende (blader) 

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) 

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 

0252990  Andre 

0254000 d)  Brønnkarse 

0255000 e)  Salatsikori 

0256000 f)  Urter 

0256010  Kjørvel 

0256020  Gressløk 

0256030  Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader) 

0256040  Persille 

0256050  Salvie (vintersar, sommersar) 

0256060  Rosmarin 

0256070  Timian (merian, oregano) 
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0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 

0256090  Laurbærblader 

0256100  Estragon (isop) 

0256990  Andre (spiselige blomster) 

0260030  Erter (med belg) (sukkererter) 

0260050  Linser 

0270020  Kardon 

0270030  Stilkselleri 

0270040  Fennikel» 
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b)  I del B skal kolonnene for azoksystrobin og bentazon lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-nummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

A
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(1) (2) (3) (4) 

0130040 Mispel 0,05(*) 0,1(*) 

0130050 Japansk mispel 0,05(*) 0,1(*) 

0154050 Nyper 5 0,1(*) 

0154060 Morbær (melbær) 5 0,1(*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,05(*) 0,1(*) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 5 0,1(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,05(*) 0,1(*) 

0161060 Daddelplommer 0,05(*) 0,1(*) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær (grumichama Eugenia uniflora) 

0,05(*) 0,1(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,05(*) 0,1(*) 

0162050 Stjerneepler 0,05(*) 0,1(*) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul 

sapot) og mammeysapot) 

0,05(*) 0,1(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien 

Annonceae) 

0,05(*) 0,1(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus) 0,05(*) 0,1(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,05(*) 0,1(*) 

0163100 Durian 0,05(*) 0,1(*) 
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(1) (2) (3) (4) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,05(*) 0,1(*) 

0212040 Arrowrot 1 0,1(*) 

0251050 Vårkarse 3 0,1(*) 

0251070 Sareptasennep 3 0,1(*) 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola 

soda)) 

3 0,1(*) 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) 0,05(*) 0,1(*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar) 70 15 

0256060 Rosmarin 70 15 

0256070 Timian (merian, oregano) 70 15 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 70 15 

0256090 Laurbærblader 70 15 

0256100 Estragon (isop) 70 15 

0270080 Bambusskudd 0,05(*) 0,1(*) 

0270090 Palmehjerter 0,05(*) 0,1(*) 

0290000 ix) Tang og tare 0,05(*) 0,1(*) 

0401110 Saflortistel 0,05(*) 0,1(*) 

0401120 Agurkurt 0,05(*) 0,1(*) 

0401130 Oljedodre 0,4 0,1(*) 

0401150 Ricinus 0,05(*) 0,1(*) 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0,05(*) 0,1(*) 

0402030 Oljepalmefrukt 0,05(*) 0,1(*) 

0402040 Kapok 0,05(*) 0,1(*) 

0620000 ii) Kaffebønner 0,1(*) 0,1(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket)  0,1(*) 

0631000 a) Blomster 50 0,1(*) 

0631010  Kamille 50 0,1(*) 
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(1) (2) (3) (4) 

0631020  Hibiskus 50 0,1(*) 

0631030  Kronblader av rose 50 0,1(*) 

0631040  Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 50 0,1(*) 

0631050  Lind 50 0,1(*) 

0631990  Andre 50 0,1(*) 

0632000 b) Blader 50 0,1(*) 

0632010  Jordbærblader 50 0,1(*) 

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader) 50 0,1(*) 

0632030  Maté 50 0,1(*) 

0632990  Andre 50 0,1(*) 

0633000 c) Røtter 50 0,1(*) 

0633010  Vendelrot 50 0,1(*) 

0633020  Ginsengrot 50 0,1(*) 

0633990  Andre 50 0,1(*) 

0639000 d) Andre urteteer 0,1(*) 0,1(*) 

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner) 0,1(*) 0,1(*) 

0650000 v) Johannesbrød 0,1(*) 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER 0,1(*) 0,1(*) 

0810000 i) Frø 0,1(*) 0,1(*) 

0810010 Anisfrø 0,1(*) 0,1(*) 

0810020 Svartkarve 0,1(*) 0,1(*) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 0,1(*) 0,1(*) 

0810040 Korianderfrø 0,1(*) 0,1(*) 

0810050 Spisskummenfrø 0,1(*) 0,1(*) 

0810060 Dillfrø 0,1(*) 0,1(*) 

0810070 Fennikelfrø 0,1(*) 0,1(*) 
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(1) (2) (3) (4) 

0810080 Bukkehornkløver 0,1(*) 0,1(*) 

0810090 Muskatnøtt 0,1(*) 0,1(*) 

0810990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 

0820000 ii) Frukt og bær 0,1(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde 0,1(*) 0,1(*) 

0820020 Anispepper (kinesisk pepper) 0,1(*) 0,1(*) 

0820030 Karve 0,1(*) 0,1(*) 

0820040 Kardemomme 0,1(*) 0,1(*) 

0820050 Einebær 0,1(*) 0,1(*) 

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) 0,1(*) 0,1(*) 

0820070 Vaniljestang 0,1(*) 0,1(*) 

0820080 Tamarind 0,1(*) 0,1(*) 

0820990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 

0830000 iii) Bark 0,1(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia) 0,1(*) 0,1(*) 

0830990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler 0,1(*) 0,1(*) 

0840010 Lakris 0,1(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,1(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie 0,1(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot 0,1(*) 0,1(*) 

0840990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik 0,1(*) 0,1(*) 

0850020 Kapers 0,1(*) 0,1(*) 

0850990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 
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(1) (2) (3) (4) 

0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 0,1(*) 

0860010 Safran 0,1(*) 0,1(*) 

0860990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme 0,1(*) 0,1(*) 

0870990 Andre 0,1(*) 0,1(*) 

0900000 9. SUKKERPLANTER  0,1(*) 

0900010 Sukkerbete (rot) 1 0,1(*) 

0900020 Sukkerrør 0,05(*) 0,1(*) 

0900030 Sikorirøtter 1 0,1(*) 

0900990 Andre 0,05(*) 0,1(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  0,05(*) 

1015010  Kjøtt 0,05(*) 0,05(*) 

1015020  Fett 0,05(*) 0,05(*) 

1015030  Lever 0,07 0,05(*) 

1015040  Nyrer 0,07 0,05(*) 

1015050  Spiselig slakteavfall 0,07 0,05(*) 

1015990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)  0,05(*) 

1017010  Kjøtt 0,05(*) 0,05(*) 

1017020  Fett 0,05(*) 0,05(*) 

1017030  Lever 0,07 0,05(*) 

1017040  Nyrer 0,07 0,05(*) 

1017050  Spiselig slakteavfall 0,07 0,05(*) 

1017990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 

1030020  And 0,05(*) 0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) 

1030030  Gås 0,05(*) 0,05(*) 

1030040  Vaktel 0,05(*) 0,05(*) 

1030990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,01(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 0,05(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 0,05(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,01(*) 0,05(*) 

(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. 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Bentazon – kode 1000000: Bentazon» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 378/2012 

av 3. mai 2012 

om avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til redusert 

sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 17 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er 

helsepåstander om næringsmidler forbudt, med mindre 

de er godkjent av Kommisjonen i samsvar med nevnte 

forordning og oppført på en liste over tillatte påstander. 

2)  Ved forordning (EF) nr. 1924/2006 er det også fastsatt 

at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak kan inngi 

søknader om godkjenning av helsepåstander til 

vedkommende nasjonale myndighet i en medlemsstat. 

Vedkommende nasjonale myndighet skal videresende 

gyldige søknader til Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet (EFSA), heretter kalt 

«Myndigheten». 

3)  Etter at søknaden er mottatt, skal Myndigheten straks 

underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen 

og avgi en uttalelse om den aktuelle helsepåstanden. 

4)  Kommisjonen skal ta hensyn til uttalelsen fra 

Myndigheten når den treffer beslutning om godkjenning 

av helsepåstander. 

5)  Etter en søknad fra SVUS Pharma a.s, inngitt i henhold 

til artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning 1924/2006, 

ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en 

helsepåstand med hensyn til virkningene av 

ProteQuine®, en blanding av frie aminosyrer, 

oligopeptider og nukleotider, når det gjelder å øke 

hemmede konsentrasjoner av sekretorisk 

immunglobulin A (ScIgA) og redusere risikoen for 

influensa og forkjølelse (spørsmål nr. EFSA-Q-2008-

397)(2). Helsepåstanden som søkeren foreslo, var 

formulert slik: «ProteQuine® øker/opprettholder nivået 

av ScIgA på slimhinnene. Nedsatt eller utilstrekkelig 

nivå av ScIgA er en risikofaktor for utvikling av 

forkjølelse eller influensa». 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 4.5.2012, s. 9, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2012 av  

7. desember 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. 18 av 21.3.2013, s. 7. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EFSA Journal 2011 9(4):2128. 

6)  I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og 

medlemsstatene 13. april 2011, konkluderte 

Myndigheten at det på grunnlag av de opplysningene 

som ble framlagt, ikke var fastslått noen 

årsakssammenheng mellom inntak av ProteQuine® og 

en økning av hemmede konsentrasjoner av ScIgA og en 

reduksjon i risikoen for forkjølelse og influensa. 

Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkjennes. 

7)  Etter en søknad fra SVUS Pharma a.s, inngitt i henhold 

til artikkel 14 nr. 1 bokstav a) i forordning 1924/2006, 

ble Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en 

helsepåstand med hensyn til virkningene av 

ProteQuine®, en blanding av frie aminosyrer, 

oligopeptider og nukleotider, og bovint laktoferrin når 

det gjelder å øke hemmede konsentrasjoner av 

sekretorisk immunglobulin A (ScIgA) og redusere 

risikoen for forkjølelse og sår hals (spørsmål nr. EFSA-

Q-2008-398)(3). Helsepåstanden som søkeren foreslo, 

var formulert slik: «ProteQuine® i kombinasjon med 

bovint laktoferrin øker/opprettholder nivået av ScIgA på 

slimhinnene. Nedsatt eller utilstrekkelig nivå av ScIgA 

er en risikofaktor for utvikling av forkjølelse med sår 

hals, og kombinasjonen av ProteQuine® med bovint 

laktoferrin gir redusert risiko for utvikling av sår hals». 

8)  I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og 

medlemsstatene 13. april 2011, konkluderte 

Myndigheten at det på grunnlag av de opplysningene 

som ble framlagt, ikke var fastslått noen 

årsakssammenheng mellom inntak av ProteQuine® og 

bovint laktoferrin og en økning av hemmede 

konsentrasjoner av ScIgA og en reduksjon i risikoen for 

forkjølelse med sår hals. Ettersom påstanden ikke 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør 

den ikke godkjennes. 

9)  Etter en søknad fra CSL - Centro Sperimentale del Latte 

S.p.A., inngitt i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, ble Myndigheten bedt 

om å avgi en uttalelse om en helsepåstand med hensyn 

til virkningene av en kombinasjon av Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus stamme AY/CSL (LMG 

P-17224) og Streptococcus thermophilus stamme 

9Y/CSL (LMG P-17225) når det gjelder en fordelaktig 

påvirkning av mikrofloraen i tarmen (spørsmål nr. 

EFSA-Q-2008-273)(4). Helsepåstanden som søkeren 

foreslo, var formulert slik: «Opprettholder tarmhelsen 

ved å normalisere tarmfloraen». 

  

(3) EFSA Journal 2011 9(4):2129. 

(4) EFSA Journal 2011 9(7):2288. 

2017/EØS/29/21 
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10)  I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og 

medlemsstatene 20. juli 2011, konkluderte Myndigheten 

at det på grunnlag av de opplysningene som ble 

framlagt, ikke var fastslått noen årsakssammenheng 

mellom inntak av kombinasjonen av L. delbrueckii 

subsp. bulgaricus stamme AY/CSL (LMG P-17224) og 

S. thermophilus stamme 9Y/CSL (LMG P-17225) og en 

gunstig fysiologisk effekt knyttet til den påståtte 

effekten. Ettersom påstanden ikke oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke 

godkjennes. 

11)  Etter en søknad fra European Dietetic Food Industry 

Association (IDACE), inngitt i henhold til artikkel 14 

nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006, ble 

Myndigheten bedt om å avgi en uttalelse om en 

helsepåstand om virkningene av beta-palmitat når det 

gjelder økt opptak av kalsium (spørsmål nr. EFSA-Q-

2008-121)(1). Helsepåstanden som søkeren foreslo, var 

blant annet formulert slik: «Tilskudd av beta-palmitat 

bidrar til å øke opptaket av kalsium». 

12)  I sin uttalelse, som ble mottatt av Kommisjonen og 

medlemsstatene 28. juli 2011, konkluderte Myndigheten 

at det på grunnlag av de opplysningene som ble 

framlagt, ikke fantes tilstrekkelige bevis for å fastslå 

noen årsakssammenheng mellom inntak av beta-

palmitat og den påståtte effekten. Ettersom påstanden 

ikke oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, 

bør den ikke godkjennes. 

13)  I samsvar med artikkel 28 nr. 6 i forordning (EF) nr. 

1924/2006 kan helsepåstander som er omhandlet i 

forordningens artikkel 14 nr. 1 bokstav b) og ikke er 

godkjent ved en beslutning i henhold til forordningens 

artikkel 17 nr. 3, fortsatt brukes i seks måneder etter at 

denne forordning er vedtatt, forutsatt at en søknad ble 

inngitt før 19. januar 2008. Overgangsperioden fastsatt i 

nevnte artikkel får derfor anvendelse på helsepåstanden 

om beta-palmitat oppført i vedlegget til denne 

forordning. 

14)  Ettersom søknaden om helsepåstanden om 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus stamme 

  

(1) EFSA Journal 2011 9(7):2289. 

AY/CSL (LMG P-17224) og Streptococcus 

thermophilus stamme 9Y/CSL (LMG P-17225) ikke ble 

inngitt før 19. januar 2008, oppfylles ikke kravet fastsatt 

i artikkel 28 nr. 6 bokstav b), og overgangsperioden 

fastsatt i nevnte artikkel får ikke anvendelse. 

15)  For å sikre at denne forordning er oppfylt, bør imidlertid 

både driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og 

vedkommende nasjonale myndigheter treffe nødvendige 

tiltak for å sikre at helsepåstandene i vedlegget som er 

inngitt i henhold til artikkel 14 nr. 1 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 1924/2006, ikke er i bruk lengre enn 

seks måneder etter at denne forordning trådte i kraft. 

16)  De kommentarene som søkere og enhver annen person 

framsetter for Kommisjonen i samsvar med artikkel 16 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006, er tatt i 

betraktning ved fastsettelse av de tiltakene som er 

fastsatt i denne forordning. 

17)  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.  Helsepåstandene oppført i vedlegget til denne forordning 

skal ikke tas med i Unionens liste over tillatte påstander, som 

fastsatt i artikkel 14 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

2.  Helsepåstander som omfattes av artikkel 14 nr. 1 

bokstav b) i forordning (EF) nr. 1924/2006, og som er oppført i 

nr. 1 og var i bruk før denne forordning trådte i kraft, kan 

imidlertid fortsatt anvendes i seks måneder etter at denne 

forordning er trådt i kraft. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. mai 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Avslåtte helsepåstander 

Søknad – Relevante bestemmelser i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 

Næringsstoff, stoff, næringsmiddel eller 

næringsmiddelgruppe 
Påstand EFSA-uttalelse 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om 

redusert sykdomsrisiko 

ProteQuine® ProteQuine® øker/opprettholder nivået av ScIgA på 

slimhinnene. Nedsatt eller utilstrekkelig nivå av 

ScIgA er en risikofaktor for utvikling av forkjølelse 

eller influensa 

Q-2008-397 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav a) – helsepåstand om 

redusert sykdomsrisiko 

ProteQuine® i kombinasjon med bovint laktoferrin ProteQuine® i kombinasjon med bovint laktoferrin 

øker/opprettholder nivået av ScIgA på slimhinnene. 

Nedsatt eller utilstrekkelig nivå av ScIgA er en 

risikofaktor for utvikling av forkjølelse med sår hals 

og kombinasjonen av ProteQuine® med bovint 

laktoferrin gir redusert risiko for utvikling av sår 

hals 

Q-2008-398 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns 

utvikling og helse 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus stamme 

AY/CSL (LMG P-17224) og Streptococcus 

thermophilus stamme 9Y/CSL (LMG P-17225) 

Opprettholder tarmhelsen ved å normalisere 

tarmfloraen 

Q-2008-273 

Artikkel 14 nr. 1 bokstav b) – helsepåstand om barns 

utvikling og helse 

Beta-palmitat Tilskudd av beta-palmitat bidrar til å øke opptaket 

av kalsium 

Q-2008-172 
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 13. desember 2010 

om endring av avgjerd 2009/980/EU med omsyn til bruksvilkåra for ein godkjend helsepåstand om 

verknaden av vassløyseleg tomatkonsentrat på aggregering av blodplater 

[meld under nummeret K(2010) 8828] 

(Berre den engelske teksta er gyldig) 

(2010/770/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

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. 4 og 

19, 

etter å ha rådspurt Den europeiske styresmakta for 

næringsmiddeltryggleik, 

etter å ha rådspurt medlemsstatane, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Etter fråsegna frå Den europeiske styresmakta for 

næringsmiddeltryggleik (EFSA), heretter kalla 

«Styresmakta», om verknadene av vassløyseleg 

tomatkonsentrat (WSTC) I og II på blodplateaktiviteten 

hjå friske menneske (spørsmål nr. EFSA-Q-2009-

00229)(2), vart helsepåstanden om at vassløyseleg 

tomatkonsentrat (WSTC) I og II «medverkar til normal 

blodplateaggregering, som igjen medverkar til ein sunn 

blodstraum», godkjend ved kommisjonsavgjerd 

2009/980/EU(3). I medhald av artikkel 16 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 omfatta avgjerd 

2009/980/EU følgjande bruksvilkår for den 

helsepåstanden: «Forbrukarane vert informerte om at 

den gunstige verknaden vert oppnådd ved eit dagleg 

inntak på 3 g WSTC I eller 150 mg WSTC II i opptil 

250 ml med anten fruktjuice, aromatisert drikk eller 

yoghurtdrikk (men ikkje høgpasteuriserte drikkar)». 

2)  Det var i samanheng med dette at søkjaren, Provexis 

Natural Products Ltd., 31. mars 2010 sende inn ein 

søknad om endring av godkjenninga av den aktuelle 

helsepåstanden i medhald av artikkel 19 i forordning 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 328 av 14.12.2010,  

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 207/2012 av  

7. desember 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. 18 av 21.3.2013, s. 7.  

(1) TEU L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) The EFSA Journal (2009) 1101, s. 1–15. 

(3) TEU L 336 av 18.12.2009, s. 55. 

(EF) nr. 1924/2006. Endringa gjeld ei utviding av 

bruksvilkåra for den godkjende helsepåstanden, særleg 

godkjenning til å kunne nytte påstanden i samband med 

kosttilskot. 

3)  Styresmakta vart bede om å gje ei fråsegn om endringa 

av bruksvilkåra for helsepåstanden, slik søkjaren har 

gjort framlegg om. Kommisjonen og medlemsstatane 

mottok 23. juli 2010 ei vitskapleg fråsegn frå 

Styresmakta (spørsmål nr. EFSA-Q-2010-00809)(4), der 

det vart konkludert med at det på grunnlag av dei 

framlagde opplysningane var mogleg å fastslå ein 

årsakssamanheng mellom inntak av WSTC I og II i 

kosttilskot, til dømes pulverposar, tablettar og kapslar, 

og den påståtte verknaden. 

4)  Med omsyn til den vitskaplege fråsegna frå Styresmakta 

og med sikte på å utvide bruken av helsepåstanden til 

andre typar næringsmiddel enn dei som alt er 

godkjende, er det difor naudsynt å endre bruksvilkåra 

for påstanden. 

5)  Avgjerd 2009/980/EU bør difor endrast — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedlegget til avgjerd 2009/980/EU skal teksta i den fjerde 

kolonnen (bruksvilkår for helsepåstanden) lyde: 

«Forbrukarane vert informerte om at den gunstige 

verknaden vert oppnådd ved eit dagleg inntak på 3 g WSTC 

I eller 150 mg WSTC II i opptil 250 ml med anten 

fruktjuice, aromatisert drikk eller yoghurtdrikk (men ikkje 

høgpasteuriserte drikkar), eller ved eit dagleg inntak på 3 g 

WSTC I eller 150 mg WSTC II i kosttilskot saman med eit 

glas vatn eller anna væske.» 

  

(4) The EFSA Journal (2010); 8(7):1689. 

2017/EØS/29/22 
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Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til Provexis Natural Products Ltd, Thames Court, 1 Victoria Street, Windsor, 

Berkshire, SL4 1YB, Det sameinte kongeriket. 

Utferda i Brussel, 13. desember 2010. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 459/2012 

av 29. mai 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 6)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til 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(1), 

særlig artikkel 5 nr. 3, 

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)(2), særlig artikkel 39 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 715/2007 og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 av 18. juli 

2008 om gjennomføring og endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 

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(3) fastsettes felles tekniske 

krav til typegodkjenning av motorvogner og reserve-

deler når det gjelder utslipp, samt regler for samsvars-

prøving av kjøretøyer i bruk, forurensningsreduserende 

innretningers holdbarhet, egendiagnosesystemer (OBD), 

måling av drivstofforbruk og tilgang til opplysninger 

om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 715/2007 skal det 

fastsettes en standard for partikkelantall for kjøretøyer 

utstyrt med motor med elektrisk tenning som skal 

godkjennes etter Euro 6-standarder. 

3)  Partikler som slippes ut av kjøretøyer kan lagres i 

alveolene i menneskers lunger, noe som potensielt kan 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 142 av 1.6.2012, s. 16, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 208/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013,  

s. 10. 

(1) EUT L 171 av 29.6.2007, s. 1. 

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

(3) EUT L 199 av 28.7.2008, s. 1. 

føre til luftveislidelser og hjerte- og karsykdommer, og 

til økt dødelighet. Det er derfor i allmennhetens 

interesse å ha høy grad av beskyttelse mot slike 

partikler. 

4)  For å måle partikkelutslipp fra kjøretøyer med elektrisk 

tenning brukes for tiden partikkelmålingsprogrammet 

(PMP) som er utviklet for dieselkjøretøyer. Det 

foreligger imidlertid bevis for at partikkelutslipp fra 

kjøretøyer med elektrisk tenning kan ha forskjellig 

størrelsesspektrum og kjemisk sammensetning 

sammenlignet med utslipp fra dieselkjøretøyer. 

Partiklenes størrelsesspektrum og kjemiske 

sammensetning, og hvor effektive de nåværende 

måleteknikkene er for å kontrollere utslipp av skadelige 

partikler, skal vurderes løpende. I framtiden kan det bli 

nødvendig med en gjennomgang av måleprotokollen for 

kjøretøyer med elektrisk tenning. 

5)  Dagens kunnskap tilsier at nivået av partikkelutslipp fra 

konvensjonelle motorer med indirekte 

drivstoffinnsprøyting (PFI), der drivstoffet sprøytes inn 

i innsugingsmanifoldene eller innsugingsportene heller 

enn direkte inn i forbrenningskammeret, er lavt. Det 

synes derfor å være berettiget å begrense 

regelverksmessige tiltak til for øyeblikket å omfatte 

kjøretøyer med direkte innsprøytingsmotorer, uten å 

utelukke videre forskning og overvåking av 

partikkelutslippene fra alle motorer med elektrisk 

tenning, særlig når det gjelder størrelsesspektrum og 

kjemisk sammensetning av partiklene som slippes ut, 

samt de reelle utslippene under kjøring. Om nødvendig 

bør Kommisjonen foreslå ytterligere tiltak der det også 

tas hensyn til PFI-motorenes framtidige markedsandel. 

6)  I forordning (EF) nr. 692/2008 er det fastsatt en 

grenseverdi for partikkelutslipp på 6 × 1011 #/km for 

Euro 6-dieselkjøretøyer. I samsvar med prinsippet om at 

lovgivningen skal være teknologinøytral, bør en 

utslippsgrense for Euro 6-kjøretøyer med elektrisk 

tenning være tilsvarende, ettersom det ikke er noe som 

tyder på at partikler fra motorer med elektrisk tenning 

har lavere spesifikk toksisitet enn partikler som slippes 

ut fra dieselmotorer. 

7)  Bensinpartikkelfilter, en effektiv etterbehandlings-

teknikk som reduserer partikkelutslippene fra kjøretøyer 

med elektrisk tenning, ventes å bli tilgjengelig for 

integrering i enkelte Euro 6-kjøretøyer til en rimelig 

kostnad. Dessuten virker det sannsynlig at det i løpet av 

tre år etter de obligatoriske Euro 6-datoene som er 

fastsatt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 715/2007, vil 

kunne oppnås en tilsvarende reduksjon av PN-utslipp 

gjennom tiltak som gjelder selve motoren, til betydelig 

lavere kostnad for mange bruksområder. Eventuelle 

2017/EØS/29/23 
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tiltak som gjelder selve motoren, må virke ved alle 

motorens driftsforhold for å sikre at utslippsnivåene ved 

realistiske kjøreforhold ikke blir forverret, i fravær av 

utstyr for etterbehandling. 

8)  For at alle nødvendige teknologier skal bli utviklet og gi 

tilstrekkelig overgangstid, bør det vedtas en innføring i 

to trinn, der grenseverdien for partikkelutslipp fra Euro 

6-dieselmotorer i annet trinn også vil få anvendelse for 

kjøretøyer med elektrisk tenning og direkte 

innsprøyting. 

9)  Oppmerksomhet bør rettes mot partikkelutslippene fra 

kjøretøyer med elektrisk tenning under realistiske 

kjøreforhold og utviklingen av tilsvarende 

prøvingsmetoder. Kommisjonen bør utvikle og innføre 

tilsvarende målemetoder senest tre år etter at Euro 6 har 

trådt i kraft. 

10)  Kommisjonen bør også overvåke virkningen av 

partikkelreduserende tiltak på CO2-utslipp fra kjøretøyer 

med elektrisk tenning. 

11)  I henhold til artikkel 4 nr. 7 i forordning (EF) 

nr. 692/2008 skal kjøretøyer som faller inn under 

virkeområdet for nevnte forordning, ikke 

typegodkjennes i henhold til utslippsstandardene i Euro 

6 før OBD-systemets grenseverdier er blitt innført. 

OBD-systemer er et viktig verktøy for å indikere 

funksjonsfeil ved forurensningsreduserende inn-

retninger. 

12)  I sin melding 2008/C 182/08 om anvendelsen og den 

framtidige utviklingen av Fellesskapets regelverk når 

det gjelder utslipp fra lette nyttekjøretøyer samt tilgang 

til reparasjons- og vedlikeholdsopplysninger (Euro 5  

og 6)(1) har Kommisjonen foreslått en rekke OBD-

grenseverdier som grovt sett tilsvarer verdiene som 

gjelder for de fleste lette nyttekjøretøyer i De forente 

stater og Canada fra og med 2013, der de fleste 

egendiagnosesystemer i kjøretøyer er i samsvar med 

forskriftene fra Californian Air Resources Board 

(CARB). En tilnærming av Unionens krav til De forente 

staters krav vil være i samsvar med målet om 

internasjonal harmonisering og gi et høyt miljøvernnivå. 

13)  Kravene til OBD-systemer i De forente stater er 

imidlertid teknologisk utfordrende for 

kjøretøyprodusenter som ikke eksporterer til De forente 

stater. Det bør derfor vedtas en innledende periode på 

tre år med mindre strenge OBD-krav for å gi bransjen 

en passende overgangstid. 

14)  De endelige Euro 6 OBD-grenseverdiene for CO, 

NMHC og PM i henhold til forordning (EF) 

  

(1) EUT C 182 av 19.7 2008, s. 17. 

nr. 692/2008 bør være mindre strenge enn verdiene 

antydet i melding 2008/C 182/08, for å gjenspeile de 

særlige tekniske vanskelighetene på disse områdene. 

Dessuten bør det ikke innføres noen Euro 6 OBD-

grenseverdier for partikkeltall ved denne forordning. 

15)  På et senere tidspunkt vil det bli vurdert miljømessige 

behov, tekniske muligheter og nytte-/kostnadsforhold 

ved strengere Euro 6 OBD-grenseverdier når det gjelder 

CO og NMHC, samt for å fastsette en Euro 6 OBD-

grenseverdi for partikkeltall. Eventuelle 

regelverksendringer som innføres i den sammenheng, 

bør bare innføres med en passende overgangstid for 

bransjen. Med tanke på OBD-systemenes kompleksitet 

vil en slik overgangstid typisk være tre til fire år. 

16)  Forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 692/2008 bør 

derfor endres. 

17)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 715/2007 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 3 endres tegnet til slutt i nr. 17 fra punktum til 

komma. 

2)  I artikkel 3 skal nytt nr. 18 lyde: 

«18. «motor med direkte innsprøyting» en motor som kan 

drives på en måte der drivstoffet sprøytes inn i 

innsugingsluften etter at denne har passert 

innsugingsventilene.» 

3)  I artikkel 10 skal nytt nr. 7 lyde: 

«7.  I inntil tre år etter de gjeldende datoer fastsatt i nr. 4 

og 5 for ny typegodkjenning og registrering, salg eller 

ibruktaking av nye kjøretøyer gjelder en grenseverdi for 

partikkelutslipp på 6 × 1012 #/km for kjøretøyer med motor 

med direkte innsprøyting og elektrisk tenning, etter 

produsentens valg.» 

4)  Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne 

forordning. 
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Artikkel 2 

I forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 4 oppheves nr. 7. 

2)  Vedlegg I, XI og XVI endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 29. mai 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Endringer av forordning (EF) nr. 715/2007 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2007 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabell 1 (Utslippsgrenser for Euro 5) skal teksten i annen rad siste spalte lyde: 

«Antall partikler (PN)» 

2)  Tabell 2 skal lyde: 

Tabell 2 

Utslippsgrenser for Euro 6 

 

Referansemasse 

(RM) 

(kg) 

Grenseverdier 

Masse – 

karbonmonoksid 

(CO) 

Masse – 

hydrokarboner samlet 

(THC) 

Masse – 

hydrokarboner 

unntatt metan 

(NMHC) 

Masse – 

nitrogenoksider 

(NOx) 

Samlet masse av 

hydrokarboner og 

nitrogenoksider 

(THC + NOx) 

Masse – partikler 

(PM)(1) 

Antall partikler 

(PN) 

L1 

(mg/km) 

L2 

(mg/km) 

L3 

(mg/km) 

L4 

(mg/km) 

L2 + L4 

(mg/km) 

L5 

(mg/km) 

L6 

(#/km) 

Gruppe Klasse  ET KT ET KT ET KT ET KT ET KT ET(2) KT ET(2)(3) KT 

M — Alle 1 000 500 100 — 68 — 60 80 — 170 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011 

N1 I RM ≤ 1 305 1 000 500 100 — 68 — 60 80 — 170 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011 

II 1 305 < RM ≤ 1 760 1 810 630 130 — 90 — 75 105 — 195 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011 

III 1 760 < RM 2 270 740 160 — 108 — 82 125 — 215 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011 

N2 — Alle 2 270 740 160 — 108 — 82 125 — 215 4,5 4,5 6,0 × 1011 6,0 × 1011 

Betydning: ET = elektrisk tenning, KT = kompresjonstenning 

(1) En grense på 5,0 mg/km for massen av partikkelutslipp gjelder for kjøretøyer som er typegodkjent i henhold til utslippsgrensene i denne tabellen med den tidligere protokollen for måling av partikkelmasse, før 1.9.2011. 

(2) Grenseverdiene for partikkelmasse og partikkelantall skal gjelde bare for kjøretøyer med motorer med direkte innsprøyting. 

(3) Inntil tre år etter datoene angitt i artikkel 10 nr. 4 og nr. 5 for henholdsvis nye typegodkjenninger og nye kjøretøyer skal en grenseverdi for partikkelutslipp på 6,0 × 1012 #/km gjelde for Euro 6-kjøretøyer med elektrisk tenning og direkte 

innsprøyting, etter produsentens valg. Senest når disse datoene er utløpt skal det gjennomføres en prøvingsmetode for typegodkjenning som sikrer effektiv begrensning av kjøretøyenes partikkelutslipp under realistiske kjøreforhold. 
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VEDLEGG II 

Endringer av forordning (EF) nr. 692/2008 

I forordning (EF) nr. 692/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I tillegg 6 til vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 skal annet punktum lyde: 

 «Dette nummeret skal følges av én eller flere bokstaver som gjenspeiler de forskjellige kategoriene i samsvar 

med tabell 1.» 

b)  Tabell 1 skal lyde: 

Tabell 1 

Bokstav 
Utslipps-

standard 

OBD-

standard 

Kjøretøygruppe 

og -klasse 
Motor 

Gjennomførings-

dato: nye typer 

Gjennomførings-

dato: nye 

kjøretøyer 

Siste 

registrerings-

dato 

A Euro 5a Euro 5 M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2009 1.1.2011 31.12.2012 

B Euro 5a Euro 5 M1 for særlige 

samfunnsmessi

ge behov 

(unntatt M1G) 

KT 1.9.2009 1.1.2012 31.12.2012 

C Euro 5a Euro 5 M1G for 

særlige 

samfunnsmessi

ge behov 

KT 1.9.2009 1.1.2012 31.8.2012 

D Euro 5a Euro 5 N1 klasse II ET, KT 1.9.2010 1.1.2012 31.12.2012 

E Euro 5a Euro 5 N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.9.2010 1.1.2012 31.12.2012 

F Euro 5b Euro 5 M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 

G Euro 5b Euro 5 M1 for særlige 

samfunnsmessi

ge behov 

(unntatt M1G) 

KT 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 

H Euro 5b Euro 5 N1 klasse II ET, KT 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 

I Euro 5b Euro 5 N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.9.2011 1.1.2013 31.12.2013 

J Euro 5b Euro 

5+ 

M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2015 

K Euro 5b Euro 

5+ 

M1 for særlige 

samfunnsmessi

ge behov 

(unntatt M1G) 

KT 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2015 

L Euro 5b Euro 

5+ 

N1 klasse II ET, KT 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2016 
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Bokstav 
Utslipps-

standard 

OBD-

standard 

Kjøretøygruppe 

og -klasse 
Motor 

Gjennomførings-

dato: nye typer 

Gjennomførings-

dato: nye 

kjøretøyer 

Siste 

registrerings-

dato 

M Euro 5b Euro 

5+ 

N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.9.2011 1.1.2014 31.8.2016 

N Euro 6a Euro 6- M, N1 klasse I KT   31.12.2012 

O Euro 6a Euro 6- N1 klasse II KT   31.12.2012 

P Euro 6a Euro 6- N1 klasse III, 

N2 

KT   31.12.2012 

Q Euro 6b Euro 6- M, N1 klasse I KT   31.12.2013 

R Euro 6b Euro 6- N1 klasse II KT   31.12.2013 

S Euro 6b Euro 6- N1 klasse III, 

N2 

KT   31.12.2013 

T Euro 6b Euro 6- 

pluss 

IUPR 

M, N1 klasse I KT   31.8.2015 

U Euro 6b Euro 6- 

pluss 

IUPR 

N1 klasse II KT   31.8.2016 

V Euro 6b Euro 6- 

pluss 

IUPR 

N1 klasse III, 

N2 

KT   31.8.2016 

W Euro 6b Euro 

 6-1 

M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2014 1.9.2015 31.8.2018 

X Euro 6b Euro 

 6-1 

N1 klasse II ET, KT 1.9.2015 1.9.2016 31.8.2019 

Y Euro 6b Euro  

6-1 

N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.9.2015 1.9.2016 31.8.2019 

ZA Euro 6c Euro  

6-2 

M, N1 klasse I ET, KT 1.9.2017 1.9.2018  

ZB Euro 6c Euro  

6-2 

N1 klasse II ET, KT 1.9.2018 1.9.2019  

ZC Euro 6c Euro  

6-2 

N1 klasse III, 

N2 

ET, KT 1.9.2018 1.9.2019  
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Bokstav 
Utslipps-

standard 

OBD-

standard 

Kjøretøygruppe 

og -klasse 
Motor 

Gjennomførings-

dato: nye typer 

Gjennomførings-

dato: nye 

kjøretøyer 

Siste 

registrerings-

dato 

ZX ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Alle kjøretøyer Batteri, 

helt 

elektrisk 

1.9.2009 1.1.2011  

ZY ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Alle kjøretøyer Brenselsce

lle, helt 

elektrisk 

1.9.2009 1.1.2011  

ZZ ikke 

relevant 

ikke 

relevant 

Alle kjøretøyer 

som benytter 

sertifikater i 

samsvar med 

nr. 2.1.1 i 

vedlegg I 

ET, KT 1.9.2009 1.1.2011  

Forklaring: 

Utslippsstandard Euro 5a = omfatter ikke den reviderte målemetoden for partikler, det normale antallet partikler og prøving av 

utslipp i lave temperaturer for kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff av biodrivstoff. 

Utslippsstandard Euro 5b = fullstendige utslippskrav i henhold til Euro 5, herunder den reviderte målemetoden for partikler, 

det normale antallet partikler og prøving av utslipp i lave temperaturer for kjøretøy med kompresjonstenning og kjøretøyer 

som bruker blandingsdrivstoff av biodrivstoff. 

Utslippsstandard Euro 6a = omfatter ikke den reviderte målemetoden for partikler, det normale antallet partikler og prøving av 

utslipp i lave temperaturer for kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff av biodrivstoff. 

Utslippsstandard Euro 6b = utslippskrav i henhold til Euro 6, herunder den reviderte målemetoden for partikler, det normale 

antallet partikler (foreløpige verdier for kjøretøy med elektrisk tenning) og prøving av utslipp i lave temperaturer for 

kjøretøyer som bruker blandingsdrivstoff av biodrivstoff. 

Utslippsstandard Euro 6c = fullstendige utslippskrav i henhold til Euro 6, dvs. utslippsstandard Euro 6b med endelige 

standarder for partikkeltall for kjøretøy med elektrisk tenning. 

OBD-standard Euro 5 = grunnleggende OBD-krav i henhold til Euro 5, unntatt krav til ytelse i bruk (IUPR), NOx-overvåking 

av bensindrevne kjøretøyer og strengere krav til partikkelgrenseverdier for diesel. 

OBD-standard Euro 5+ = omfatter mindre strenge krav til ytelse under drift (IUPR), NOx-overvåking av bensindrevne 

kjøretøyer og strengere krav til partikkelgrenseverdier for diesel. 

OBD-standard Euro 6- = mindre strenge OBD-grenseverdier. 

OBD-standard Euro 6- pluss IUPR = omfatter mindre strenge krav til OBD-grenseverdier og ytelse under drift (IUPR). 

OBD-standard Euro 6-1 = fullstendige OBD-krav i henhold til Euro 6 men med foreløpige OBD-grenseverdier som definert i 

nr. 2.3.4 i vedlegg XI og delvis mindre strenge krav til IUPR. 

OBD-standard Euro 6-2 = fullstendige OBD-krav i henhold til Euro 6 men med endelige OBD-grenseverdier som definert i 

nr. 2.3.3 i vedlegg XI.» 

2)  I vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

a)  Nye nr. 2.3.3 og 2.3.4 skal lyde: 

«2.3.3.  OBD-grenseverdiene for kjøretøyer som er typegodkjent i henhold til Euro 6-utslippsgrensene som er 

fastsatt i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 715/2007 fra tre år etter datoene som er fastsatt i 

nevnte forordnings artikkel 10 nr. 4 og nr. 5, er angitt i følgende tabell: 

Endelige OBD-grenseverdier for Euro 6 

 

Referanse-

masse 

(RM) 

(kg) 

Masse – 

karbonmonoksid 

Masse – 

hydrokarboner 

unntatt metan 

Masse – 

nitrogenoksider 

Masse – 

partikler 

Antall 

partikler 

(CO) 

(mg/km) 

(NMHC) 

(mg/km) 

(NOx) 

(mg/km) 

(PM) 

(mg/km) 

(PN) 

(#/km) 

Gruppe Klasse  ET KT ET KT ET KT KT ET KT ET 

M — Alle 1 900 1 750 170 290 90 140 12 12   

N1(3) I RM ≤ 1 305 1 900 1 750 170 290 90 140 12 12   
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Referanse-

masse 

(RM) 

(kg) 

Masse – 

karbonmonoksid 

Masse – 

hydrokarboner 

unntatt metan 

Masse – 

nitrogenoksider 

Masse – 

partikler 

Antall 

partikler 

(CO) 

(mg/km) 

(NMHC) 

(mg/km) 

(NOx) 

(mg/km) 

(PM) 

(mg/km) 

(PN) 

(#/km) 

Gruppe Klasse  ET KT ET KT ET KT KT ET KT ET 

 II 
1 305 < RM 

≤ 1 760 
3 400 2 200 225 320 110 180 12 12   

 III 1 760 < RM 4 000 2 500 270 350 120 220 12 12   

N2 — Alle 4 300 2 500 270 350 120 220 12 12   

Betydning: ET = elektrisk tenning, KT = kompresjonstenning 

Forklarende merknad: 

 Kommisjonen skal innen 1. september 2014 foreta en gjennomgåelse av OBD-grenseverdiene som 

angis i tabellen. Dersom grenseverdiene ikke synes teknisk gjennomførbare, skal verdiene eller deres 

obligatoriske gjennomføringsdatoer endres tilsvarende, idet det tas hensyn til andre nye krav og 

prøver som vil bli innført for Euro 6-kjøretøyer. Om gjennomgåelsen viser et miljømessig behov, 

teknisk gjennomførbarhet og en nettofordel i pengeverdi, må det fastsettes strengere krav, og innføres 

OBD-grenseverdier for partikkeltall eller for andre regulerte forurensende stoffer der dette er aktuelt. 

I så fall skal industrien gis en egnet overgangstid for innføring av de tekniske utviklingene. 

2.3.4.  I inntil tre år etter datoene fastsatt i artikkel 10 nr. 4 og nr. 5 i forordning (EF) nr.  715/2007 for 

henholdsvis nye typegodkjenninger og nye kjøretøyer, skal følgende OBD-grenseverdier gjelde for 

kjøretøyer som typegodkjennes i henhold til Euro 6-utslippsgrensene fastsatt i tabell 2 i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 715/2007, etter produsentens valg: 

Foreløpige OBD-grenseverdier for Euro 6 

 

Referansemasse 

(RM) 

(kg) 

Masse – 

karbonmonoksid 

Masse – 

hydrokarboner 

unntatt metan 

Masse – 

nitrogenoksider 
Masse – partikler 

(CO) 

(mg/km) 

(NMHC) 

(mg/km) 

(NOx) 

(mg/km) 

(PM) 

(mg/km) 

Gruppe Klasse  ET KT ET KT(2) ET KT KT ET 

M — Alle 1 900 1 750 170 290 150 180 25 25 

N1(3) 

I RM ≤ 1 305 1 900 1 750 170 290 150 180 25 25 

II 
1 305 < RM 

≤ 1 760 
3 400 2 200 225 320 190 220 25 25 

III 1 760 < RM 4 300 2 500 270 350 210 280 30 30 

N2 — Alle 4 300 2 500 270 350 210 280 30 30 

Betydning: ET = elektrisk tenning, KT = kompresjonstenning» 

b)  Nr. 2.14 skal lyde: 

«2.14.  I motsetning til hva som er fastsatt i nr. 3.3.5 i vedlegg 11 til UN-ECE-reglement nr. 83, skal følgende 

utstyr overvåkes for totalhavari eller fjerning dersom sistnevnte førte til at gjeldende utslippsgrenser 

ble overskredet: 

— fra og med 1. september 2011, en partikkelfelle montert på motorer med kompresjonstenning som 

separat enhet eller integrert i en kombinert enhet for utslippskontroll,  
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— for kjøretøyer som er sertifisert i henhold til OBD-grenseverdiene som vises i tabellene i nr. 2.3.3 

eller 2.3.4, et NOx-etterbehandlingssystem som monteres på motorer med kompresjonstenning 

som separat enhet eller integrert i en kombinert enhet for utslippskontroll, 

— for kjøretøyer som er sertifisert i henhold til OBD-grenseverdiene som vises i tabellene i nr. 2.3.3 

eller 2.3.4, en dieseloksidasjonskatalysator (DOC) som monteres på motorer med 

kompresjonstenning som separat enhet eller integrert i en kombinert enhet for utslippskontroll. 

Enhetene som er nevnt i første ledd skal også overvåkes for eventuell svikt som kan medføre 

overskridelse av de gjeldende OBD-grenseverdiene.» 

c)  I tillegg 1 nr. 3.1.5 tilføyes følgende ordlyd: 

 «For nye typegodkjenninger og nye kjøretøyer skal overvåkningsenheten som kreves i henhold til nr. 2.9 i dette 

vedlegg, ha en IUPR større enn eller lik 0,1 inntil tre år etter datoene som er fastsatt i henholdsvis artikkel 10 

nr. 4 og nr. 5 i forordning (EF) nr. 715/2007.» 

3)  I vedlegg XVI skal nr. 6.2 lyde: 

«6.2.  Produsenten skal påvise at bruken av følerne nevnt i nr. 6.1 og alle andre følere i kjøretøyet fører til at 

varslingssystemet for fører aktiveres i henhold til nr. 3, at en melding angir en passende varsling (f.eks. «for 

høye utslipp – kontroller urea», «for høye utslipp – kontroller AdBlue», «for høye utslipp – kontroller 

reagens»), og at motiveringssystemet for føreren, nevnt i nr. 8.3, aktiveres under de forholdene som er nevnt 

i nr. 4.2, 5.4 eller 5.5. 

Ved anvendelsen av dette nummer anses slike forhold som oppstått: 

— ved kjøretøyer godkjent i henhold til Euro 5-utslippsgrensene i tabell 1 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 715/2007, dersom den gjeldende NOx-grenseverdien i tabellen multiplisert med faktoren 1,5 blir 

overskredet, 

— ved kjøretøyer godkjent i henhold til Euro 6-utslippsgrensene i tabell 2 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 715/2007, dersom den gjeldende NOx OBD-grenseverdien i tabellene nevnt i nr. 2.3.2, 2.3.3 eller 

2.3.4 i vedlegg XI blir overskredet. 

NOx-utslipp under en prøving av om disse kravene overholdes, skal høyst være 20 % høyere enn verdiene 

nevnt i annet ledd.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 523/2012 

av 20. juni 2012 

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 — 

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, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) 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). 

2) Ved beslutning 97/836/EF tiltrådte Unionen også UN-

ECEs reglement nr. 30 om luftfylte dekk for 

motorvogner og deres tilhengere, reglement nr. 54 om 

luftfylte dekk for nyttekjøretøyer og deres tilhengere, og 

reglement nr. 64 om reserveenheter til midlertidig bruk, 

sikkerhetsdekksystem og system for overvåkning av 

dekktrykk. 

3) Gjennom en egen rådsbeslutning(3) har Unionen også 

tiltrådt UN-ECEs reglement nr. 117 om rullestøy fra 

dekk og friksjon på våte overflater. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 21.6.2012, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 209/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013,  

s. 11. 

(1) EUT L 200 av 31.7.2009, s. 1. 

(2) EFT L 346 av 17.12.1997, s. 78. 

(3) KOM(2003) 635 endelig – vedtatt gjennom ikke-offentliggjort 

dokument. 

4) 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)(4) har kjøre-

tøyprodusenter som søker om godkjenning av sine 

systemer, deler eller tekniske enheter, mulighet til å 

velge om de skal oppfylle kravene i de aktuelle 

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 aktuelle 

direktivene må ajourføres regelmessig for at de skal 

være i samsvar med innholdet i de respektive UN-ECE-

reglementene. For å unngå slik overlapping anbefalte 

høynivågruppen CARS 21 å erstatte en rekke direktiver 

med tilsvarende UN-ECE-reglementer. 

5) Ved direktiv 2007/46/EF åpnes det 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 UN-

ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse, anses 

som EF-typegodkjenning i samsvar med nevnte 

forordning og dens gjennomføringstiltak. 

6) Ved at unionsregelverk erstattes med UN-ECE-

reglementer, bidras det til å hindre overlapping ikke 

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. 

  

(4) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1. 

2017/EØS/29/24 
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7) Derfor fastsettes det ved forordning (EF) nr. 661/2009 at 

en rekke direktiver om typegodkjenning av 

motorvogner, deres tilhengere og systemer, deler og 

separate tekniske enheter beregnet på slike 

motorvogner, skal oppheves, og at disse direktiver i 

forbindelse med EF-typegodkjenning i samsvar med 

nevnte forordning bør erstattes av tilsvarende UN-ECE-

reglementer for å sikre at bestemmelsene om 

typegodkjenning blir opprettholdt, og for å lette den 

vitenskapelige og tekniske utviklingen. 

8) UN-ECE-reglement nr. 30, 54, 64 og 117 bør derfor tas 

inn i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009, som 

angir de UN-ECE-reglementer som får obligatorisk 

anvendelse. 

9) Dessuten bør vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 661/2009, som endret ved kommisjonsforordning 

(EU) nr. 407/2011(1), klargjøres når det gjelder 

anvendelsen av UN-ECE-reglement nr. 13 om bremser 

på kjøretøyer og tilhengere, reglement nr. 13-H om 

bremser på personbiler, reglement nr. 34 om 

forebygging av brannfare (tanker for flytende drivstoff) 

og reglement nr. 55 om mekaniske koplinger til 

vogntog. 

10) Forordning (EF) nr. 661/2009 bør derfor endres. 

11) 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. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den tekniske komité for motorvogner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1.  Fra 1. november 2012 får UN-ECE-reglement nr. 30, 

supplement 16 til endringsserie 02(2), og UN-ECE-reglement 

nr. 117, endringsserie 02(3), herunder krav til rullestøy i trinn 2 

som fastsatt i nr. 6.1.1, kravene til veigrep på vått føre som 

fastsatt i nr. 6.2, og krav til rullemotstand i trinn 1 som fastsatt i 

nr. 6.3.1 i det nevnte UN-ECE-reglementet, anvendelse i 

forbindelse med typegodkjenning av nye dekktyper i klasse C1. 

2.  Fra 1. november 2014 får UN-ECE-reglement nr. 30, 

supplement 16 til endringsserie 02, og UN-ECE-reglement 

  

(1) EUT L 108 av 28.4.2011, s. 13. 

(2) EUT L 201 av 30.7.2008, s. 70. 

(3) EUT L 231 av 29.8.2008, s. 19. 

nr. 117, endringsserie 02, herunder kravene til veigrep på vått 

føre som fastsatt i nr. 6.2 i det nevnte UN-ECE-reglementet, 

anvendelse i forbindelse med salg og ibruktaking av nye 

dekktyper i klasse C1. 

3.  Fra 1. november 2012 får UN-ECE-reglement nr. 54, 

supplement 17 til den opprinnelige utgaven av reglementet(4), 

og UN-ECE-reglement nr. 117, endringsserie 02, herunder krav 

til rullestøy i trinn 2 som fastsatt i nr. 6.1.2–6.1.3, og krav til 

rullemotstand i trinn 1 som fastsatt i nr. 6.3.1 i det nevnte UN-

ECE-reglementet, anvendelse i forbindelse med 

typegodkjenning av nye dekktyper i klasse C2 og C3. 

4.  Fra 1. november 2014 får UN-ECE-reglement nr. 54, 

supplement 17 til den opprinnelige utgaven av reglementet, 

obligatorisk anvendelse i forbindelse med salg og ibruktaking 

av nye dekktyper i klasse C2 og C3. 

5.  Fra 1. november 2016 får UN-ECE-reglement nr. 117, 

endringsserie 02, herunder krav til rullestøy i trinn 2 som 

fastsatt i nr. 6.1.1–6.1.3 i det nevnte UN-ECE-reglementet, 

anvendelse i forbindelse med salg og ibruktaking av nye 

dekktyper i klasse C1, C2 og C3. 

6.  Fra 1. november 2014 får UN-ECE-reglement nr. 117, 

endringsserie 02, herunder krav til rullemotstand i trinn 1 som 

fastsatt i nr. 6.3.1 i det nevnte UN-ECE-reglementet, 

anvendelse i forbindelse med salg og ibruktaking av nye 

dekktyper i klasse C1 og C2. 

7.  Fra 1. november 2016 får UN-ECE-reglement nr. 117, 

endringsserie 02, herunder krav til rullemotstand i trinn 1 som 

fastsatt i nr. 6.3.1 i det nevnte UN-ECE-reglementet, 

anvendelse i forbindelse med salg og ibruktaking av nye 

dekktyper i klasse C3. 

8.  Fra 1. november 2016 får UN-ECE-reglement nr. 117, 

endringsserie 02, herunder krav til rullemotstand i trinn 2 som 

fastsatt i nr. 6.3.2 i det nevnte UN-ECE-reglementet, 

anvendelse i forbindelse med typegodkjenning av nye 

dekktyper i klasse C1, C2 og C3. 

9.  Fra 1. november 2018 får UN-ECE-reglement nr. 117, 

endringsserie 02, herunder krav til rullemotstand i trinn 2 som 

fastsatt i nr. 6.3.2 i det nevnte UN-ECE-reglementet, 

obligatorisk anvendelse i forbindelse med salg og ibruktaking 

av nye dekktyper i klasse C1 og C2. 

10.  Fra 1. november 2020 får UN-ECE-reglement nr. 117, 

endringsserie 02, herunder krav til rullemotstand i trinn 2 som 

fastsatt i nr. 6.3.2 i det nevnte UN-ECE-reglementet, 

anvendelse i forbindelse med salg og ibruktaking av nye 

dekktyper i klasse C3. 

  

(4) EUT L 183 av 11.7.2008, s. 41. 
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11.  Nye dekk i klasse C1, C2 og C3 som ble framstilt før 

datoene fastsatt i nr. 2 med hensyn til generelle krav og veigrep 

på vått føre, nr. 4 med hensyn til generelle krav, nr. 5 med 

hensyn til krav til rullestøy i trinn 2, nr. 6 og 7 med hensyn til 

krav til rullemotstand i trinn 1 samt nr. 9 og 10 med hensyn til 

krav til rullemotstand i trinn 2, og som ikke oppfyller disse 

kravene, kan selges og tas i bruk i et ytterligere tidsrom som 

ikke overstiger 30 måneder fra de nevnte datoene. 

Artikkel 3 

1.  Fra 1. november 2012 skal nasjonale myndigheter nekte å 

gi EF-typegodkjenning for nye typer kjøretøyer i kategori M1 

som ikke er utstyrt med system for overvåking av dekktrykk 

som oppfyller de relevante krav fastsatt i UN-ECE-reglement 

nr. 64, endringsserie 02, rettelse 1(1). 

2.  Fra 1. november 2014 skal nasjonale myndigheter forby 

registrering, salg og ibruktaking av kjøretøyer i kategori M1 

som ikke er utstyrt med system for overvåking av dekktrykk 

  

(1) EUT L 310 av 26.11.2010, s. 18. 

som tilfredsstiller de relevante krav fastsatt i UN-ECE-

reglement nr. 64, endringsserie 02, rettelse 1. 

Artikkel 4 

1.  Fra 1. november 2012 får UN-ECE-reglement nr. 64, 

endringsserie 02, rettelse 1, anvendelse med henblikk på EF-

typegodkjenning av nye typer kjøretøyer i kategori M1 og N1 

når slike kjøretøyer er utstyrt med utstyr som omfattes av det 

nevnte reglementet. 

2.  Fra 1. november 2014 får UN-ECE-reglement nr. 64, 

endringsserie 02, rettelse 1, obligatorisk anvendelse med 

henblikk på registrering, salg og ibruktaking av nye typer 

kjøretøyer i kategori M1 og N1 når slike kjøretøyer er utstyrt 

med utstyr som omfattes av det nevnte reglementet. 

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, 20. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 661/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I listen over UN-ECE-reglementer som får obligatorisk anvendelse gjøres følgende endringer: 

a)  Posten for reglement nr. 13 skal lyde: 

«13 Bremser på kjøretøyer og 

tilhengere 

Supplement 5 til 

endringsserie 10 

Rettelse 1 og 2 til  

revisjon 6 

Supplement 3 til 

endringsserie 11 

EUT L 257 av 

30.9.2008, s. 1 

M, N, O(b)» 

EUT L 297 av 

13.11.2010, s. 183 

b)  Mellom reglement nr. 28 og 31 skal ny post for reglement nr. 30 lyde: 

«30 Luftfylte dekk for motorvogner 

og deres tilhengere (klasse C1) 

Supplement 16 til 

endringsserie 02 

EUT L 201 av 

30.7.2008, s. 70 

EUT L 307 av 

23.11.2011, s. 1 

M, N, O» 

c)  Posten for reglement nr. 34 skal lyde: 

«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(d)» 

d)  Mellom reglement nr. 48 og 55 skal ny post for reglement nr. 54 lyde: 

«54 Luftfylte dekk for 

nyttekjøretøyer og deres 

tilhengere (klasse C2 og C3) 

Supplement 17 til den 

opprinnelige versjonen av 

reglementet 

EUT L 183 av 

11.7.2008, s. 41 

EUT L 307 av 

23.11.2011, s. 2 

M, N, O» 

e)  Posten for reglement nr. 55 skal lyde: 

«55 Mekaniske koplinger til 

vogntog 

Supplement 1 til 

endringsserie 01 

EUT L 227 av 

28.8.2010, s. 1 

M, N, O(e)» 

f)  Mellom reglement nr. 61 og 66 skal ny post for reglement nr. 64 lyde: 

«64 Reserveenheter til midlertidig 

bruk, sikkerhetsdekksystem og 

system for overvåkning av 

dekktrykk 

Endringsserie 02, rettelse 1 EUT L 310 av 

26.11.2010, s. 18 

M1, N1» 

g)  Mellom reglement nr. 116 og 118 skal ny post for reglement nr. 117 lyde: 

«117 Dekk med henblikk på rullestøy, 

friksjon på vått føre og 

rullemotstand (klasse C1, C2 og 

C3) 

Endringsserie 02 EUT L 307 av 

23.11.2011, s. 3 

M, N, O» 
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2)  I merknadene til tabellen gjøres følgende endringer: 

a)  Merknad b) og c) skal lyde: 

«b)  Montering av elektronisk stabilitetskontrollsystem kreves i samsvar med artikkel 12 i denne forordning. 

Anvendelsen av vedlegg 21 til UN-ECE-reglement nr. 13 er derfor obligatorisk med henblikk på EF-

typegodkjenning av nye kjøretøytyper samt for registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer. 

Gjennomføringsdatoene nevnt for elektroniske stabilitetskontrollsystemer nevnt i denne forordning får 

imidlertid anvendelse i stedet for datoene nevnt i det aktuelle UN-ECE-reglementet. 

c)  Montering av elektronisk stabilitetskontrollsystem kreves i samsvar med artikkel 12 i denne forordning. 

Anvendelsen av del A i vedlegg 9 til UN-ECE-reglement nr. 13-H er derfor obligatorisk med henblikk på 

EF-typegodkjenning av nye kjøretøytyper samt for registrering, salg og ibruktaking av nye kjøretøyer. 

Gjennomføringsdatoene nevnt for elektroniske stabilitetskontrollsystemer nevnt i denne forordning får 

imidlertid anvendelse i stedet for datoene nevnt i det aktuelle UN-ECE-reglementet.» 

b)  Ny merknad d) og e) skal lyde: 

«d)  Overholdelse av del II av UN-ECE-reglement nr. 34 er ikke obligatorisk. 

e)  Når en kjøretøyprodusent erklærer at et kjøretøy egner seg som trekkvogn (nr. 2.11.5 i vedlegg I til direktiv 

2007/46/EF), skal ikke noen mekanisk koplingsenhet festet til kjøretøyet skjule noen lyskomponent (f.eks. 

tåkelys bak) eller området for plassering eller montering av det bakre kjennemerket, med mindre den 

mekaniske koplingsenheten kan fjernes eller flyttes uten bruk av verktøy, herunder nøkler.» 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 286/2012 

av 27. januar 2012 

om endring, for oppføring av et nytt tekstilfibernavn, av vedlegg I og, for tilpasning til den 

tekniske utvikling, av vedlegg VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merking av fibersammensetningen  

i tekstilprodukter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1007/2011 av 27. september 2011 om tekstilfibernavn og 

tilknyttet etikettering og merking av fibersammensetningen i 

tekstilprodukter samt om oppheving av rådsdirektiv 73/44/EØF 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF og 

2008/121/EF(1), særlig artikkel 21, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  For å sikre at forbrukernes interesser vernes fastsettes 

det ved forordning (EU) nr. 1007/2011 regler for 

etikettering eller merking av produkter med hensyn til 

deres tekstilfiberinnhold. Tekstilprodukter kan gjøres 

tilgjengelig på markedet innenfor Unionen bare dersom 

de oppfyller bestemmelsene i nevnte forordning. 

2)  I henhold til forordning (EU) nr. 1007/2011 skal 

fibersammensetningen i tekstilprodukter angis på 

etikettene, og kontroller skal foretas i form av analyser 

som viser om produktene er i samsvar med 

opplysningene på etiketten. 

3)  For å tilpasse forordning (EU) nr. 1007/2011 til den 

tekniske utvikling er det nødvendig å føre opp 

polypropylen/polyamid-bikomponent på listen over 

tekstilfibernavn i vedlegg I og IX til nevnte forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 95 av 31.3.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 210/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013,  

s. 12. 

(1) EUT L 272 av 18.10.2011, s. 1. 

4)  Ensartede metoder for kvantitative analyser av binære 

tekstilfiberblandinger er fastsatt i vedlegg VIII til 

forordning (EU) nr. 1007/2011. 

5)  Det er derfor nødvendig å definere ensartede 

prøvingsmetoder for polypropylen/polyamid-

bikomponent. 

6)  I europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF(2), endret 

ved kommisjonsdirektiv 2011/74/EU(3), og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF(4), 

endret ved kommisjonsdirektiv 2011/73/EU(5), inngår 

tekstilfibernavnet polypropylen/polyamid-bikomponent. 

Ettersom direktiv 96/73/EF og 2008/121/EF oppheves 

ved forordning (EU) nr. 1007/2011 med virkning fra 

8. mai 2012, er det nødvendig å føye til nevnte 

tekstilfibernavn i forordning (EU) nr. 1007/2011 med 

virkning fra nevnte dato. 

7)  Forordning (EU) nr. 1007/2011 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, VIII og IX til forordning (EU) nr. 1007/2011 endres 

som angitt 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 8. mai 2012. 

  

(2) EFT L 32 av 3.2.1997, s. 1. 

(3) EUT L 198 av 30.7.2011, s. 32. 

(4) EUT L 19 av 23.1.2009, s. 29. 

(5) EUT L 198 av 30.7.2011, s. 30. 

2017/EØS/29/25 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 27. januar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I, VIII og IX til forordning (EU) nr. 1007/2011 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I tilføyes ny rad 49: 

«49 Polypropylen/polyamid-bikomponent Bikomponentfiber som består av 10-25 vektprosent polyamidfibriller 

innebygd i en polypropylenmatrise» 

2)  I vedlegg VIII kapittel 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Oversiktstabellen skal lyde: 

«Oversiktstabell 

Metode 

Bruksområde(*) 

Reagens 

Løselig bestanddel Uløselig bestanddel 

1. Acetat Visse andre fibrer Aceton 

2. Visse proteinfibrer Visse andre fibrer Hypokloritt 

3. Viskose, kupro eller visse typer 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 

volumprosent 

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.» 

b)  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 (45), elastolefin (46), 

melamin (47) og polypropylen/polyamid-bikomponent (49). 

 Denne metoden må ikke under noen omstendighet brukes på overflateacetylerte acetatfibrer.» 

c)  Punkt 2.2 under metode nr. 1 skal lyde: 

«2.  bomull (5), kupro (21), viskose (25), akryl (26), klorfibrer (27), polyamid eller nylon (30), polyester (35), 

polypropylen (37), elastan (43), glassfiber (44), elastomultiester (45), elastolefin (46), melamin (47) 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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d)  Under metode nr. 3 gjøres følgende endringer: 

i)  Tittelen skal lyde: 

«VISKOSE, KUPRO ELLER VISSE TYPER MODAL OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med maursyre og sinkklorid)» 

ii)  Punkt 1.2 skal lyde: 

«2.  bomull (5), polypropylen (37), elastolefin (46) og melamin (47). 

 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 

nedbryting, 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.» 

iii)  Punkt 5 skal lyde: 

«5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTAT 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for 

bomull, der «d» er 1,02, og melamin, der «d» er 1,01.» 

e)  Under metode nr. 5 gjøres følgende endringer: 

i)  Tittelen skal lyde: 

«ACETAT OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med benzylalkohol)» 

ii)  Punkt 1.2 skal lyde: 

«2.  triacetat (24), polypropylen (37), elastolefin (46), melamin (47) og polypropylen/polyamid-

bikomponent (49).» 

f)  Under metode nr. 6 gjøres følgende endringer: 

i)  Tittelen skal lyde: 

«TRIACETAT ELLER POLYLAKTID OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med diklormetan)» 

ii)  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), glassfiber (44), elastomultiester (45), 

elastolefin (46), melamin (47) og polypropylen/polyamid-bikomponent (49). 

Merk: 

 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.» 

g)  Under metode nr. 7 gjøres følgende endringer: 

i)  Tittelen skal lyde: 

«VISSE CELLULOSEFIBRER OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med 75 % m/m svovelsyre)» 

ii)  Punkt 1.2 skal lyde: 

«2.  polyester (35), polypropylen (37), elastomultiester (45), elastolefin (46) og polypropylen/polyamid-

bikomponent (49).» 

iii)  Punkt 5 skal lyde: 

«5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTAT 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for 

polypropylen/polyamid-bikomponent, der verdien «d» er 1,01.»  
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h)  Punkt 8.2 under metode nr. 1 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 (45), elastolefin (46), melamin (47) 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.» 

i)  Punkt 9.2 under metode nr. 1 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 (45), melamin (47) 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.» 

j)  Under metode nr. 10 gjøres følgende endringer: 

i)  Tittelen skal lyde: 

«ACETAT OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med isedikk)» 

ii)  Punkt 1.2 skal lyde: 

«2.  visse klorfibrer (27), dvs. polyvinylklorider, eventuelt etterklorerte, polypropylen (37), elastolefin 

(46), melamin (47) og polypropylen/polyamid-bikomponent (49).» 

k)  Under metode nr. 11 gjøres følgende endringer: 

i)  Tittelen skal lyde: 

«SILKE ELLER POLYAMID OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med 75 % m/m svovelsyre)» 

ii)  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 (46), melamin (47) og polypropylen/polyamid-

bikomponent (49).» 

iii)  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. 

  

(*) Vill silke, som f.eks. tussahsilke, oppløses ikke fullstendig med 75 % m/m svovelsyre.» 

iv)  Punkt 4 skal lyde: 

«4.  FRAMGANGSMÅTE 

 Følg anvisningene i den allmenne veiledningen og gå fram på følgende måte: 

 Prøven plasseres i en erlenmeyerkolbe på minst 200 ml med glasspropp, og det tilsettes 100 ml 75 % 

m/m svovelsyre 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 
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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. 

 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.» 

v)  Punkt 5 og 6 skal lyde: 

«5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTAT 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for 

ull, der «d» er 0,985, for polypropylen/polyamid-bikomponent, der «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 oppnådd 

er høyst ± 2.» 

l)  Under metode nr. 14 gjøres følgende endringer: 

i)  Tittelen skal lyde: 

«VISSE FIBRER OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med konsentrert svovelsyre)» 

ii)  Punkt 1.2 skal lyde: 

«2.  klorfibrer (27), basert på homopolymerer av vinylklorid, eventuelt etterklorerte, polypropylen (37), 

elastolefin (46), melamin (47) 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.» 

iii)  Punkt 2 skal lyde: 

«2.  PRINSIPP 

 Andre bestanddeler enn klorfibrer, polypropylen, elastolefin, melamin og polypropylen/polyamid-

bikomponent (fibrene nevnt i punkt 1.1 i en kjent tørrvekt av blandingen oppløses med konsentrert 

svovelsyre (relativ densitet 1,84 ved 20° C). Resten, som består av klorfibrer, polypropylen, 

elastolefin, melamin eller polypropylene/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.» 

iv)  Punkt 5 skal lyde: 

«5.  BEREGNING OG ANGIVELSE AV RESULTAT 

 Resultatene beregnes som beskrevet i den allmenne veiledningen. Verdien «d» er 1,00, unntatt for 

melamin og polypropylen/polyamid-bikomponent, der verdien «d» er 1,01.» 

m)  Under metode nr. 16 gjøres følgende endringer: 

i)  Tittelen skal lyde: 

«MELAMIN OG VISSE ANDRE FIBRER 

(Metode med varm maursyre)» 

ii)  Punkt 1.2 skal lyde: 

«2.  bomull (5), aramid (31) og polypropylen (37).» 

3)  I vedlegg IX tilføyes ny rad 49: 

«49 Polypropylen/polyamid-bikomponent 1,00.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 756/2010 

av 24. august 2010 

om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om 

persistente organiske forurensende stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske 

forurensende stoffer, og om endring av direktiv 79/117/EØF(1), 

særlig artikkel 7 nr. 4 bokstav a), artikkel 7 nr. 5 og artikkel 14, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 850/2004 blir de forpliktelsene 

som følger av Stockholm-konvensjonen om persistente 

organiske forbindelser (heretter kalt «konvensjonen»), 

godkjent ved rådsbeslutning 2006/507/EF av 

14. oktober 2004 om tilslutning på Det europeiske 

fellesskaps vegne til Stockholm-konvensjonen om 

persistente organiske forbindelser(2), og av protokollen 

til Konvensjonen av 1979 om langtransportert 

grenseoverskridende forurensning (heretter kalt 

«protokollen»), godkjent ved rådsbeslutning 

2004/259/EF av 19. februar 2004 om tilslutning på Det 

europeiske fellesskaps vegne til protokollen om 

persistente organiske forurensende stoffer til 

Konvensjonen av 1979 om langtransportert 

grenseoverskridende luftforurensning(3), innarbeidet i 

unionsretten. 

2)  Etter at Den europeiske union og dens medlemsstater 

samt Norge og Mexico har foreslått nye stoffer for 

oppføring, har Komiteen for vurdering av persistente 

organiske forurensende stoffer, nedsatt i henhold til 

konvensjonen, fullført sitt arbeid med de ni foreslåtte 

stoffene, som er funnet å oppfylle konvensjonens 

kriterier. På det fjerde møtet til konvensjonens 

partskonferanse 4.-8. mai 2009 (heretter kalt «COP4») 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 223 av 25.8.2010,  

s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 211/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013,  

s. 13. 

(1) EFT L 158 av 30.4.2004, s. 7. 

(2) EUT L 209 av 31.7.2006, s. 1. 

(3) EFT L 81 av 19.3.2004, s. 35. 

ble det besluttet å oppføre alle de ni stoffene i 

vedleggene til konvensjonen. 

3)  Vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004 bør 

endres for å ta hensyn til de nye stoffene som ble 

oppført på listen under COP4. 

4)  COP4 besluttet å oppføre klordekon, heksabrombifenyl 

og heksaklorsykloheksaner, herunder lindan, i 

vedlegg A (eliminering) til konvensjonen. Disse 

stoffene er oppført i vedlegg IV og V til forordning (EF) 

nr. 850/2004, ettersom de var oppført på listene i 

protokollen. 

5)  COP4 besluttet å oppføre pentaklorbenzen i vedlegg A 

(eliminering) til konvensjonen. Derfor bør 

pentaklorbenzen oppføres i vedlegg IV og V til 

forordning (EF) nr. 850/2004, med angivelse av 

konsentrasjonsgrenser, som er fastsatt ved hjelp av 

metodene for fastsettelse av grenseverdier for 

persistente organiske forurensende stoffer i 

rådsforordning (EF) nr. 1195/2006 av 18. juli 2006 om 

endring av vedlegg IV til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente 

organiske forurensende stoffer(4) og i rådsforordning 

(EF) nr. 172/2007 av 16. februar 2007 om endring av 

vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende 

stoffer(5). Disse foreløpige konsentrasjonsgrensene bør 

vurderes på nytt på bakgrunn av en undersøkelse av 

gjennomføringen av bestemmelsene om avfall i 

forordning (EF) nr. 850/2004, som skal foretas på 

oppdrag fra Kommisjonen. 

6)  COP4 besluttet å oppføre perfluoroktansulfonsyre og 

dens derivater (heretter kalt «PFOS») i vedlegg B 

(begrensning) til konvensjonen, med visse unntak for 

særskilte anvendelser. Det er i dag tillatt å bruke PFOS 

til visse særskilte formål. På grunn av levetiden til varer 

som inneholder PFOS, vil slike varer fortsatt finnes i 

  

(4) EUT L 217 av 8.8.2006, s. 1. 

(5) EUT L 55 av 23.2.2007, s. 1. 

2017/EØS/29/26 
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avfallsstrømmen i noen år, men i stadig mindre 

mengder. Det kan være praktisk vanskelig å identifisere 

visse PFOS-holdige materialer i en gitt avfallsstrøm. I 

dag finnes det fortsatt ikke tilstrekkelige data om 

mengder og konsentrasjoner av PFOS i varer og avfall. 

Dersom forpliktelsen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 850/2004 til å destruere eller irreversibelt omdanne 

innholdet av de persistente organiske forurensende 

stoffene i avfall som overskrider 

konsentrasjonsgrensene i vedlegg IV, utvides til å 

omfatte PFOS, kan dette påvirke eksisterende 

gjenvinningsordninger, hvilket kan ha innvirkning på et 

annet prioritert miljøområde, nemlig å sikre bærekraftig 

bruk av ressurser. På bakgrunn av dette oppføres PFOS i 

vedlegg IV og V uten angivelse av 

konsentrasjonsgrenser. 

7)  COP4 besluttet å oppføre tetrabromdifenyleter, 

pentabromdifenyleter, heksabromdifenyleter og 

heptabromdifenyleter, heretter kalt «polybromerte 

difenyletere», i vedlegg A (eliminering) til 

konvensjonen. Omsetning og bruk av 

pentabromdifenyleter og oktabromdifenyleter er 

begrenset i Unionen ved at det er innført en 

konsentrasjonsgrense på 0,1 vektprosent i henhold til 

vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH)(1). 

Pentabromdifenyleter, heksabromdifenyleter, 

heptabromdifenyleter og tetrabromdifenyleter omsettes 

for tiden ikke i Unionen, ettersom de er underlagt 

begrensninger i henhold til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 552/2009 av 22. juni 2009 om endring av vedlegg 

XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning 

av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(2) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF av 27. 

januar 2003 om avgrensing av bruk av visse farlege 

stoff i elektrisk og elektronisk utstyr(3). På grunn av 

levetiden til produkter som inneholder disse 

polybromerte difenyleterne, vil kasserte produkter som 

inneholder disse stoffene, fortsatt finnes i 

avfallsstrømmen i noen år. Ettersom det i en blandet 

avfallsfraksjon er praktisk vanskelig å identifisere 

materialer som inneholder polybromerte difenyletere, og 

ettersom det for tiden ikke finnes tilstrekkelige 

vitenskapelige data om mengder og konsentrasjoner av 

polybromerte difenyletere, vil en utvidelse av 

forpliktelsen til å destruere eller irreversibelt 

transformere innholdet av persistente organiske 

forurensende stoffer for avfall som overskrider 

konsentrasjonsgrensene i vedlegg IV, til å omfatte disse 

nye stoffene, kunne true eksisterende 

gjenvinningsordninger og dermed hindre bærekraftig 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 164 av 26.6.2009, s. 7. 

(3) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19. 

bruk av ressurser. COP4 erkjente dette problemet, og 

det ble vedtatt særlige unntak for fortsatt gjenvinning av 

avfall som inneholder polybromerte difenyletere som er 

oppført på listen, selv om dette kan føre til gjenvinning 

av persistente organiske forurensende stoffer. Disse 

unntakene bør derfor gjenspeiles i forordning (EF) 

nr. 850/2004. 

8)  Det må fastsettes ensartede konsentrasjonsgrenser i 

Unionen for å unngå vridning av det indre marked. På 

grunnlag av tilgjengelige data og i samsvar med føre-

var-prinsippet er det fastsatt foreløpige 

konsentrasjonsgrenser for pentaklorobenzen i vedlegg 

IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004. 

9)  På grunn av mangelen på tilstrekkelige vitenskapelige 

opplysninger om mengder og konsentrasjoner i varer og 

avfall samt eksponeringsscenarioer kan det på det 

nåværende tidspunktet ikke fastsettes 

konsentrasjonsgrenser for PFOS og polybromerte 

difenyletere i vedlegg IV og V til forordning (EF) 

nr. 850/2004. Med forbehold for at ytterligere 

opplysninger framkommer og at Kommisjonen foretar 

en ny vurdering, vil det bli foreslått 

konsentrasjonsgrenser for de ni persistente organiske 

forurensende stoffene, idet det tas hensyn til målene 

med forordningen om persistente organiske 

forurensende stoffer. 

10)  I samsvar med artikkel 22 i konvensjonen skal 

endringene av konvensjonens vedlegg A, B og C tre i 

kraft ett år etter at depositaren har gitt underretning om 

en endring, dvs. 26. august 2010. Derfor, og av hensyn 

til sammenhengen, bør denne forordning få anvendelse 

fra samme dato. 

11)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved rådsdirektiv 

75/442/EØF(4). Denne forordning bør tre i kraft så snart 

som mulig — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 850/2004 erstattes med 

vedlegg I til denne forordning. 

2.  Vedlegg V til forordning (EF) nr. 850/2004 endres i 

samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

  

(4) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 26. august 2010. 

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

 Utferdiget i Brussel, 24. august 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG IV 

Liste over stoffer som omfattes av bestemmelsene om avfallshåndtering i artikkel 7 

Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Konsentrasjonsgrense angitt 

i artikkel 7 nr. 4 bokstav a) 

Tetrabromdifenyleter C12H6Br4O    

Pentabromdifenyleter C12H5Br5O    

Heksabromdifenyleter C12H4Br6O    

Heptabromdifenyleter C12H3Br7O    

Perfluoroktansulfonsyre og dens 

derivater (PFOS) C8F17SO2X 

X = OH, metallsalt (O-M+), 

halogenid, amid og andre derivativer, 

herunder polymerer) 

   

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og 

dibenzofuraner (PCDD/PCDF) 

  15 μg/kg(1) 

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-

klorfenyl)etan) 

50-29-3 200-024-3 50 mg/kg 

Klordan 57-74-9 200-349-0 50 mg/kg 

Heksaklorsykloheksaner, herunder 

lindan 

58-89-9 210-168-9 50 mg/kg 

319-84-6 200-401-2 

319-85-7 206-270-8 

608-73-1 206-271-3 

Dieldrin 60-57-1 200-484-5 50 mg/kg 

Endrin 72-20-8 200-775-7 50 mg/kg 

Heptaklor 76-44-8 200-962-3 50 mg/kg 

Heksaklorbenzen 118-74-1 200-273-9 50 mg/kg 

Klordekon 143-50-0 205-601-3 50 mg/kg 

Aldrin 309-00-2 206-215-8 50 mg/kg 

Pentaklorbenzen 608-93-5 210-172-5 50 mg/kg 

Polyklorerte bifenyler (PCB) 1336-36-3 og andre 215-648-1 50 mg/kg(2) 

Mirex 2385-85-5 219-196-6 50 mg/kg 

Toksafen 8001-35-2 232-283-3 50 mg/kg 
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Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Konsentrasjonsgrense angitt 

i artikkel 7 nr. 4 bokstav a) 

Heksabrombifenyl 36355-01-8 252-994-2 50 mg/kg 

(1) Grenseverdiene er beregnet som PCDD og PCDF i samsvar med følgende toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF): 

 PCDD TEF 

 2,3,7,8-TeCDD 1 

 1,2,3,7,8-PeCDD 1 

 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 

 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 

 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 

 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 

 OCDD 0,0003 

 PCDF TEF 

 2,3,7,8-TeCDF 0,1 

 1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 

 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 

 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

 PCDD TEF 

 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 

 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 

 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 

 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 

 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 

 OCDF 0,0003 

(2) Når det er hensiktsmessig, får beregningsmetoden fastsatt i europeisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2 anvendelse.» 
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VEDLEGG II 

Tabellen i vedlegg V del 2 til forordning (EF) nr. 850/2004 skal lyde: 

«Avfall klassifisert i henhold til 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF 

Konsentrasjonsgrenser for stoffene oppført i 

vedlegg IV(1) 

Metode 

10 AVFALL FRA 

VARMEBEHANDLING

SPROSESSER 

Aldrin: 5 000 mg/kg 

Klordan: 5 000 mg/kg 

Klordekon: 

5 000 mg/kg 

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-

klorfenyl)etan): 5 000 mg/kg 

Dieldrin: 5 000 mg/kg 

Endrin: 5 000 mg/kg 

Heptabromdifenyleter (C12H3Br7O) 

Heptaklor: 5 000 mg/kg 

Heksabrombifenyl: 5 000 mg/kg 

Heksabromdifenyleter (C12H4Br6O); 

Heksaklorbenzen: 5 000 mg/kg 

Heksaklorsykloheksaner, herunder lindan: 

5 000 mg/kg 

Mirex: 5 000 mg/kg 

Pentabromdifenyleter (C12H5Br5O); 

Pentaklorbenzen: 5 000 mg/kg 

Perfluoroktansulfonsyre og dens derivater 

(PFOS) 

(C8F17SO2X) 

(X = OH, metallsalt (O-M+), halogenid, 

amid og andre derivativer, herunder 

polymerer) 

Polyklorerte bifenyler (PCB)(5): 50 mg/kg 

Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og 

dibenzofuraner (PCDD/PCDF)(6): 5 mg/kg 

Tetrabromdifenyleter C12H6Br4O) 

Toksafen: 5 000 mg/kg 

Varig lagring er tillatt bare 

dersom alle de følgende 

vilkårene er oppfylt: 

1.  Lagringen skjer på et av 

følgende steder: 

– i sikre, dype, under-

jordiske, harde 

fjellformasjoner, 

– i saltgruver, 

– på fyllplasser for farlig 

avfall (forutsatt at 

avfallet er herdet eller 

delvis stabilisert når 

det er teknisk mulig, i 

henhold til kravene for 

klassifiseringen av 

avfall i underkapittel 

1903 i vedtak 

2000/532/EF. 

2.  Bestemmelsene i råds-

direktiv 1999/31/EF(3) og 

rådsvedtak 2003/33/EF(4) 

er overholdt. 

3.  Det er bevist at den 

utvalgte metoden er den 

mest miljøvennlige. 

10 01 Avfall fra kraftverk og 

andre forbrenningsanlegg 

(unntatt kategori 19) 

10 01 14 *(2) Bunnaske, slagg og 

kjelstøv fra 

samforbrenning som 

inneholder farlige stoffer 

10 01 16 * Flygeaske fra 

samforbrenning som 

inneholder farlige stoffer 

10 02 Avfall fra jern- og 

stålindustri 

10 02 07 * Fast avfall fra behandling 

av avgasser som 

inneholder farlige stoffer 

10 03 Avfall fra varmebasert 

aluminiumsproduksjon 

10 03 04 * Slagg fra 

primærproduksjon 

10 03 08 * Saltslagg fra 

sekundærproduksjon 

10 03 09 * Svart dross fra 

sekundærproduksjon 

10 03 19 * Støv fra rensing av 

røykgass som inneholder 

farlige stoffer 

10 03 21 * Andre partikler og støv 

(herunder støv fra 

kulemøller) som 

inneholder farlige stoffer 

10 03 29 * Avfall fra behandling av 

saltslagg og svart dross 

som inneholder farlige 

stoffer 

10 04 Avfall fra varmebasert 

blyproduksjon 

10 04 01 * Slagg fra primær- og 

sekundærproduksjon 



Nr. 29/464 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

«Avfall klassifisert i henhold til 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF 

Konsentrasjonsgrenser for stoffene oppført i 

vedlegg IV(1) 

Metode 

10 04 02 * Dross og avrakingsslagg 

fra primær- og 

sekundærproduksjon 

  

10 04 04 * Støv fra rensing av 

røykgass 

10 04 05 * Andre partikler og støv 

10 04 06 * Fast avfall fra behandling 

av avgasser 

10 05 Avfall fra varmebasert 

produksjon av sink 

10 05 03 * Støv fra rensing av 

røykgass 

10 05 05 * Fast avfall fra behandling 

av avgasser 

10 06 Avfall fra varmebasert 

kobberproduksjon 

10 06 03 * Støv fra rensing av 

røykgass 

10 06 06 * Fast avfall fra behandling 

av avgasser 

10 08 Avfall fra varmebasert 

produksjon av andre 

ikke-jernholdige metaller 

10 08 08 * Saltslagg fra primær- og 

sekundærproduksjon 

10 08 15 * Støv fra rensing av 

røykgass som inneholder 

farlige stoffer 

10 09 Avfall fra 

ferrometallstøping 

10 09 09 * Støv fra rensing av 

røykgass som inneholder 

farlige stoffer 

16 AVFALL SOM IKKE 

ER SPESIFISERT 

ANDRE STEDER PÅ 

LISTEN 

16 11 Brukte fôringer og 

ildfaste materialer 

16 11 01 * Karbonbaserte fôringer 

og ildfaste materialer fra 

metallurgiske prosesser 

som inneholder farlige 

stoffer 

16 11 03 * Andre fôringer og 

ildfaste materialer fra 

metallurgiske prosesser 

som inneholder farlige 

stoffer 
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«Avfall klassifisert i henhold til 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF 

Konsentrasjonsgrenser for stoffene oppført i 

vedlegg IV(1) 

Metode 

17 AVFALL FRA BYGGE- 

OG RIVINGSARBEID 

(HERUNDER 

OVERSKUDDSMASSE 

FRA FORURENSEDE 

BYGGEPLASSER) 

  

17 01 Betong, murstein, 

takstein og keramikk 

17 01 06 * Blandinger av, eller 

frasorterte fraksjoner av 

betong, murstein, 

takstein og keramikk 

som inneholder farlige 

stoffer 

17 05 Jord (herunder 

overskuddsmasse fra 

forurensede 

byggeplasser), stein og 

mudringsslam 

17 05 03 * Jord og stein som 

inneholder farlige stoffer 

17 09 Annet avfall fra bygge- 

og rivingsarbeid 

17 09 02 * Avfall fra bygge- og 

rivingsarbeid som 

inneholder PCB, unntatt 

utstyr som inneholder 

PCB 

17 09 03 * Annet avfall fra bygge- 

og rivingsarbeid som 

inneholder farlige stoffer 

19 AVFALL FRA 

AVFALLSHÅNDTERI

NGSANLEGG OG 

EKSTERNE 

AVLØPSRENSEANLE

GG OG FRA 

FRAMSTILLING AV 

DRIKKEVANN OG 

VANN TIL 

INDUSTRIELL BRUK 

19 01 Avfall fra forbrenning 

eller pyrolyse av avfall 

19 01 07 * Fast avfall fra behandling 

av avgasser 

19 01 11 * Bunnaske og slagg som 

inneholder farlige stoffer 

19 01 13 * Flygeaske som 

inneholder farlige stoffer 

19 01 15 * Kjelstøv som inneholder 

farlige stoffer 
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«Avfall klassifisert i henhold til 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF 

Konsentrasjonsgrenser for stoffene oppført i 

vedlegg IV(1) 

Metode 

19 04 Forglasset avfall og 

avfall fra forglassing 

  

19 04 02 * Flygeaske og annet avfall 

fra behandling av 

røykgass 

19 04 03 * Ikke-forglasset fast fase 

(1) Grenseverdiene får anvendelse bare på fyllplasser for farlig avfall og får ikke anvendelse på varige underjordiske lagringsanlegg 

for farlig avfall, herunder saltgruver. 

(2) Avfall merket med en asterisk(*), anses som farlig avfall i henhold til direktiv 91/689/EØF om farlig avfall og omfattes av 

direktivets bestemmelser. 

(3) EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1. 

(4) EFT L 11 av 16.1.2003, s. 27. 

(5) Beregningsmetoden fastsatt i europeisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2 får anvendelse. 

(6) Grenseverdiene er beregnet som PCDD og PCDF i samsvar med følgende toksisitetsekvivalensfaktorer (TEF): 

 PCDD TEF 

 2,3,7,8-TeCDD 1 

 1,2,3,7,8-PeCDD 1 

 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 

 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 

 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 

 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 

 OCDD 0,0003 

 PCDF TEF 

 2,3,7,8-TeCDF 0,1 

 1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 

 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 

 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

 1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 

 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 

 PCDD TEF 

 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 

 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 

 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 

 OCDF 0,0003» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 757/2010 

av 24. august 2010 

om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om 

persistente organiske forurensende stoffer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske 

forurensende stoffer, og om endring av direktiv 79/117/EØF(1), 

særlig artikkel 14 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 850/2004 blir de forpliktelsene 

som følger av Stockholm-konvensjonen om persistente 

organiske forbindelser (heretter kalt «konvensjonen»), 

godkjent ved rådsbeslutning 2006/507/EF av 

14. oktober 2004 om tilslutning på Det europeiske 

fellesskaps vegne til Stockholm-konvensjonen om 

persistente organiske forbindelser(2), og av protokollen 

til Konvensjonen av 1979 om langtransportert 

grenseoverskridende forurensning (heretter kalt 

«protokollen»), godkjent ved rådsbeslutning 

2004/259/EF av 19. februar 2004 om tilslutning på Det 

europeiske fellesskaps vegne til protokollen om 

persistente organiske forurensende stoffer til 

Konvensjonen av 1979 om langtransportert 

grenseoverskridende luftforurensning(3), innarbeidet i 

unionsretten. 

2)  Etter at Den europeiske union og dens medlemsstater 

samt Norge og Mexico har foreslått nye stoffer for 

oppføring, har Komiteen for vurdering av persistente 

organiske forurensende stoffer, nedsatt i henhold til 

konvensjonen, fullført sitt arbeid med de ni foreslåtte 

stoffene, som er funnet å oppfylle konvensjonens 

kriterier. På det fjerde møtet til konvensjonens 

partskonferanse 4.-8. mai 2009 (heretter kalt «COP4») 

ble det besluttet å oppføre alle de ni stoffene i 

vedleggene til konvensjonen. 

3)  På bakgrunn av beslutningene som ble truffet på COP4, 

er det nødvendig å ajourføre vedlegg I og III til 

forordning (EF) nr. 850/2004. Vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 850/2004 bør endres for å ta hensyn til at 

stoffer kan oppføres bare i konvensjonen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 223 av 25.8.2010,  

s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013,  

s. 14. 

(1) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7. 

(2) EUT L 209 av 12.7.2006, s. 1. 

(3) EUT L 81 av 19.3.2004, s. 35. 

4)  COP4 besluttet å oppføre åtte av stoffene på listen i 

vedlegg A (eliminering) til konvensjonen. Det niende 

stoffet, perfluoroktansulfonsyre og dens derivater 

(heretter kalt «PFOS»), er fortsatt i utstrakt bruk over 

hele verden, og COP4 besluttet å oppføre det på listen i 

vedlegg B (begrensning), med en rekke unntak. 

Forordning (EF) nr. 850/2004 har en lignende 

oppbygning, med vedlegg I (forbud) og vedlegg II 

(begrensninger). Konvensjonen inneholder en 

forpliktelse til å forby eller begrense produksjon, bruk, 

import og eksport av stoffene oppført i dens vedlegg A 

og B. Ved at stoffet som omfattes av COP4-

beslutningene oppføres i forordning (EF) nr. 850/2004, 

blir begrensningenes virkeområde brakt i samsvar med 

COP4-beslutningen, ettersom det i nevnte forordning, i 

tillegg til at omsetningen begrenses, fastsettes vilkår for 

produksjon, bruk og avfallshåndtering. 

5)  Omsetning og bruk av PFOS er begrenset i Unionen i 

henhold til vedlegg XVII til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, 

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for 

kjemikalier (REACH)(4). De gjeldende begrensningene 

for PFOS i Unionen omfatter få unntak sammenlignet 

med COP4-beslutningen. PFOS er også oppført på listen 

i vedlegg I til den reviderte protokollen som ble vedtatt 

18. desember 2009. Derfor bør PFOS oppføres i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 sammen med 

de øvrige åtte stoffene. De unntakene som gjaldt for 

PFOS da det ble oppført i vedlegg XVII, blir med bare 

noen få endringer overført til vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 850/2004. Unntakene bør eventuelt gis på det 

vilkåret at den beste tilgjengelige teknikken benyttes. 

Det særlige unntaket for bruk av PFOS som fuktemiddel 

til bruk i kontrollerte galvaniseringssystemer er 

tidsbegrenset i samsvar med COP4-beslutningen. 

Dersom det er berettiget fra et teknisk synspunkt, kan 

fristen forlenges, forutsatt at konvensjonens 

partskonferanse godkjenner dette. Medlemsstatene må 

hvert fjerde år avlegge rapport om bruken av tillatte 

unntak. Den europeiske union bør som part i 

konvensjonen avlegge rapport på grunnlag av 

medlemsstatenes rapporter. Kommisjonen bør fortsette å 

vurdere de øvrige unntakene og kontrollere om det 

finnes sikrere alternative stoffer eller teknologier. 

6)  Bestemmelsene i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 850/2004 om stoffer som forekommer som 

utilsiktede sporforurensninger, bør defineres med 

hensyn til PFOS for å sikre ensartet gjennomføring og 

kontroll av forordningen, samtidig som det sikres at 

konvensjonen overholdes. I henhold til vedlegg XVII til 

  

(4) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2017/EØS/29/27 
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forordning (EF) nr. 1907/2006 ble det tillatt å bruke 

PFOS i mengder under visse grenseverdier. Inntil flere 

opplysninger foreligger, tilsvarer de grenseverdiene som 

er fastsatt i vedlegg XVII til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 for PFOS i produkter, et nivå under 

hvilket PFOS ikke kan brukes tilsiktet samtidig som 

kontroll og gjennomføring er mulig med eksisterende 

metoder. Disse grenseverdiene bør derfor begrense 

bruken av PFOS til et nivå tilsvarende utilsiktede 

sporforurensninger. For PFOS som stoffer eller i 

preparater bør det i denne forordning fastsettes en 

grenseverdi på et tilsvarende nivå. For å utelukke 

tilsiktet bruk bør dette nivået være lavere enn det som 

anvendes i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

7)  Omsetning og bruk av pentabromdifenyleter og 

oktabromdifenyleter er begrenset i Unionen i henhold til 

vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 med en 

konsentrasjonsgrense på 0,1 vektprosent, og under 

denne gjelder ingen begrensning. COP4 besluttet å 

oppføre de beslektede forbindelsene som finnes i de 

kommersielle formene av pentabromdifenyletere og 

oktabromdifenyletere, og som har egenskaper som 

persistente organiske forurensende stoffer. Av hensyn til 

sammenhengen bør listen i forordning (EF) 

nr. 850/2004 følge samme tilnærmingsmåte som 

vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 når det 

gjelder de derivatene som COP4 har identifisert som 

stoffer med egenskaper som persistente organiske 

forurensende stoffer. Derfor bør derivater av 

heksabromdifenyleter, heptabromdifenyleter, tetrabrom-

difenyleter og pentabromdifenyleter oppføres i vedlegg 

I til forordning (EF) nr. 850/2004. 

8)  Bestemmelsene i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i forordning 

(EF) nr. 850/2004 om stoffer som forekommer som 

utilsiktede sporforurensninger, bør defineres med 

hensyn til polybromerte difenyletere (PBDE) for å sikre 

ensartet gjennomføring og kontroll av forordningen, 

samtidig som det sikres at konvensjonen overholdes. 

Det bør i denne forordning fastsettes en fast grenseverdi 

for utilsiktede sporforurensninger av PBDE i stoffer, 

preparater og produkter. Med forbehold for at ytterligere 

opplysninger framkommer og at Kommisjonen foretar 

en ny vurdering i samsvar med målene med denne 

forordning, bør grenseverdiene i vedlegg XVII til 

forordning (EF) nr. 1907/2006 for PBDE i produkter 

framstilt av gjenvunne materialer, begrense bruken av 

PBDE til utilsiktede sporforurensninger, ettersom de 

ligger på et nivå under hvilket PBDE ikke kan brukes 

tilsiktet samtidig som kontroll og gjennomføring er 

mulig med eksisterende metoder. For PBDE som 

stoffer, i preparater eller i produkter bør det i denne 

forordning fastsettes en grenseverdi på et tilsvarende 

nivå. 

9)  Det må klargjøres at forbudet i artikkel 3 i forordning 

(EF) nr. 850/2004 ikke gjelder for PBDE- og 

PFOS-holdige produkter som allerede er i bruk på 

datoen for ikrafttredelse av denne forordning. 

10)  DDT og heksaklorsykloheksaner (HCH), herunder 

lindan, bør oppføres uten unntak. I henhold til del A i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 kan 

medlemsstatene beholde eksisterende produksjon og 

bruk av DDT til produksjon av dikofol. I dag benytter 

ingen medlemsstater seg av dette unntaket. Dessuten ble 

dikofol nektet oppført i vedlegg I til europaparlaments- 

og rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om 

markedsføring av biocidprodukter(1) og i rådsdirektiv 

91/414/EØF av 15. juli 1991 om omsetning av 

plantevernmidler(2). Unntaket bør derfor utgå. HCH, 

herunder lindan, er oppført i del B i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 850/2004, med to særlige unntak for 

visse bruksområder. Unntakene utløp henholdsvis 1. 

september 2006 og 31. desember 2007 og bør derfor 

utgå. 

11)  I samsvar med COP4-beslutningene bør 

pentaklorbenzen oppføres i vedlegg I og III til 

forordning (EF) nr. 850/2004 slik at stoffet blir omfattet 

av et allment forbud og av utslippsbestemmelsene i 

nevnte forordning. Klordekon og heksabrombifenyl bør 

flyttes til vedlegg I del A, ettersom de nå er oppført i 

begge de internasjonale dokumentene. 

12)  I samsvar med artikkel 22 i konvensjonen skal 

endringene av konvensjonens vedlegg A, B og C tre i 

kraft ett år etter at depositaren har gitt underretning om 

en endring, dvs. 26. august 2010. Derfor, og av hensyn 

til sammenhengen, bør denne forordning få anvendelse 

fra samme dato. Denne forordning bør tre i kraft så snart 

som mulig. 

13)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved rådsdirektiv 

67/548/EØF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og III til forordning (EF) nr. 850/2004 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1. 
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Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 26. august 2010. 

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

 Utferdiget i Brussel, 24. august 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

1)  Vedlegg I til forordning (EF) nr. 850/2004 skal lyde: 

«VEDLEGG I 

Del A — Stoffer oppført på listene i konvensjonen og protokollen samt stoffer oppført bare i konvensjonen 

Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt eller annen 

spesifisering 

Tetrabromdifenyleter 

C12H6Br4O 

  1.  Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) får anvendelse på 

tetrabromdifenyleter i konsentrasjoner på 

10 mg/kg (0,001 vektprosent) eller lavere, når 

det forekommer i stoffer, preparater eller 

produkter eller som bestanddel i produktdeler 

behandlet med flammehemmende middel. 

2.  Som unntak er produksjon, omsetning og bruk av 

følgende tillatt: 

a)  uten at det berører bokstav b), produkter og 

preparater som inneholder tetrabrom-

difenyleter i konsentrasjoner på under 0,1 

vektprosent, dersom de er framstilt helt eller 

delvis av gjenvunne materialer eller 

materialer fra avfall som er forberedt for 

ombruk, 

b)  elektrisk og elektronisk utstyr som kommer 

inn under virkeområdet for europa-

parlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF(*). 

3.  Det er tillatt å bruke produkter som inneholder 

tetrabromdifenyleter som en bestanddel, og som 

allerede var i bruk i Unionen før 25. august 2010. 

Artikkel 4 nr. 2 tredje og fjerde ledd får 

anvendelse på slike produkter. 

Pentabromdifenyleter 

C12H5Br5O 

  1.  Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) får anvendelse på 

pentabromdifenyleter i konsentrasjoner på 

10 mg/kg (0,001 vektprosent) eller lavere, når 

det forekommer i stoffer, preparater eller 

produkter eller som bestanddel i produktdeler 

behandlet med flammehemmende middel. 

2.  Som unntak er produksjon, omsetning og bruk av 

følgende tillatt: 

a)  uten at det berører bokstav b), produkter og 

preparater som inneholder pentabrom-

difenyleter i konsentrasjoner på under 0,1 

vektprosent, dersom de er framstilt helt eller 

delvis av gjenvunne materialer eller 

materialer fra avfall som er forberedt for 

ombruk, 
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Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt eller annen 

spesifisering 

   b)  elektrisk og elektronisk utstyr som kommer 

inn under virkeområdet for europa-

parlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF. 

3.  Det er tillatt å bruke produkter som inneholder 

pentabromdifenyleter som en bestanddel, og som 

allerede var i bruk i Unionen før 25. august 2010. 

Artikkel 4 nr. 2 tredje og fjerde ledd får 

anvendelse på slike produkter. 

Heksabromdifenyleter 

C12H4Br6O 

  1.  Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) får anvendelse på 

heksabromdifenyleter i konsentrasjoner på 

10 mg/kg (0,001 vektprosent) eller lavere, når 

det forekommer i stoffer, preparater eller 

produkter eller som bestanddel i produktdeler 

behandlet med flammehemmende middel. 

2.  Som unntak er produksjon, omsetning og bruk av 

følgende tillatt: 

a)  uten at det berører bokstav b), produkter og 

preparater som inneholder heksabrom-

difenyleter i konsentrasjoner på under 0,1 

vektprosent, dersom de er framstilt helt eller 

delvis av gjenvunne materialer eller 

materialer fra avfall som er forberedt for 

ombruk, 

b)  elektrisk og elektronisk utstyr som kommer 

inn under virkeområdet for europa-

parlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF. 

3.  Det er tillatt å bruke produkter som inneholder 

heksabromdifenyleter som en bestanddel, og som 

allerede var i bruk i Unionen før 25. august 2010. 

Artikkel 4 nr. 2 tredje og fjerde ledd får 

anvendelse på slike produkter. 

Heptabromdifenyleter 

 

C12H3Br7O 

  1.  Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) får anvendelse på 

heptabromdifenyleter i konsentrasjoner på 

10 mg/kg (0,001 vektprosent) eller lavere, når 

det forekommer i stoffer, preparater eller 

produkter eller som bestanddel i produktdeler 

behandlet med flammehemmende middel. 

2.  Som unntak er produksjon, omsetning og bruk av 

følgende tillatt: 

a)  uten at det berører bokstav b), produkter og 

preparater som inneholder heptabrom-

difenyleter i konsentrasjoner på under 0,1 

vektprosent, dersom de er framstilt helt eller 

delvis av gjenvunne materialer eller 

materialer fra avfall som er forberedt for 

ombruk, 
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Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt eller annen 

spesifisering 

   b)  elektrisk og elektronisk utstyr som kommer 

inn under virkeområdet for europa-

parlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF. 

3.  Det er tillatt å bruke produkter som inneholder 

heptabromdifenyleter som en bestanddel, og som 

allerede var i bruk i Unionen før 25. august 2010. 

Artikkel 4 nr. 2 tredje og fjerde ledd får 

anvendelse på slike produkter. 

Perfluoroktansulfonsyre og 

dens derivater (PFOS) 

C8F17SO2X 

(X = OH, metallsalt (O-M+), 

halogenid, amid og andre 

derivativer, herunder 

polymerer) 

  1.  Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) får anvendelse på 

PFOS i konsentrasjoner på 10 mg/kg (0,001 

vektprosent) eller lavere, når det forekommer i 

stoffer eller i preparater. 

2.  Artikkel 4 nr. 1 bokstav b) får anvendelse på 

konsentrasjoner av PFOS i halvfabrikater eller 

produkter eller deler av disse, dersom 

konsentrasjonen av PFOS er lavere enn 

0,1 vektprosent beregnet i forhold til massen av 

strukturelt eller mikrostrukturelt atskilte deler 

som inneholder PFOS, eller, for tekstiler eller 

andre belagte materialer, dersom mengden av 

PFOS er mindre enn 1 μg/m2 av det belagte 

materialet. 

3.  Det er tillatt å bruke produkter som inneholder 

PFOS som en bestanddel, og som allerede var i 

bruk i Unionen før 25. august 2010. Artikkel 4 

nr. 2 tredje og fjerde ledd får anvendelse på slike 

produkter. 

4.  Brannslokkingsskum som ble brakt i omsetning 

før 27. desember 2006, kan brukes til og med 

27. juni 2011. 

5.  Dersom utslippet til miljøet reduseres mest 

mulig, er produksjon og omsetning tillatt for 

følgende særlige bruksområder, forutsatt at 

medlemsstatene hvert fjerde år framlegger for 

Kommisjonen en rapport om de framskrittene 

som er gjort når det gjelder å eliminere PFOS: 

a)  til og med 26. august 2015, fuktemidler til 

bruk i kontrollerte galvaniseringssystemer, 

b)  fotoresister eller antirefleksbelegg for 

fotolitografiske prosesser, 

c)  fotografisk belegg til film, papir eller 

trykkplate, 
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Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt eller annen 

spesifisering 

   d)  antiduggmidler til ikke-dekorativ 

hardforkromming (krom VI) i lukkede 

systemer, 

e)  hydraulikkvæsker til luftfartsindustrien. 

 Dersom unntakene nevnt i bokstav a)-e) ovenfor 

gjelder produksjon eller bruk i et anlegg som 

omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/1/EF(**), anvendes de relevante beste 

tilgjengelige teknikkene for å forebygge og 

begrense utslipp av PFOS som er beskrevet i de 

opplysningene som Kommisjonen offentliggjør i 

henhold til artikkel 17 nr. 2 annet ledd i direktiv 

2008/1/EF. 

 Så snart det foreligger nye opplysninger om 

detaljer i forbindelse med bruk og om sikrere 

alternative stoffer eller teknologier for 

bruksområdene nevnt i bokstav b)-e), skal 

Kommisjonen ta unntakene nevnt i annet ledd 

opp til ny vurdering, slik at: 

i)  bruken av PFOS fases ut så snart det er 

teknisk og økonomisk mulig å bruke sikrere 

alternativer, 

ii)  et unntak bare kan forlenges for viktige 

bruksområder som det ikke finnes sikrere 

alternativer til, og når det er gjort rede for de 

tiltakene som er truffet for å finne sikrere 

alternativer, 

iii)  utslipp av PFOS til miljøet er begrenset mest 

mulig ved anvendelse av de beste 

tilgjengelige teknikkene. 

6.  Så snart Den europeiske standardiserings-

organisasjon (CEN) har vedtatt standarder, skal 

disse benyttes som analysemetoder for å påvise 

at stoffer, preparater og produkter er i samsvar 

med nr. 1 og 2. 

DDT (1,1,1-triklor-2,2-bis(4-

klorfenyl)etan) 

50-29-3 200-024-3 — 

Klordan 57-74-9 200-349-0 — 

Heksaklorsykloheksaner, 

herunder lindan 

58-89-9 200-401-2 — 

319-84-6 206-270-8  

319-85-7 206-271-3 

608-73-1 210-168-9 
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Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt eller annen 

spesifisering 

Dieldrin 60-57-1 200-484-5 — 

Endrin 72-20-8 200-775-7 — 

Heptaklor 76-44-8 200-962-3 — 

Heksaklorbenzen 118-74-1 200-273-9 — 

Klordekon 143-50-0 205-601-3 — 

Aldrin 309-00-2 206-215-8 — 

Pentaklorbenzen 608-93-5 210-172-5 — 

Polyklorerte bifenyler (PCB) 1336-36-3 

og andre 

215-648-1 

og andre 

Med forbehold for direktiv 96/59/EF er det tillatt å 

bruke produkter som allerede er i bruk på det 

tidspunktet denne forordning trer i kraft. 

Mirex 2385-85-5 219-196-6 — 

Toksafen 8001-35-2 232-283-3 — 

Heksabrombifenyl 36355-01-8 252-994-2 — 

(*) EUT L 37 av 13.2.2003, s. 19. 

(**) EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8. 

Del B ― Stoffer oppført bare på listen i protokollen 

Stoff CAS-nr. EF-nr. 
Særlig unntak ved bruk som mellomprodukt eller annen 

spesifisering 

—»    

2)  I vedlegg III tilføyes følgende stoff: 

«Pentaklorbenzen (CAS-nr. 608-93-5)» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 493/2012 

av 11. juni 2012 

om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader i materialgjenvinningsprosessene  

for brukte batterier og akkumulatorer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/66/EF av 6. september 2006 om batterier og 

akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer, og om 

oppheving av direktiv 91/157/EØF(1), særlig artikkel 12 nr. 6 

bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Materialgjenvinningsprosesser for brukte blybatterier, 

nikkel-kadmium-batterier og andre batterier og 

akkumulatorer, enten de inngår i en sekvens av 

prosesser eller er enkeltstående prosesser, bør minst 

oppnå de materialgjenvinningsgradene som er fastsatt i 

del B i vedlegg III til direktiv 2006/66/EF. 

2) Det bør fastsettes nærmere regler for beregning av 

materialgjenvinningsgrader som utfyller del B i 

vedlegg III til direktiv 2006/66/EF. 

3) Materialgjenvinningsprosessen bør defineres som en 

prosess som begynner etter innsamling og eventuell 

sortering og/eller forberedelse til materialgjenvinning 

av de brukte batteriene og akkumulatorene som tas 

imot av et gjenvinningsanlegg, og som avsluttes når 

det er blitt framstilt utgående fraksjoner som uten 

ytterligere behandling kan brukes til sitt opprinnelige 

formål eller til andre formål, og ikke lenger er avfall. 

For å oppmuntre til en forbedring av eksisterende 

materialgjenvinnings- og behandlingsteknologier og til 

utviklingen av nye, bør det stilles krav om at 

materialgjenvinningsgradene oppnås i hver enkelt 

materialgjenvinningsprosess. 

4) Det er nødvendig å definere forberedelse til 

materialgjenvinning som et forberedende tiltak før 

materialgjenvinningen, slik at det blir mulig å skille 

den fra materialgjenvinningsprosessen for brukte 

batterier og akkumulatorer. 

5) Materialgjenvinningsgradene i materialgjen-

vinningsprosessene for brukte batterier og 

akkumulatorer bør beregnes i henhold til den kjemiske 

sammensetningen i de inngående og utgående 

fraksjonene og med hensyn til den nyeste tekniske og 

vitenskapelige utviklingen, og de bør gjøres offentlig 

tilgjengelige. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 151 av 12.6.2012,  

s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 213/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 

21.3.2013, s. 15. 

(1) EUT L 266 av 26.9.2006, s. 1. 

6) Det er nødvendig å harmonisere den informasjonen 

som gjenvinningsaktørene skal framlegge, slik at det 

blir mulig å overvåke om kravene til 

materialgjenvinningsgrader overholdes i hele Den 

europeiske union. 

7) Aktører som materialgjenvinner brukte batterier eller 

akkumulatorer, trenger minst 18 måneder for å tilpasse 

sine teknologiske prosesser til de nye kravene om 

beregning av materialgjenvinningsgrader. 

8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 39 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF(2) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på materialgjenvinnings-

prosesser for brukte batterier og akkumulatorer fra 

1. januar 2014. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «materialgjenvinningsprosess» enhver bearbeiding som 

nevnt i artikkel 3 nr. 8 i direktiv 2006/66/EF av brukte 

blybatterier, nikkel-kadmium-batterier og andre batterier 

og akkumulatorer, som fører til framstilling av utgående 

fraksjoner som definert i nr. 5 i denne artikkel. 

Materialgjenvinningsprosessen omfatter ikke sortering 

og/eller forberedelse til materialgjenvinning/slutt-

behandling, og den kan utføres ved et eller flere anlegg, 

2) «forberedelse til materialgjenvinning» behandling av 

brukte batterier og/eller akkumulatorer før en 

materialgjenvinningsprosess, som blant annet skal omfatte 

lagring, håndtering, demontering av batteripakker eller 

utskilling av fraksjoner som ikke er en del av selve 

batteriet eller akkumulatoren, 

3) «materialgjenvinningsgrad» for en materialgjenvinnings-

prosess: forholdet mellom massen av de utgående 

fraksjonene som teller som gjenvunnet, og massen av 

inngående fraksjoner fra brukte batterier og 

akkumulatorer, uttrykt i prosent, 

4) «inngående fraksjon» massen av innsamlede brukte 

batterier og akkumulatorer som inngår i 

materialgjenvinningsprosessen, som definert i vedlegg I,  

  

(2) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

2017/EØS/29/28 
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5) «utgående fraksjon» massen av de materialene som 

framstilles av den inngående fraksjonen gjennom 

materialgjenvinningsprosessen, som definert i vedlegg I, 

men uten å gjennomgå ytterligere behandling, og som ikke 

lenger er avfall, eller som vil bli brukt til sitt opprinnelige 

formål eller til andre formål, unntatt energiutnytting. 

Artikkel 3 

Beregning av materialgjenvinningsgrad 

1.  Metoden fastsatt i vedlegg I skal brukes til å beregne 

materialgjenvinningsgraden for en materialgjenvinnings-

prosess for brukte blybatterier, nikkel-kadmium-batterier og 

andre batterier og akkumulatorer. 

2.  I enhver materialgjenvinningsprosess skal graden av 

gjenvunnet blyinnhold beregnes i henhold til metoden fastsatt 

i vedlegg II. 

3.  I enhver materialgjenvinningsprosess skal graden av 

gjenvunnet kadmiuminnhold beregnes i henhold til metoden 

fastsatt i vedlegg III. 

4.  Gjenvinningsaktørene skal årlig innrapportere 

informasjonen angitt i vedlegg IV, vedlegg V og vedlegg VI, 

etter hva som er relevant, og oversende den til vedkommende 

myndigheter i medlemstaten senest fire måneder fra utgangen 

av det aktuelle kalenderåret. Gjenvinningsaktørene skal sende 

inn sine første årsrapporter senest 30. april 2015. 

5.  Rapporteringen om materialgjenvinningsgraden skal 

omfatte hvert enkelt trinn i materialgjenvinningsprosessen og 

alle tilsvarende utgående fraksjoner. 

6.  Når en materialgjenvinningsprosess utføres ved mer enn 

ett anlegg, er den første gjenvinningsaktøren ansvarlig for å 

legge fram den informasjonen som kreves i henhold til nr. 4, 

for vedkommende myndigheter i medlemsstaten. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Metode for beregning av materialgjenvinningsgraden i materialgjenvinningsprosessen for brukte batterier og 

akkumulatorer 

1. Materialgjenvinningsgraden for en materialgjenvinningsprosess beregnes på følgende måte: 

RE =
∑moutput

minput
 × 100, [masseprosent] 

der: 

RE = beregnet materialgjenvinningsgrad for en materialgjenvinningsprosess i henhold til artikkel 12 nr. 4 i 

direktiv 2006/66/EF [i masseprosent], 

moutput = massen av utgående fraksjoner som teller som gjenvunnet per kalenderår, 

minput = massen av inngående fraksjoner som inngår i materialgjenvinningsprosessen for batterier per 

kalenderår. 

2.  Materialgjenvinningsgraden for en materialgjenvinningsprosess beregnes separat for følgende typer brukte 

batterier: 

– blybatterier og blyakkumulatorer, 

– nikkel-kadmium-batterier og nikkel-kadmium-akkumulatorer samt 

– andre batterier og akkumulatorer. 

3. Materialgjenvinningsgraden beregnes på grunnlag av de inngående og utgående fraksjonenes samlede kjemiske 

sammensetning (grunnstoff/forbindelser). For den inngående fraksjonen gjelder følgende: 

– gjenvinningsaktørene skal fastsette hvor stor andel de forskjellige typene brukte batterier og akkumulatorer 

utgjør av en inngående fraksjon ved å utføre en sorteringsanalyse av fraksjonen (ved kontinuerlig eller 

representativ prøvetaking), 

– den kjemiske sammensetningen av hver type brukte batterier eller akkumulatorer som finnes i den inngående 

fraksjonen, fastsettes på grunnlag av den kjemiske sammensetningen av nye batterier og akkumulatorer når de 

bringes i omsetning, eller på grunnlag av tilgjengelige opplysninger fra gjenvinningsaktører eller på grunnlag 

av opplysninger fra batteriprodusentene, 

– gjenvinningsaktørene skal fastsette den inngående fraksjonens samlede kjemiske sammensetning ved å 

analysere den kjemiske sammensetningen av de batteri- og akkumulatortypene som finnes i den inngående 

fraksjonen. 

4.  Utslipp til atmosfæren skal ikke medregnes i materialgjenvinningsgraden. 

5.  Massen av utgående fraksjoner som teller som gjenvunnet, er massen i tørrvekt av de grunnstoffene eller kjemiske 

forbindelsene som inngår i de fraksjonene som framstilles ved materialgjenvinning av brukte batterier og 

akkumulatorer per kalenderår [i tonn]. Som utgående fraksjoner regnes blant annet følgende: 

– Karbon som faktisk brukes som reduksjonsmiddel, eller som inngår i en utgående fraksjon fra 

materialgjenvinningsprosessen, dersom det kommer fra inngående batterier og akkumulatorer, forutsatt at 

denne bruken sertifiseres av en uavhengig vitenskapelig myndighet og offentliggjøres. Karbon som brukes til 

energiutnytting, skal ikke medregnes i materialgjenvinningsgraden. 

– Oksygen som brukes som oksiderende middel, dersom det kommer fra de inngående brukte batteriene og 

akkumulatorene, og dersom det inngår i en utgående fraksjon i materialgjenvinningsprosessen. Oksygen fra 

atmosfæren skal ikke medregnes i materialgjenvinningsgraden. 

– Batteri- og akkumulatormaterialer som inngår i slagg som egner seg til og kan brukes til 

materialgjenvinningsformål, som definert i artikkel 3 nr. 8 i direktiv 2006/66/EF, annet enn til anlegging av 

fyllplasser eller til utfylling, forutsatt at dette er i samsvar med nasjonale krav. 

6.  Massen av inngående fraksjoner som inngår i materialgjenvinningsprosessen for batterier, er massen i tørrvekt av 

innsamlede brukte batterier og akkumulatorer som inngår i materialgjenvinningsprosessen per kalenderår [i tonn], 

inklusive: 

– væsker og syrer, 

– massen av utvendig kappe på brukte batterier og akkumulatorer, 

og eksklusive: 

– massen av det ytre beskyttelseslaget på batteripakker. 

 ______ 
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VEDLEGG II 

Metode for beregning av materialgjenvinningsgraden av blyinnhold 

1.  Materialgjenvinningsgraden av blyinnhold skal beregnes som følger: 

RPb =
∑mPb output

mPb input
 × 100, [masseprosent] 

der: 

RPb = beregnet materialgjenvinningsgrad av bly (Pb) fra en materialgjenvinningsprosess i henhold til 

artikkel 12 nr. 4 i direktiv 2006/66/EF [i masseprosent], 

mPb output = massen av bly i utgående fraksjoner som teller som gjenvunnet, er den andelen av blyinnholdet i disse 

fraksjonene som kommer fra materialgjenvinningen av blybatterier og blyakkumulatorer per 

kalenderår [i tonn], 

mPb input = massen av bly i den inngående fraksjonen som inngår i materialgjenvinningsprosessen for batterier, 

defineres som det årlige gjennomsnittlige blyinnholdet i brukte blybatterier og blyakkumulatorer 

multiplisert med den inngående massen av blybatterier og blyakkumulatorer per kalenderår [i tonn]. 

2.  I den utgående fraksjonen skal blyinnholdet i slagg på slutten av materialgjenvinningsprosessen ikke medregnes i 

materialgjenvinningsgraden av blyinnhold. 

 ______  

VEDLEGG III 

Metode for beregning av materialgjenvinningsgraden av kadmiuminnhold 

1.  Materialgjenvinningsgraden av kadmiuminnhold skal beregnes som følger: 

RCd =
mCd output

mCd input
 × 100, [masseprosent] 

der: 

RCd = beregnet materialgjenvinningsgrad av kadmium (Cd) fra en materialgjenvinningsprosess i henhold 

til artikkel 12 nr. 4 i direktiv 2006/66/EF [i masseprosent], 

mCd output = massen av kadmium i utgående fraksjoner som teller som gjenvunnet, er den andelen av 

kadmiuminnholdet i disse fraksjonene som kommer fra materialgjenvinningen av nikkel-kadmium-

batterier og nikkel-kadmium-akkumulatorer per kalenderår [i tonn], 

mCd input = massen av kadmium i den inngående fraksjonen som inngår i materialgjenvinningsprosessen for 

batterier, defineres som det årlige gjennomsnittlige kadmiuminnholdet i brukte nikkel-kadmium-

batterier og nikkel-kadmium-akkumulatorer multiplisert med den inngående massen av nikkel-

kadmium-batterier og nikkel-kadmium-akkumulatorer per kalenderår [i tonn]. 

2.  I den utgående fraksjonen skal kadmiuminnholdet i slagg på slutten av materialgjenvinningsprosessen ikke 

medregnes i materialgjenvinningsgraden av kadmiuminnhold. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

Rapportering av materialgjenvinningsgrader for blybatterier og blyakkumulatorer 

1.  For blybatterier og blyakkumulatorer som inngår i materialgjenvinningsprosessen, skal følgende opplysninger 

framlegges: 

Materialgjenvinningsgrad for en materialgjenvinningsprosess for batterier (blybatterier) 

Kalenderår   

Anlegg(1) 

Navn   

Gate   

Sted   

Land   

Kontaktperson   

E-post   

Telefon   

Beskrivelse av materialgjenvinningsprosessen for batterier i sin helhet(2): 

 

Inngående fraksjoner i materialgjenvinningsprosessen for batterier i sin helhet(3) 

Beskrivelse av brukte batterier og 

akkumulatorer 

EAK-kode 

(valgfritt) 

Masse(4) Inngående fraksjoners sammensetning minput 

tonn/år 
Grunnstoff eller forbindelse 

masse-

prosent 
[tonn/år] 

   

   Grunnstoffer eller forbindelser som ikke inngår i 

de inngående fraksjonene    

   Urenheter(8)   

   Ytre beskyttelseslag på 

batteripakker 

  

   Vann (H2O)   

   Annet   

   Grunnstoffer eller forbindelser som inngår i de 

inngående fraksjonene 

   Bly (Pb)   

   Svovelsyre (H2SO4)   

   Plast   

   Annet   

      

      

   minput, totalt(5)   

      

   moutput, Pb(5)   

   moutput, totalt(5)   

      

Materialgjenvinningsgrad (RE)(6): moutput/minput  masseprosent 

Materialgjenvinningsgrad av Pb 

(RPb)(7): 

mPb output/mPb input  masseprosent 

Merknader: 

(1) Anlegg som behandler brukte batterier og akkumulatorer etter innsamling, eventuell sortering og forberedelse til 

materialgjenvinning. 

(2) Beskrivelse av materialgjenvinningsprosessen for batterier i sin helhet, uansett om den utføres av et eller flere anlegg (herunder 

beskrivelse av de enkelte trinnene i materialgjenvinningsprosessen og deres utgående fraksjoner). 

(3) Beskrivelse av brukte batterier og akkumulatorer, som de mottas etter innsamling, eventuell sortering og forberedelse til 

materialgjenvinning. 

(4) Våtmassen av brukte batterier og akkumulatorer, som de mottas etter innsamling, eventuell sortering og forberedelse til 

materialgjenvinning (massen av utskilte urenheter og ytre beskyttelseslag på batteripakker samt vanninnholdet som angitt i 

feltet «Inngående fraksjoners samlede sammensetning», skal trekkes fra ved beregning av materialgjenvinningsgraden). 
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(5) Eksempler på urenheter er plast, ebonittspon, gjenstander og deler av jern, fibrer fra elektronisk avfall og smeltet aluminium. 

(6) Opplysninger overført fra vedlegg IV nr. 2. 

(7) Beregnet ved hjelp av formelen for RE på grunnlag av opplysninger framlagt i samsvar med vedlegg IV nr. 2. 

(8) Beregnet ved hjelp av formelen for RPb på grunnlag av opplysninger framlagt i samsvar med vedlegg IV nr. 2. 

2.  For de enkelte trinnene i materialgjenvinningsprosessen for blybatterier og blyakkumulatorer skal følgende 

opplysninger framlegges: 

Prosesstrinn 1 

Kalenderår   

Anlegg(1) 

Navn   

Gate   

Sted   

Land   

Kontaktperson   

E-post   

Telefon   

Beskrivelse av det enkelte prosesstrinnet: 

 

Inngående fraksjoner (brukte batterier eller fraksjoner av brukte batterier)(2) 

Beskrivelse av 

inngående 

fraksjoner 

EAK-kode 

(valgfritt) 

Masse    

tonn/år    

      

      

      

Utgående fraksjoner 

1. Mellomfraksjoner(3) 

Beskrivelse av 

fraksjon 

EAK-kode 

(valgfritt) 

Masse(4) 
Ytterligere behandling 

Mottaker(5) 
Ytterligere 

prosesstrinn 

tonn/år Navn  

     1_1 

     1_2 

     1_3 

     1_4 

     1_5 

     1_6 

      1_7 

     1_8 

     1_9 

     1_10 

2. Endelige utgående fraksjoner som teller som gjenvunnet(6) 

Grunnstoff eller 

forbindelse(7) 

Fraksjon (ikke avfall) 

som inneholder 

grunnstoffet eller 

forbindelsen 

Konsentrasjon av 

grunnstoffet eller 

forbindelsen i fraksjonen 

Massen av 

grunnstoffet eller 

forbindelsen som 

kommer fra 

inngående fraksjoner 

av batterier 

Fraksjonens bestemmelse 

masseprosent tonn/år 
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Grunnstoff eller 

forbindelse(7) 

Fraksjon (ikke avfall) 

som inneholder 

grunnstoffet eller 

forbindelsen 

Konsentrasjon av 

grunnstoffet eller 

forbindelsen i fraksjonen 

Massen av 

grunnstoffet eller 

forbindelsen som 

kommer fra 

inngående fraksjoner 

av batterier 

Fraksjonens bestemmelse 

masseprosent tonn/år 

 moutput, Pb   

moutput, totalt    

Merknader: 

(1) Anlegg som utfører et enkelt prosesstrinn. 

(2) For trinn 1 = det samme som inngående fraksjoner i materialgjenvinningsprosessen for batterier i sin helhet. For etterfølgende 

trinn = mellomfraksjoner fra foregående prosesstrinn. 

(3) Mellomfraksjoner = fraksjoner som skal gå videre til etterfølgende trinn i materialgjenvinningsprosessen. 

(4) Fra inngående fraksjoner av batterier (tørrmasse). 

(5) Anlegg som mellomfraksjonen overføres til, eller — dersom neste prosesstrinn utføres internt — det samme som under 1. 

(6) Endelige utgående fraksjoner som teller som gjenvunnet = som ikke lenger er avfall, og som uten ytterligere behandling vil bli 

brukt til sitt opprinnelige formål eller til andre formål, unntatt energiutnytting. Se også eksemplene i vedlegg I nr. 5. 

(7) Grunnstoffer og forbindelser, dersom de var komponenter i de inngående fraksjonene av batterier (brukte batterier). Se særlige 

bestemmelser og eksempler i vedlegg I nr. 5. For bly (Pb) i slagg, se bestemmelsen i vedlegg II nr. 2. Bly skal angis som «Pb». 
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VEDLEGG V 

Rapportering av materialgjenvinningsgrader for nikkel-kadmium-batterier og nikkel-kadmium-akkumulatorer 

1.  For nikkel-kadmium-batterier og nikkel-kadmium-akkumulatorer som inngår i materialgjenvinningsprosessen, skal 

følgende opplysninger framlegges: 

Materialgjenvinningsgrad for en materialgjenvinningsprosess for batterier (nikkel-kadmium-batterier) 

Kalenderår   

Anlegg(1) 

Navn   

Gate   

Sted   

Land   

Kontaktperson   

E-post   

Telefon   

Beskrivelse av materialgjenvinningsprosessen for batterier i sin helhet(2): 

 

 

Inngående fraksjoner i materialgjenvinningsprosessen for batterier i sin helhet(3) 

Beskrivelse av brukte batterier og 

akkumulatorer 

EAK-kode 

(valgfritt) 

Masse(4) Inngående fraksjoners sammensetning minput 

tonn/år 
Grunnstoff eller forbindelse 

masse-

prosent 
[tonn/år] 

   

   Grunnstoffer eller forbindelser som ikke inngår i 

de inngående fraksjonene    

   Urenheter(8)   

   Ytre beskyttelseslag på 

batteripakker 

  

   Vann (H2O)   

   Annet   

   Grunnstoffer eller forbindelser som inngår i de 

inngående fraksjonene 

   Kadmium (Cd)   

   Nikkel (Ni)   

   Jern (Fe)   

   Plast   

   Elektrolytt   

      

   minput, totalt(5)   

      

   moutput, Cd(5)   

   moutput, totalt(5)   

      

Materialgjenvinningsgrad (RE)(6): moutput/minput  masseprosent 

Materialgjenvinningsgrad av Cd 

(RCd)(7): 

mPb output/mPb input  masseprosent 

   

Merknader: 

(1) Anlegg som bearbeider brukte batterier og akkumulatorer etter innsamling og eventuell sortering. 

(2) Beskrivelse av materialgjenvinningsprosessen for batterier i sin helhet, uansett om den utføres av et eller flere anlegg (herunder 

beskrivelse av de enkelte trinnene i materialgjenvinningsprosessen og deres utgående fraksjoner). 

(3) Beskrivelse av brukte batterier og akkumulatorer, som de mottas etter innsamling og eventuell sortering og forberedelse til 

materialgjenvinning. 

(4) Våtmassen av brukte batterier og akkumulatorer, som de mottas etter innsamling og eventuell sortering (massen av utskilte 

urenheter og ytre beskyttelseslag på batteripakker samt vanninnholdet som angitt i feltet «Inngående fraksjoners 

sammensetning», skal trekkes fra ved beregning av materialgjenvinningsgraden). 
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(5) Opplysninger overført fra vedlegg V nr. 2.  

(6) Beregnet ved hjelp av formelen for RE på grunnlag av opplysninger framlagt i samsvar med vedlegg V nr. 2. 

(7) Beregnet ved hjelp av formelen for RCd på grunnlag av opplysninger framlagt i samsvar med vedlegg V nr. 2. 

(8) Eksempler på urenheter er plast, ebonittspon, gjenstander og deler av jern, fibrer fra elektronisk avfall og smeltet aluminium. 

2.  For de enkelte trinnene i materialgjenvinningsprosessen for nikkel-kadmium-batterier og nikkel-kadmium-

akkumulatorer skal følgende opplysninger framlegges: 

Prosesstrinn 1 

Kalenderår   

Anlegg(1) 

Navn   

Gate   

Sted   

Land   

Kontaktperson   

E-post   

Telefon   

Beskrivelse av det enkelte prosesstrinnet: 

 

Inngående fraksjoner (brukte batterier eller fraksjoner av brukte batterier)(2) 

Beskrivelse av 

inngående 

fraksjoner 

EAK-kode 

(valgfritt) 

Masse    

tonn/år    

      

Utgående fraksjoner 

1. Mellomfraksjoner(3) 

Beskrivelse av 

fraksjon 

EAK-kode 

(valgfritt) 

Masse(4) 
Ytterligere behandling 

Mottaker(5) 
Ytterligere 

prosesstrinn 

tonn/år Navn  

     1_1 

     1_2 

     1_3 

     1_4 

     1_5 

     1_6 

     1_7 

     1_8 

     1_9 

     1_10 

2. Endelige utgående fraksjoner som teller som gjenvunnet(6) 

Grunnstoff eller 

forbindelse(7) 

Fraksjon (ikke avfall) 

som inneholder 

grunnstoffet eller 

forbindelsen 

Konsentrasjon av 

grunnstoffet eller 

forbindelsen i fraksjonen 

Massen av 

grunnstoffet eller 

forbindelsen som 

kommer fra 

inngående fraksjoner 

av batterier 

Fraksjonens bestemmelse 

masseprosent tonn/år 
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Grunnstoff eller 

forbindelse(7) 

Fraksjon (ikke avfall) 

som inneholder 

grunnstoffet eller 

forbindelsen 

Konsentrasjon av 

grunnstoffet eller 

forbindelsen i fraksjonen 

Massen av 

grunnstoffet eller 

forbindelsen som 

kommer fra 

inngående fraksjoner 

av batterier 

Fraksjonens bestemmelse 

masseprosent tonn/år 

 moutput, Pb   

moutput, totalt    

Merknader: 

(1) Anlegg som utfører et enkelt prosesstrinn. 

(2) For trinn 1 = det samme som inngående fraksjoner i materialgjenvinningsprosessen for batterier i sin helhet. 

For etterfølgende trinn = mellomfraksjoner fra foregående prosesstrinn. 

(3) Mellomfraksjoner = fraksjoner som skal gå videre til etterfølgende trinn i materialgjenvinningsprosessen. 

(4) Fra inngående fraksjoner av batterier (tørrmasse). 

(5) Anlegg som mellomfraksjonen overføres til, eller — dersom neste prosesstrinn utføres internt — det samme som under 1. 

(6) Endelige utgående fraksjoner som teller som gjenvunnet = som uten ytterligere behandling vil bli brukt til sitt opprinnelige 

formål eller til andre formål, se også eksemplene i vedlegg I nr. 5. 

(7) Grunnstoffer og forbindelser, dersom de var komponenter i de inngående fraksjonene av batterier (brukte batterier). Se særlige 

bestemmelser og eksempler i vedlegg I nr. 5. For kadmium (Cd) i slagg, se bestemmelsen i vedlegg III nr. 2. Kadmium skal 

angis som «Cd». 
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VEDLEGG VI 

Rapportering av materialgjenvinningsgrader for andre batterier og akkumulatorer 

1.  For andre batterier og akkumulatorer som inngår i materialgjenvinningsprosessen, skal følgende opplysninger 

framlegges: 

Materialgjenvinningsgrad for en materialgjenvinningsprosess for batterier (andre batterier) 

Kalenderår   

Anlegg(1) 

Navn   

Gate   

Sted   

Land   

Kontaktperson   

E-post   

Telefon   

Beskrivelse av materialgjenvinningsprosessen for batterier i sin helhet(2): 

 

Inngående fraksjoner i materialgjenvinningsprosessen for batterier i sin helhet(3) 

Beskrivelse av brukte batterier 

og akkumulatorer 

EAK-kode 

(valgfritt) 

Masse(4) Inngående fraksjoners sammensetning minput 

tonn/år Grunnstoff eller 

forbindelse 

masse-

prosent 
[tonn/år] 

   

   Grunnstoffer eller forbindelser som ikke inngår i 

de inngående fraksjonene    

   Urenheter(7)   

   Ytre beskyttelseslag på 

batteripakker 

  

   Vann (H2O)   

   Annet   

   Grunnstoffer eller forbindelser som inngår i de 

inngående fraksjonene 

   Metaller (f.eks. Fe, Mn, 

Zn, Ni, Co, Li, Ag, Cu, Al) 

  

   Kvikksølv (Hg)   

   Karbon   

   Plast   

   Elektrolytt   

      

   minput, totalt(5)   

      

   moutput, totalt(5)   

      

Materialgjenvinningsgrad (RE)(6): moutput/minput  masseprosent 

Merknader: 

(1) Anlegg som behandler brukte batterier og akkumulatorer etter innsamling, eventuell sortering og forberedelse til 

materialgjenvinning. 

(2) Beskrivelse av materialgjenvinningsprosessen for batterier i sin helhet, uansett om den utføres av et eller flere anlegg (herunder 

beskrivelse av de enkelte trinnene i materialgjenvinningsprosessen og deres utgående fraksjoner). 

(3) Beskrivelse av brukte batterier og akkumulatorer, som de mottas etter innsamling, eventuell sortering og forberedelse til 

materialgjenvinning. 

(4) Våtmassen av brukte batterier og akkumulatorer, som de mottas etter innsamling, eventuell sortering og forberedelse til 

materialgjenvinning (massen av utskilte urenheter og ytre beskyttelseslag på batteripakker samt vanninnholdet som angitt i 

feltet «Inngående fraksjoners sammensetning», skal trekkes fra ved beregning av materialgjenvinningsgraden). 
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(5) Opplysninger overført fra vedlegg VI nr. 2.  

(6) Beregnet ved hjelp av formelen for RE på grunnlag av opplysninger framlagt i samsvar med vedlegg VI nr. 2. 

(7) Eksempler på urenheter er plast, ebonittspon, gjenstander og deler av jern, fibrer fra elektronisk avfall og smeltet aluminium. 

2.  For de enkelte trinnene i materialgjenvinningsprosessen for andre batterier og akkumulatorer skal følgende 

opplysninger framlegges: 

Prosesstrinn 1 

Kalenderår   

Anlegg(1) 

Navn   

Gate   

Sted   

Land   

Kontaktperson   

E-post   

Telefon   

Beskrivelse av det enkelte prosesstrinnet: 

 

Inngående fraksjoner (brukte batterier eller fraksjoner av brukte batterier)(2) 

Beskrivelse av 

inngående 

fraksjoner 

EAK-kode 

(valgfritt) 

Masse    

tonn/år    

      

Utgående fraksjoner 

1. Mellomfraksjoner(3) 

Beskrivelse av 

fraksjon 

EAK-kode 

(valgfritt) 

Masse(4) Ytterligere 

behandling 

Mottaker(5) 
Ytterligere 

prosesstrinn 

tonn/år Navn  

     1_1 

     1_2 

     1_3 

     1_4 

     1_5 

     1_6 

     1_7 

     1_8 

     1_9 

     1_10 

2. Endelige utgående fraksjoner som teller som gjenvunnet(6) 

Grunnstoff eller 

forbindelse(7) 

Fraksjon (ikke avfall) 

som inneholder 

grunnstoffet eller 

forbindelsen 

Konsentrasjon av 

grunnstoffet eller 

forbindelsen i fraksjonen 

Massen av 

grunnstoffet eller 

forbindelsen som 

kommer fra 

inngående fraksjoner 

av batterier 

Fraksjonens bestemmelse 

masseprosent tonn/år 
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Grunnstoff eller 

forbindelse(7) 

Fraksjon (ikke avfall) 

som inneholder 

grunnstoffet eller 

forbindelsen 

Konsentrasjon av 

grunnstoffet eller 

forbindelsen i fraksjonen 

Massen av 

grunnstoffet eller 

forbindelsen som 

kommer fra 

inngående fraksjoner 

av batterier 

Fraksjonens bestemmelse 

masseprosent tonn/år 

     

 moutput, totalt    

Merknader: 

(1) Anlegg som utfører et enkelt prosesstrinn. 

(2) For trinn 1 = det samme som inngående fraksjoner i materialgjenvinningsprosessen for batterier i sin helhet. 

For etterfølgende trinn = mellomfraksjoner fra foregående prosesstrinn. 

(3) Mellomfraksjoner = fraksjoner som skal gå videre til etterfølgende trinn i materialgjenvinningsprosessen. 

(4) Fra inngående fraksjoner av batterier (tørrmasse). 

(5) Anlegg som mellomfraksjonen overføres til, eller — dersom neste prosesstrinn utføres internt — det samme som under 1. 

(6) Endelige utgående fraksjoner som teller som gjenvunnet = som uten ytterligere behandling vil bli brukt til sitt opprinnelige 

formål eller til andre formål, se også eksemplene i vedlegg I nr. 5. 

(7) Grunnstoffer og forbindelser, dersom de var komponenter i de inngående fraksjonene av batterier (brukte batterier). Se særlige 

bestemmelser og eksempler i vedlegg I nr. 5.  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/9/EU 

av 7. mars 2012 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF om tilnærming av 

medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/37/EF av 5. juni 2001 om tilnærming av medlemsstatenes 

lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av 

tobakksvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i direktiv 2001/37/EF er det 

fastsatt at hver enhetspakning med tobakksvarer, unntatt 

tobakk til bruk i munnen og andre røykfrie 

tobakksvarer, og eventuell ytre emballasje, unntatt 

gjennomsiktige omslag, må merkes med en 

tilleggsadvarsel fra listen i vedlegg I til nevnte direktiv. 

2) Slike tilleggsadvarsler har vært obligatorisk på alle 

pakninger med røyketobakk siden september 2003 og på 

pakninger med andre tobakksvarer siden september 

2004. 

3) Det har vist seg at effekten av tilleggsadvarslene fastsatt 

i vedlegg I til direktiv 2001/37/EF har blitt mindre etter 

hvert som nyhetsverdien av advarslene har avtatt. 

4) I tillegg har det framkommet nye vitenskapelige data 

om helseeffektene av tobakksbruk og prinsippene for 

effektiv tobakksmerking siden direktiv 2001/37/EF ble 

vedtatt. Det er blant annet dokumentert at røyking er en 

bidragende årsak til kreft i munn og svelg, nedsatt syn 

og tann- og tannkjøttsykdommer. Det er også 

dokumentert at barn av foreldre som røyker, har større 

risiko for å begynne å røyke. 

5) I artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2001/37/EF er det fastsatt at 

Kommisjonen skal tilpasse helseadvarslene fastsatt i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 69 av 8.3.2012, s. 15, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013,  

s. 17. 

(1) EFT L 194 av 18.7.2001, s. 26. 

vedlegg I til nevnte direktiv til den vitenskapelige og 

tekniske utvikling. Dessuten anbefales det i 

retningslinjene for emballering og merking av 

tobakksvarer(2) som ble vedtatt av den tredje 

partskonferansen for WHOs rammekonvensjon om 

bekjempelse av tobakk i november 2008, at rettslige 

tiltak for emballering og merking av tobakksvarer bør 

evalueres regelmessig og oppdateres etter hvert som nye 

funn framkommer og effekten av helseadvarsler og -

meldinger avtar. 

6) For å opprettholde og øke effekten av tilleggsadvarslene 

og ta hensyn til den vitenskapelige utvikling er det 

nødvendig å endre de nåværende tilleggsadvarslene 

fastsatt i vedlegg I til direktiv 2001/37/EF. 

7) Endringen bør gjøres på grunnlag av resultatene av en 

gjennomgåelse av tilgjengelig kunnskap om merking av 

tobakksvarer og helseeffektene av tobakksbruk samt 

etter at advarslene er utprøvd i alle medlemsstater. 

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra forskriftskomiteen nedsatt i henhold til 

artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2001/37/EF og verken 

Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg dem — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 2001/37/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 28. mars 2014 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene. 

  

(2) FCTC/COP3(10) Guidelines for implementation of Article 11 of 

the WHO Framework Convention on Tobacco Control (Packaging 

and labelling of tobacco products). 

2017/EØS/29/29 
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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. 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 

Medlemsstatene kan beslutte å tillate fortsatt markedsføring av 

varer som ikke er i samsvar med bestemmelsene i dette direktiv 

til 28. mars 2016. 

Artikkel 4 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Liste over tilleggsadvarsler 

(nevnt i artikkel 5 nr. 2 bokstav b)) 

1) Røyking er årsak til ni av ti tilfeller av lungekreft 

2) Røyking fører til kreft i munn og svelg 

3) Røyking er skadelig for lungene 

4) Røyking fører til hjerteinfarkt 

5) Røyking fører til slag og funksjonshemming 

6) Røyking fører til åreforkalkning 

7) Røyking øker risikoen for blindhet 

8) Røyking er skadelig for tennene og tannkjøttet 

9) Røyking kan drepe ditt ufødte barn 

10) Røyker du, skader du dine nærmeste 

11) Barn av røykere begynner oftere å røyke 

12) Stump røyken – lev lenge for dine nærmeste(1) 

13) Røyking gir redusert fruktbarhet 

14) Røyking øker risikoen for impotens 

  

(1) Advarselen suppleres med telefonnumre/internettadresser til hjelpetelefoner for røykeslutt eller lignende i den aktuelle medlemsstaten.» 

 _____________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 19. juni 2010 

om endring av vedtak 2004/388/EF om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor 

Fellesskapet 

[meddelt under nummer K(2010) 3666] 

(2010/347/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 93/15/EØF av 5. april 1993 

om harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av og 

kontroll med eksplosive varer til sivil bruk(1), særlig artikkel 13 

nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til framgangsmåten for overføring av 

eksplosiver innenfor Unionens territorium innført ved 

direktiv 93/15/EØF kreves det tillatelse fra 

vedkommende myndigheter på de eksplosive varenes 

avsendelses-, transitt- og bestemmelsessted. 

2) Ved kommisjonsvedtak 2004/388/EF av 15. april 2004 

om et dokument om overføring av eksplosive varer 

innenfor Fellesskapet(2) ble det utarbeidet en mal for et 

dokument til bruk ved overføring av eksplosive varer, 

som inneholder opplysningene som kreves i henhold til 

artikkel 9 nr. 5 og 6 i direktiv 93/15/EØF, for å lette 

overføring av eksplosive varer mellom medlemsstatene 

samtidig som de påkrevde sikkerhetskravene ved 

overføring av disse produktene overholdes. 

3) Vedtak 2004/388/EF bør tilpasses for å ta hensyn til at 

det er utviklet et elektronisk system for godkjenning av 

overføringer som er tilgjengelig for alle medlemsstater. 

4) Det bør særlig være mulig for vedkommende myndighet 

i opprinnelsesstaten å skrive ut alle nødvendige 

dokumenter og utstede dokumentet om overføring av 

eksplosive varer innenfor Fellesskapet til leverandøren 

etter at den har fått bekreftet at alle vedkommende 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 155 av 22.6.2010,  

s. 54, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 216/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013,  

s. 18. 

(1) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. 

(2) EUT L 120 av 24.4.2004, s. 43. 

myndigheter i berørte medlemsstater har godkjent 

overføringen, ettersom dette vil redusere den 

administrative byrden for foretak og medlemsstatenes 

myndigheter. 

5) En evaluering av gjennomføringen av direktiv 

93/15/EØF som ble utført på vegne av 

Europakommisjonen, konkluderte at medlemsstatenes 

framgangsmåte for godkjenning av overføringer må 

forkortes. Løsningen bør være å innføre et felles 

elektronisk system. 

6) I «Small Business Act» for Europa(3) og i den tredje 

strategiske gjennomgangen av bedre regelverk i Den 

europeiske union(4) har Europakommisjonen satt seg 

som mål å øke forutsigbarheten og bidra til at 

næringslivet er bedre forberedt på regelverksendringer. 

Et konkret tiltak for å nå dette målet er å innføre et 

system for felles ikrafttredelsesdatoer for om mulig å 

sikre at anvendelsesdatoen til regelverk som berører 

næringslivet, tilsvarer visse faste datoer i løpet av året. 

Det bør det tas hensyn til når anvendelsesdatoen til 

denne beslutning fastsettes. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 13 nr. 1 i 

direktiv 93/15/EØF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2004/388/EC gjøres følgende endringer: 

1.  Ny artikkel 3a skal lyde: 

 «Artikkel 3a 

 Når opprinnelsesstaten, mottakerstaten og eventuelle 

transittstater bruker et felles elektronisk system for 

godkjenning av overføringer av eksplosive varer innenfor 

Unionen, skal framgangsmåten angitt i andre til femte ledd 

få anvendelse. 

  

(3) KOM(2008) 394 endelig utgave av 25.6.2008. 

(4) KOM(2009) 15 endelig utgave av 28.1.2009. 

2017/EØS/29/30 
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 Mottakeren skal framlegge dokumentet for overføring av 

eksplosive varer innenfor Fellesskapet i papirutgave eller 

elektronisk format med avsnitt 1–4 utfylt, til vedkommende 

myndighet i mottakerstaten for godkjenning. 

 Etter å ha gitt sin godkjenning skal mottakerstaten sende 

godkjenningen til opprinnelsesstaten via det felles 

elektroniske systemet. 

 Etter å ha gitt sin godkjenning skal vedkommende 

myndighet i opprinnelsesstaten innhente godkjenning fra 

vedkommende myndigheter i alle transittstater via det felles 

elektroniske systemet. 

 Etter å ha mottatt alle godkjenninger skal vedkommende 

myndighet i opprinnelsesstaten utstede dokumentet for 

overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet med 

en angivelse av alle berørte medlemsstaters samtykke til 

leverandøren på sikkert identifiserbart papir og på 

opprinnelsesstatens, eventuelle transittstaters og 

mottakerstatens offisielle språk, og på engelsk.» 

2.  I de forklarende merknadene i vedlegget innsettes følgende 

setning til sist i nr. 2: «Dette punkt får ikke anvendelse 

dersom det felles elektroniske systemet beskrevet i artikkel 

3a benyttes.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 29. oktober 2010. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 19. juni 2010. 

 For Kommisjonen 

 Antonio TAJANI 

 Visepresident 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/30/EU 

av 19. mai 2010 

om merking av og standardiserte vareopplysningar på energirelaterte produkt, som viser forbruket 

deira av energi og andre ressursar 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNIONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, særleg artikkel 194 nr. 2, 

med tilvising til framlegget frå Europakommisjonen, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 

sosialutvalet(1), 

etter samråd med Regionutvalet, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Rådsdirektiv 92/75/EØF av 22. september 1992 om 

angivelse av husholdningsapparaters energi- og 

ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte 

vareopplysninger(3) er vorte endra monaleg(4). Ettersom 

det må gjerast ytterlegare endringar, bør direktivet 

omarbeidast av omsyn til klarleiken. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 153 av 18.6.2010, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 217/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og 

vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 19. 

(1) TEU C 228 av 22.9.2009, s. 90. 

(2) Haldning frå Europaparlamentet av 5. mai 2009 (enno ikkje 

offentleggjord i TEU), haldning frå Rådet ved første handsaming 

14. april 2010 (enno ikkje offentleggjord i TEU), haldning frå 

Europaparlamentet av 18. mai 2010 (enno ikkje offentleggjord i 

TEU). 

(3) TEF L 297 av 13.10.1992, s. 16. 

(4) Sjå del A i vedlegg I. 

2) Verkeområdet for direktiv 92/75/EØF er avgrensa til 

hushaldsapparat. Kommisjonsmeldinga av 16. juli 2008 

om handlingsplanen for berekraftig forbruk og 

produksjon og berekraftig industripolitikk har vist at ei 

utviding av verkeområdet for direktiv 92/75/EØF til å 

omfatte energirelaterte produkt som under bruk har ein 

viktig direkte eller indirekte innverknad på 

energiforbruket, vil kunne styrkje potensielle synergiar 

mellom eksisterande lovgjevingsmessige tiltak, særleg 

ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF av 

21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for å 

fastsette krav til miljøvennlig utforming av 

energirelaterte produkter(5). Dette direktivet bør ikkje 

røre ved bruken av direktiv 2009/125/EF. Saman med 

det nemnde direktivet og andre unionsrettsakter utgjer 

dette direktivet ein del av ei vidare rettsleg ramme, og 

fører, innanfor ramma av ei heilskapleg tilnærming, til 

ytterlegare energiøkonomisering og miljøvinstar. 

3) I konklusjonane til Formannskapet frå møtet i Det 

europeiske rådet 8. og 9. mars 2007 vart det lagt vekt på 

behovet for å auke energieffektiviteten i Unionen med 

sikte på å nå målet om 20 % innsparing av 

energiforbruket i Unionen innan 2020, fastsetje mål for 

utviklinga av fornybare energiformer på EU-plan og 

redusere utsleppa av klimagassar, og det vart oppmoda 

til ei grundig og snøgg gjennomføring av dei viktigaste 

områda som det er gjort greie for i kommisjonsmeldinga 

av 19. oktober 2006 om ein handlingsplan for 

energieffektivitet og korleis dette potensialet kan 

verkeleggjerast. I handlingsplanen vart det lagt vekt på 

det enorme potensialet for energiøkonomisering 

innanfor produktsektoren. 

4) Ei betring av effektiviteten til energirelaterte produkt 

ved at forbrukarane gjer medvitne val, vil gagne den 

samla økonomien i EU. 

  

(5) TEU L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

2017/EØS/29/31 
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5) Ved å syte for at sluttbrukarane får nøyaktige, relevante 

og samanliknbare opplysningar om det spesifikke 

energiforbruket til energirelaterte produkt bør det vere 

mogleg å påverke dei til å velje produkt som under bruk 

direkte eller indirekte fører til eit lågare forbruk av 

energi og andre viktige ressursar, slik at produsentane 

vert motiverte til å gjere tiltak for å framstille produkt 

som har eit redusert forbruk av energi og andre viktige 

ressursar. Indirekte bør dette òg fremje effektiv bruk av 

desse produkta og såleis medverke til at EU når målet 

sitt om 20% høgre energieffektivitet. Dersom det ikkje 

ligg føre slike opplysningar, vil ikkje marknadskreftene 

aleine kunne fremje ein rasjonell bruk av energi og 

andre viktige ressursar når det gjeld desse produkta. 

6) Det bør minnast om at det finst unionsregelverk og 

nasjonal lovgjeving som gjev forbrukaren visse rettar 

med omsyn til kjøpte produkt, medrekna kompensasjon 

for eller byting av produktet. 

7) Kommisjonen bør utarbeide ei prioritert liste over 

energirelaterte produkt som kan omfattast av ei delegert 

rettsakt som vert vedteken i medhald av dette direktivet. 

Ei slik liste kan vere ein del av den arbeidsplanen som 

er nemnd i direktiv 2009/125/EF. 

8) Informasjon spelar ei avgjerande rolle for verkemåten til 

marknadskreftene, og difor er det naudsynt å innføre ein 

einsarta etikett for alle produkt av same type, gje 

moglege kjøparar standardiserte tilleggsopplysningar 

om energikostnadene til produkta og forbruket deira av 

andre viktige ressursar, og syte for at opplysningane òg 

vert gjevne til moglege sluttbrukarar som ikkje ser 

produktet stilt ut, og som difor ikkje har høve til å sjå 

etiketten. For at etiketten skal verke på ein 

tilfredsstillande måte, bør han vere lett å kjenne att for 

sluttbrukaren, og enkel og kortfatta. Difor bør den 

noverande utforminga av etiketten vidareførast som eit 

grunnlag for opplysningar til sluttbrukarane om 

energieffektiviteten til produkta. Energiforbruket og 

andre opplysningar om produkta bør målast i samsvar 

med harmoniserte standardar og metodar. 

9) Slik det er streka under i konsekvensvurderinga til 

Kommisjonen, som er lagd ved framlegget hans til dette 

direktivet, har energimerkingsordninga vorten nytta som 

ein modell i ulike statar over heile verda. 

10) Medlemsstatane bør jamleg overvake at dette direktivet 

vert etterlevd, og ta med relevante opplysningar i den 

rapporten som dei i medhald av dette direktivet skal 

sende over til Kommisjonen kvart fjerde år, og leggje 

særleg vekt på ansvarsområda til leverandørar og 

forhandlarar. 

11) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til 

akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(1) inneheld allmenne føresegner om tilsyn 

med marknadsføringa av produkt. Dette direktivet 

inneheld nærmare føresegner om korleis målet for 

direktivet kan nåast. Desse føresegnene er i samsvar 

med forordning (EF) nr. 765/2008. 

12) Ei heilt frivillig ordning ville kunne føre til at berre 

visse produkt vert merkte eller utstyrte med 

standardiserte vareopplysningar, med fare for at dette 

kan føre til forvirring for eller jamvel villeiing av 

enkelte sluttbrukarar. Den noverande ordninga bør difor 

sikre at alle dei aktuelle produkta vert påførte etikettar 

og får vedlagt standardiserte produktdatablad som viser 

forbruket deira av energi og andre viktige ressursar. 

13) Under bruk har energirelaterte produkt ein direkte eller 

indirekte innverknad på forbruket av ei rekkje 

energiformer, og av desse er elektrisk kraft og gass dei 

viktigaste. Dette direktivet bør difor omfatte 

energirelaterte produkt som under bruk har ein direkte 

eller indirekte innverknad på forbruket av alle former 

for energi. 

14) Energirelaterte produkt som under bruk har ein 

vesentleg direkte eller indirekte innverknad på forbruket 

av energi eller, der det er relevant, av viktige ressursar, 

og som gjev tilstrekkeleg rom for betre effektivitet, bør 

omfattast av ei delegert rettsakt, når opplysningar 

gjevne i form av etikettar kan stimulere sluttbrukaren til 

å kjøpe meir effektive produkt. 

15) For å nå unionsmåla for klimaendring og 

energitryggleik, og med tanke på at det er venta at det 

samla energiforbruket til produkt vil halde fram med å 

stige på lang sikt, kan dei delegerte rettsaktene som vert 

vedtekne i medhald av dette direktivet, der det er 

relevant, òg fastsetje at det skal opplysast om det høge 

samla energiforbruket til produktet på etiketten. 

16) Ei rekkje medlemsstatar har innført reglar for offentlege 

innkjøp som krev at dei offentlege oppdragsgjevarane 

skal kjøpe energieffektive produkt. Ei rekkje 

medlemsstatar har òg innført stimuleringstiltak for 

energieffektive produkt. Kriteria for at produkt skal 

kunne omfattast av offentlege innkjøp eller 

stimuleringstiltak, kan variere mykje frå éin 

medlemsstat til ein annan. Tilvising til ytingsklassar 

som nivå for visse produkt, slik det er fastsett i delegerte 

rettsakter som er vedtekne i medhald av dette direktivet, 

kan medverke til å redusere desse skilnadene når det 

gjeld offentlege innkjøp og stimuleringstiltak, og fremje 

utbreiinga av effektive produkt. 

  

(1) TEU L 218 av 13.8.2008, s. 30. 
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17) Stimuleringstiltak som vert innførte av medlemsstatane 

for å fremje effektive produkt, kan omfatte statsstøtte. 

Dette direktivet føregrip ikkje utfallet av eventuelle 

framgangsmåtar for statsstøtte som kan innleiast i 

samsvar med artikkel 107 og 108 i traktaten om 

verkemåten til Den europeiske unionen (TVEU) når det 

gjeld slike stimuleringstiltak, og bør ikkje omfatte 

skatte- og avgiftsspørsmål. Medlemsstatane står fritt til 

å avgjere korleis slike stimuleringstiltak skal utformast. 

18) Fremjinga av energieffektive produkt gjennom merking, 

offentlege innkjøp og stimuleringstiltak bør ikkje gå 

utover den samla miljøprestasjonen eller 

funksjonsmåten til desse produkta. 

19) Kommisjonen bør få fullmakt til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TVEU når det 

gjeld merking og standardiserte vareopplysningar på 

energirelaterte produkt, som viser forbruket deira av 

energi og andre viktige ressursar under bruk. Det er 

særleg viktig at Kommisjonen utfører føremålstenlege 

samråd under det førebuande arbeidet sitt, òg på 

ekspertnivå. 

20) Kommisjonen bør jamleg sende over til 

Europaparlamentet og Rådet eit samandrag, som 

omfattar heile EU og kvar einskild medlemsstat for seg, 

av dei rapportane som medlemsstatane har sendt over i 

medhald av dette direktivet med omsyn til handheving 

av direktivet og graden av etterleving. 

21) Kommisjonen bør ha ansvaret for å tilpasse 

klassifikasjonane på etiketten, for såleis å sikre at 

industrien får den oversikta dei treng, og for å gjere 

etiketten meir forståeleg for forbrukarane. 

22) Den teknologiske utviklinga og potensialet for fleire 

viktige energiøkonomiseringstiltak kan, i varierande 

grad og alt etter kva produkt det gjeld, gjere det 

naudsynt med ei ytterlegare differensiering av produkta 

og ei ny vurdering av klassifiseringa. Ei slik vurdering 

bør særleg gje høve til ei tilpassing av skalaen. Denne 

vurderinga bør utførast så snøgt som råd for produkt 

som er særleg nyskapande, og som difor i stor grad kan 

medverke til energieffektivisering. 

23) Når Kommisjonen vurderer framgangen og utarbeider 

rapportar om gjennomføringa av handlingsplanen for 

berekraftig forbruk og produksjon og berekraftig 

industripolitikk i 2012, vil han særleg analysere om det 

er naudsynt med ytterlegare tiltak for å betre energi- og 

miljøprestasjonen til produkt, m.a. medrekna høvet til å 

gje forbrukarane opplysningar om karbonavtrykket eller 

miljøverknaden til produkta i livssyklusen deira. 

24) Plikta til å innarbeide dette direktivet i nasjonal 

lovgjeving bør avgrensast til dei føresegnene som utgjer 

ei vesentleg endring jamført med direktiv 92/75/EØF. 

Plikta til å innarbeide dei føresegnene som er uendra, 

følgjer av direktiv 92/75/EØF. 

25) Når medlemsstatane gjennomfører føresegnene i dette 

direktivet, bør dei avstå frå å vedta tiltak som kan 

påleggje dei marknadsdeltakarane som det gjeld, særleg 

små og mellomstore føretak, unødig byråkratiske og 

tunge plikter. 

26) Dette direktivet bør ikkje verke inn på dei pliktene som 

medlemsstatane har når det gjeld fristane for 

innarbeiding i nasjonal lovgjeving og bruken av direktiv 

92/75/EØF. 

27) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtala om 

betre regelverksutforming(1) vert medlemsstatane 

oppmoda til, både for sitt eige føremål og i interessa til 

Unionen, å utarbeide og offentleggjere eigne tabellar 

som i størst mogleg grad viser samanhengen mellom 

dette direktivet og innarbeidingstiltaka — 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Verkeområde 

1.  Ved dette direktivet vert det innført ei ramme for 

harmonisering av nasjonale tiltak når det gjeld opplysningar til 

sluttbrukarar, særleg ved merking og standardiserte 

vareopplysningar, om forbruk av energi og, der det er relevant, 

andre viktige ressursar under bruk, og tilleggsopplysningar om 

energirelaterte produkt, slik at sluttbrukarane får høve til å velje 

meir effektive produkt. 

2.  Dette direktivet skal nyttast på energirelaterte produkt 

som under bruk har ein viktig direkte eller indirekte innverknad 

på forbruket av energi og, der det er relevant, på andre viktige 

ressursar. 

3.  Dette direktivet skal ikkje nyttast på 

a)  brukte produkt, 

b)  alle transportmiddel til frakt av personar eller varer, 

c)  merkeplata eller tilsvarande som vert festa på produktet av 

tryggleiksgrunnar. 

  

(1) TEU C 321 av 31.12.2003, s. 1. 
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Artikkel 2 

Definisjonar 

I dette direktivet tyder: 

a) «energirelatert produkt» eller «produkt» alle varer som har 

ein innverknad på energiforbruket under bruk, og som vert 

bringa i omsetning og/eller tekne i bruk i Unionen, 

medrekna delar som er meinte å skulle inngå i eit 

energirelatert produkt som er omfatta av dette direktivet, 

som vert bringa i omsetning og/eller tekne i bruk som 

einskilde delar for sluttbrukarar, og som har ein 

miljøprestasjon som kan vurderast separat, 

b) «datablad» ei standardisert oppstilling av opplysningar om 

det aktuelle produktet, 

c) «andre viktige ressursar» vatn, kjemikaliar eller andre stoff 

som vert nytta av eit produkt ved normal bruk, 

d) «tilleggsopplysningar» andre opplysningar om ytinga og 

kjenneteikna til eit produkt som gjeld eller gjer det mogleg 

å vurdere kor mykje energi eller andre viktige ressursar 

produktet nyttar, på grunnlag av målbare data, 

e) «direkte innverknad» innverknaden frå produkt som faktisk 

nyttar energi under bruk, 

f) «indirekte innverknad» innverknaden frå produkt som ikkje 

nyttar energi, men som medverkar til energisparing under 

bruk, 

g) «forhandlar» ein detaljist eller annan person som sel, leiger 

ut, tilbyr kjøp på avbetaling eller stiller ut produkt som er 

meinte for sluttbrukarar, 

h) «leverandør» produsenten eller den godkjende 

representanten hans i Unionen eller importøren som bringar 

produktet i omsetning eller tek det i bruk på 

unionsmarknaden. Dersom desse ikkje finst, skal alle 

fysiske eller juridiske personar som bringar i omsetning 

eller tek i bruk produkt som er omfatta av dette direktivet, 

reknast som leverandør, 

i) «bringe i omsetning» første gongen eit produkt vert gjort 

tilgjengeleg på unionsmarknaden med sikte på distribusjon 

eller bruk i Unionen, mot betaling eller gratis, og utan 

omsyn til salsmetode, 

j) «ibruktaking» første gongen eit produkt vert teke i bruk i 

Unionen i samsvar med føremålet for produktet, 

k) «ulovleg bruk av etiketten» bruk av etiketten av andre enn 

styresmaktene i medlemsstatane eller institusjonane i EU, 

på ein måte som ikkje er fastsett i dette direktivet eller i ei 

delegert rettsakt. 

Artikkel 3 

Ansvarsområda til medlemsstatane 

1.  Medlemsstatane skal syte for at 

a)  alle leverandørar og forhandlarar som er etablerte på 

territoriet deira, oppfyller dei pliktene som er fastsette i 

artikkel 5 og 6, 

b)  påføring av andre etikettar, merke, symbol eller påskrifter 

som ikkje oppfyller krava i dette direktivet og i dei 

relevante delegerte rettsaktene, er forbode på produkt som 

er omfatta av dette direktivet, dersom slik påføring vil 

kunne villeie eller forvirre sluttbrukarane med omsyn til 

forbruk av energi eller, der det er relevant, andre viktige 

ressursar under bruk, 

c)  det samstundes med innføringa av ei ordning for etikettar 

og datablad som viser energiforbruk eller energisparing, 

vert gjennomført opplysnings- og reklamekampanjar for å 

fremje energieffektivitet og ein meir ansvarleg bruk av 

energi blant sluttbrukarane, 

d)  det vert gjort eigna tiltak for å oppmuntre dei rette 

nasjonale eller regionale styresmaktene som er ansvarlege 

for å gjennomføre dette direktivet, til å samarbeide og 

utveksle opplysningar med kvarandre og Kommisjonen, for 

såleis å medverke til bruken av dette direktivet. 

Forvaltingssamarbeidet og utvekslinga av opplysningar skal 

gjerast på ein kostnadseffektiv måte som i størst mogleg 

grad vert utført ved hjelp av elektroniske 

kommunikasjonsmiddel, og dette arbeidet kan støttast 

gjennom relevante EU-program. Eit slikt samarbeid skal 

garantere at følsame opplysningar som vert lagde fram som 

ein del av denne framgangsmåten, vert verna og handsama 

på ein trygg og fortruleg måte der dette er naudsynt. 

Kommisjonen skal gjere eigna tiltak for å oppmuntre og 

medverke til dette samarbeidet mellom dei medlemsstatane 

som er nemnde i denne bokstaven. 

2.  Når ein medlemsstat kan påvise at eit produkt ikkje 

oppfyller alle dei relevante krava som er fastsette i dette 

direktivet og i dei tilhøyrande delegerte rettsaktene når det gjeld 

etiketten og databladet, er leverandøren pålagd å bringe 

produktet i samsvar med desse krava på effektive og høvelege 

vilkår som medlemsstaten fastset. 

Dersom det ligg føre tilstrekkelege prov på at eit produkt ikkje 

er i samsvar med krava, skal den medlemsstaten som det gjeld, 

gjere dei førebyggjande tiltaka som er naudsynte, og som skal 

sikre samsvar innan ein fastsett frist, samstundes som den 

skaden som er valda, vert teken med i vurderinga. 
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Dersom det manglande samsvaret held fram, skal den 

medlemsstaten som det gjeld, ta ei avgjerd som avgrensar eller 

forbyr at det aktuelle produktet vert bringa i omsetning og/eller 

teke i bruk, eller syte for at det vert trekt tilbake frå marknaden. 

Ved tilbaketrekking frå marknaden eller forbod mot omsetning 

skal Kommisjonen og dei andre medlemsstatane straks ha 

melding om dette. 

3.  Medlemsstatane skal kvart fjerde år sende over til 

Kommisjonen ein rapport med nærmare opplysningar om 

innsatsen sin for å setje i verk direktivet og graden av 

etterleving av krava på territoriet deira. 

Kommisjonen kan utarbeide retningslinjer som fastset nærmare 

det felles innhaldet i desse rapportane. 

4.  Kommisjonen skal jamleg leggje fram for 

Europaparlamentet og Rådet eit samandrag av desse rapportane 

til orientering. 

Artikkel 4 

Opplysningskrav 

Medlemsstatane skal syte for at 

a)  sluttbrukarane, i samsvar med delegerte rettsakter som er 

vedtekne i medhald av dette direktivet, får opplysningar om 

forbruket av elektrisk energi, andre former for energi og, 

der det er relevant, andre viktige ressursar under bruk og 

tilleggsopplysningar, i form av eit datablad og ein etikett 

som er utarbeidd for dei produkta som vert lagde fram for 

sal, leige, kjøp på avbetaling eller stilte ut for sluttbrukarane 

direkte eller indirekte gjennom alle former for fjernsal, 

medrekna over internett, 

b)  dei opplysningane som er nemnde i bokstav a), òg vert 

gjevne for innbygde eller installerte produkt berre der dette 

er eit krav i den gjeldande delegerte rettsakta, 

c)  all reklame for ein viss modell av eit energirelatert produkt 

som er omfatta av ei delegert rettsakt som er vedteken i 

medhald av dette direktivet, inneheld ei tilvising til 

energieffektivitetsklassen til produktet i tilfelle der det vert 

gjeve opplysningar om energiforbruk eller pris, 

d)  alt teknisk salsfremjande materiell om energirelaterte 

produkt som omtalar dei spesifikke tekniske parametrane til 

eit produkt, så som tekniske handbøker og brosjyrar frå 

produsentane, anten prenta eller på internett, gjev 

sluttbrukarane dei opplysningane som er naudsynte med 

omsyn til energiforbruk, eller inneheld ei tilvising til 

energieffektivitetsklassen til produktet. 

Artikkel 5 

Ansvaret til leverandørane 

Medlemsstatane skal syte for at 

a)  leverandørar som bringar i omsetning eller tek i bruk 

produkt som er omfatta av ei delegert rettsakt, utstyrer 

produktet med ein etikett og eit datablad i samsvar med 

dette direktivet og den delegerte rettsakta, 

b)  leverandørane utarbeider teknisk dokumentasjon som er 

tilstrekkeleg til å kunne vurdere om dei opplysningane som 

finst på etiketten og i databladet, er korrekte. Slik teknisk 

dokumentasjon skal omfatte 

i)  ei generell omtale av produktet, 

ii)  der det er relevant, resultata av konstruksjons-

utrekningar som er utførte, 

iii)  prøvingsrapportar, dersom dei ligg føre, medrekna 

slike som er utførte av relevante melde organisasjonar 

i medhald av anna unionsregelverk, 

iv)  tilvisingar som gjer det mogleg å identifisere liknande 

modellar når verdiar for slike modellar vert nytta. 

 For dette føremålet kan leverandørane nytte dokumentasjon 

som alt er utarbeidd i samsvar med dei krava som er 

fastsette i relevant unionsregelverk. 

c)  leverandørane gjer den tekniske dokumentasjonen 

tilgjengeleg for inspeksjon i ein periode på fem år etter at 

det siste av dei aktuelle produkta vart framstilt. 

 Leverandørane skal på oppmoding gjere tilgjengeleg ei 

elektronisk utgåve av den tekniske dokumentasjonen for 

marknadstilsynsstyresmaktene i medlemsstatane og 

Kommisjonen innan ti arbeidsdagar etter at dei har motteke 

oppmodinga frå den rette styresmakta i ein medlemsstat 

eller frå Kommisjonen. 

d)  leverandørane gratis utstyrer forhandlarane med dei 

etikettane som er naudsynte til merking og 

vareopplysningar. 

 Leverandørane skal, utan at det innskrenkar fridomen deira 

til å velje system for levering av etikettar, straks levere 

etikettar på oppmoding frå forhandlarane. 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/497 

 

e)  leverandørane utarbeider eit produktdatablad i tillegg til 

etikettane, 

f)  leverandørane tek med eit produktdatablad i alle 

produktbrosjyrar. Dersom leverandøren ikkje leverer 

produktbrosjyrar, skal han levere datablad saman med andre 

dokument som vert leverte med produktet, 

g)  leverandørane er ansvarlege for at etikettar og datablad som 

dei leverer, er korrekte, 

h)  leverandørane vert rekna for å ha gjeve samtykke til 

offentleggjering av dei opplysningane som er førte opp på 

etiketten eller i databladet. 

Artikkel 6 

Ansvaret til forhandlarane 

Medlemsstatane skal syte for at 

a)  forhandlarane plasserer etikettane på ein måte som gjer dei 

synlege og leselege, og gjer databladet tilgjengeleg i 

produktbrosjyren eller andre dokument som følgjer med 

produktet når det vert selt til sluttbrukarane, 

b)  forhandlarane utstyrer alle produkt som er stilte ut og 

omfatta av ei delegert rettsakt, med ein korrekt etikett i den 

relevante språkversjonen, plassert på ein godt synleg stad, 

slik det er fastsett i den gjeldande delegerte rettsakta. 

Artikkel 7 

Fjernsal og andre former for sal 

Når produkta vert lagde fram for sal, leige eller kjøp på 

avbetaling gjennom postordre, katalog, internett, telefonsal eller 

på annan måte som inneber at det ikkje kan ventast at den 

moglege sluttbrukaren vil kunne sjå produktet stilt ut, skal dei 

delegerte rettsaktene innehalde føresegner som sikrar at 

moglege sluttbrukarar, før dei kjøper produktet, får dei 

opplysningane som står på etiketten eller i databladet. Der det 

høver, skal det i delegerte rettsakter gjerast greie for korleis 

etiketten eller databladet eller opplysningane på etiketten eller i 

databladet skal visast eller formidlast til den moglege 

sluttbrukaren. 

Artikkel 8 

Fritt varebyte 

1.  Medlemsstatane skal verken forby, avgrense eller hindre 

at produkt som er omfatta av og i samsvar med dette direktivet 

og den gjeldande delegerte rettsakta, vert bringa i omsetning 

eller tekne i bruk. 

2.  Med mindre det finst prov på det motsette skal 

medlemsstatane rekna etikettar og datablad for å oppfylle 

føresegnene i dette direktivet og i dei delegerte rettsaktene. 

Dersom medlemsstatane har grunn til å tru at dei opplysningane 

som finst på etikettar eller i datablad ikkje er korrekte, kan dei 

krevje at leverandørane legg fram prov på at dei er korrekte, i 

medhald av artikkel 5. 

Artikkel 9 

Offentlege innkjøp og stimuleringstiltak 

1.  Dersom eit produkt er omfatta av ei delegert rettsakt, skal 

dei offentlege oppdragsgjevarane som inngår offentlege byggje- 

og anleggskontraktar og kontraktar om offentlege varekjøp eller 

offentleg tenesteyting slik det er nemnt 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(1), som ikkje har fått 

unntak i medhald av artikkel 12–18 i det nemnde direktivet, 

leggje vinn på å kjøpe inn berre dei produkta som oppfyller 

kriteria for høgste prestasjonsnivå og høyrer til den høgste 

energieffektivitetsklassen. Medlemsstatane kan òg krevje at dei 

offentlege oppdragsgjevarane berre kjøper inn produkt som 

oppfyller desse kriteria. Medlemsstatane kan setje som vilkår at 

desse kriteria skal nyttast berre dersom dei er kostnadseffektive, 

lèt seg gjennomføre økonomisk, er teknisk eigna og fører til 

tilstrekkeleg konkurranse. 

2.  Nr. 1 skal nyttast på kontraktar med ein verdi som er 

større enn eller lik dei terskelverdiane som er fastsette i 

artikkel 7 i direktiv 2004/18/EF. 

3.  Dersom medlemsstatane innfører eventuelle 

stimuleringstiltak for eit produkt som er omfatta av ei delegert 

rettsakt, skal dei ta sikte på dei høgste prestasjonsnivåa, 

medrekna den høgste energieffektivitetsklassen, slik det er 

fastsett i den gjeldande delegerte rettsakta. Tiltak som gjeld 

skattar og avgifter, utgjer ikkje stimuleringstiltak i medhald av 

dette direktivet. 

4.  Dersom medlemsstatane innfører stimuleringstiltak for 

produkt, retta både mot sluttbrukarar som nyttar svært effektive 

produkt, og mot verksemder som fremjar og framstiller slike 

produkt, skal dei uttrykkje prestasjonsnivåa i form av klassar 

slik det er definert i den gjeldande delegerte rettsakta, bortsett 

frå når dei gjer pålegg om høgre prestasjonsnivå enn 

terskelverdien for den høgste energieffektivitetsklassen i den 

delegerte rettsakta. Medlemsstatane kan påleggje høgre 

prestasjonsnivå enn terskelverdien for den høgste 

energieffektivitetsklassen i den delegerte rettsakta. 

Artikkel 10 

Delegerte rettsakter 

1.  Kommisjonen skal fastsetje nærmare reglar for etiketten 

og databladet gjennom delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 11–13, for kvar type produkt i samsvar med denne 

artikkelen. 

  

(1) TEU L 134 av 30.4.2004, s. 114. 
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Dersom eit produkt oppfyller dei kriteria som er førte opp i 

nr. 2, skal det omfattast av ei delegert rettsakt i samsvar med 

nr. 4. 

Delegerte rettsakter skal innehalde føresegner om 

opplysningane på etiketten og i databladet om forbruk av energi 

og andre viktige ressursar under bruk som gjer det mogleg for 

sluttbrukarane å gjere meir medvitne val når dei skal kjøpe eit 

produkt, og som skal gjere det mogleg for 

marknadstilsynsstyresmaktene å kontrollere om produkta 

stemmer overeins med dei opplysningane som ligg føre. 

Dersom ei delegert rettsakt inneheld føresegner om både 

energieffektivitet og forbruk av viktige ressursar for eit produkt, 

skal utforminga av og innhaldet på etiketten leggje vekt på 

energieffektiviteten til produktet. 

2.  Dei kriteria som er nemnde i nr. 1, er som følgjer: 

a)  I samsvar med dei nyaste tilgjengelege tala, og av omsyn til 

dei mengdene som vert bringa i omsetning på 

unionsmarknaden, skal produkta ha eit vesentleg potensial 

for å spare energi og, der det er relevant, andre viktige 

ressursar. 

b)  Det skal vere store skilnader på dei relevante 

prestasjonsnivåa til produkt som er tilgjengelege på 

marknaden og har tilsvarande funksjonalitet. 

c)  Kommisjonen skal ta omsyn til relevant unionsregelverk og 

eigne reglar, t.d. frivillige avtaler, som er venta å oppfylle 

dei politiske måla snøggare eller til ein lågare kostnad enn 

ved obligatoriske krav. 

3.  Når Kommisjonen utarbeider eit utkast til delegert 

rettsakt, skal han 

a)  ta omsyn til alle miljøparametrane som er fastsette i del 1 i 

vedlegg I til direktiv 2009/125/EF, som er utpeikte som 

viktige i det relevante gjennomføringstiltaket som er 

vedteke i medhald av direktiv 2009/125/EF, og som er 

relevante for sluttbrukaren under bruk, 

b)  vurdere kva innverknad rettsakta har på miljøet, 

sluttbrukarane og produsentane, medrekna små og 

mellomstore føretak, når det gjeld konkurranseevne på 

marknadene i og utanfor Unionen, nyskaping, 

marknadstilgang og kost/nytte, 

c)  gjennomføre eigna samråd med dei partane som det gjeld, 

d)  fastsetje gjennomføringsdato(ar), eventuelle stegvise tiltak 

eller periodar eller overgangstiltak eller -periodar, 

samstundes som det vert teke særleg omsyn til moglege 

innverknader for små og mellomstore føretak eller for 

særlege produktgrupper som i hovudsak vert framstilte av 

små og mellomstore føretak. 

4.  Dei delegerte rettsaktene skal særleg omfatte følgjande 

opplysningar: 

a)  Ein nøyaktig definisjon av produkttypen som skal 

omfattast. 

b)  Målestandardar og -metodar som skal nyttast for å skaffe 

fram dei opplysningane som er nemnde i artikkel 1 nr. 1. 

c)  Nærmare opplysningar om den tekniske dokumentasjonen 

som krevst i medhald av artikkel 5. 

d)  Utforming av og innhald på den etiketten som er nemnd i 

artikkel 4, som i størst mogleg grad skal ha ei einsarta 

utforming for alle produktgruppene, og som i alle tilfelle 

skal vere klart synleg og leseleg. Formatet til etiketten skal 

framleis byggje på klassifiseringa med bokstavar frå A til 

G; stega i klassifiseringa skal svare til viktige energi- og 

kostnadssparingar sett frå sluttbrukaren si side. 

 Det kan leggjast til ytterlegare tre klassar i klassifiseringa 

dersom den teknologiske utviklinga gjer dette naudsynt. 

Desse klassane skal vere A+, A++ og A+++, som er den 

mest effektive klassen. I prinsippet vil det samla talet på 

klassar vere avgrensa til sju, med mindre det framleis er 

fleire klassar i bruk. 

 Fargeskalaen skal omfatte høgst sju ulike fargar frå mørk 

grøn til raud. Fargekoden for den høgste klassen skal alltid 

vere mørk grøn. Dersom det finst fleire enn sju klassar, er 

det berre den raude fargen som kan nyttast fleire gonger. 

 Klassifiseringa skal vurderast på nytt, særleg dersom ein 

stor del av produkta på den indre marknaden kjem opp i dei 

to høgste energieffektivitetsklassane, og dersom ei 

ytterlegare inndeling av produkta kan føre til auka 

økonomisering. 

 Detaljerte kriterium for ei mogleg omklassifisering av 

produkta skal eventuelt fastsetjast for kvart einskilt tilfelle i 

den relevante delegerte rettsakta. 

e)  Plassen der etiketten skal festast til det produktet som vert 

stilt ut, og måten etiketten og/eller opplysningane skal 

leggjast fram på når produkta vert lagde fram for sal slik det 

er nemnt i artikkel 7. Dersom det er føremålstenleg, kan det 

fastsetjast i dei delegerte rettsaktene at etiketten skal festast 

til produktet eller prentast på emballasjen, eller fastsetjast 

nærmare krav til korleis merkinga skal vere ved prenting av 

katalogar, ved fjernsal og sal over internett. 

f)  Innhaldet og eventuelt formatet og andre detaljar som gjeld 

databladet, eller ytterlegare opplysningar slik det er gjort 

greie for i artikkel 4 og artikkel 5 bokstav c). 

Opplysningane på etiketten skal òg førast opp i databladet. 
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g)  Det spesifikke innhaldet på etiketten, eventuelt medrekna 

energiklasse og andre relevante prestasjonsnivå for det 

aktuelle produktet, i leseleg og synleg form. 

h)  Eventuelle opplysningar om kor lenge klassifiseringa(ne) 

på etiketten skal gjelde, i samsvar med bokstav d). 

i)  Presisjonsnivået i deklarasjonane på etiketten og i datablada. 

j)  Datoen for vurdering og eventuell revisjon av den delegerte 

rettsakta, samstundes som det vert teke omsyn til takten på 

den teknologiske utviklinga. 

Artikkel 11 

Utøving av delegert fullmakt 

1.  Fullmakta til å vedta dei delegerte rettsaktene som er 

nemnde i artikkel 10, skal gjevast Kommisjonen for ein periode 

på fem år frå 19. juni 2010. Kommisjonen skal utarbeide ein 

rapport om den delegerte fullmakta seinast seks månader før 

femårsperioden går ut. Den delegerte fullmakta skal lengjast 

automatisk for periodar med same lengd med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet kallar henne tilbake i samsvar 

med artikkel 12. 

2.  Så snart Kommisjonen vedtek ei delegert rettsakt, skal han 

samstundes melde frå om dette til Europaparlamentet og Rådet. 

3.  Fullmakta til å vedta delegerte rettsakter vert gjevne 

Kommisjonen med atterhald for dei vilkåra som er fastsette i 

artikkel 12 og 13. 

Artikkel 12 

Tilbakekalling av delegert fullmakt 

1.  Den delegerte fullmakta som er nemnd i artikkel 10, kan 

tilbakekallast av Europaparlamentet eller Rådet. 

2.  Den institusjonen som har innleidd ein intern 

framgangsmåte for å avgjere om ei delegert fullmakt skal 

tilbakekallast, skal leggje vinn på å melde frå til den andre 

institusjonen og Kommisjonen innan rimeleg tid før den 

endelege avgjerda vert teken, og opplyse om kva for ei delegert 

fullmakt som vil kunne verte tilbakekalla, og moglege årsaker 

til tilbakekallinga. 

3.  Avgjerda om tilbakekalling inneber at den delegerte 

fullmakta som er ført opp i avgjerda, sluttar å gjelde. Avgjerda 

skal nyttast straks eller på eit seinare tidspunkt som er ført opp i 

avgjerda. Ho rører ikkje ved rettskrafta til delegerte rettsakter 

som alt har teke til å gjelde. Ho skal kunngjerast i Tidend for 

Den europeiske unionen. 

Artikkel 13 

Innvendingar mot delegerte rettsakter 

1.  Europaparlamentet og Rådet kan gjere innvendingar mot 

ei delegert rettsakt innan ein frist på to månader frå datoen då 

det vart gjeve melding. 

Etter initiativ frå Europaparlamentet eller Rådet vert denne 

fristen lengd med to månader. 

2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort 

innvendingar mot den delegerte rettsakta innan den fristen, skal 

ho kunngjerast i Tidend for Den europeiske unionen og ta til å 

gjelde på den datoen som er ført opp der. 

Den delegerte rettsakta kan kunngjerast i Tidend for Den 

europeiske unionen og ta til å gjelde før den nemnde fristen går 

ut dersom både Europaparlamentet og Rådet har meldt frå til 

Kommisjonen om at dei ikkje vil gjere innvendingar. 

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet har innvendingar 

mot ei delegert rettsakt, skal ho ikkje ta til å gjelde. 

Institusjonen som gjer innvendingar mot den delegerte 

rettsakta, skal opplyse om grunnane til dette. 

Artikkel 14 

Vurdering 

Kommisjonen skal innan 31. desember 2014 vurdere korleis 

dette direktivet og dei tilhøyrande delegerte rettsaktene verkar, 

og sende over ein rapport til Europaparlamentet og Rådet. 

Samstundes skal Kommisjonen òg vurdere 

a)  korleis artikkel 4 bokstav c) medverkar til å verkeleggjere 

målet for dette direktivet, 

b)  korleis artikkel 9 nr. 1 verkar, 

c)  behovet for å endre artikkel 10 nr. 4 bokstav d), i lys av den 

tekniske utviklinga og etter kor godt forbrukarane forstår 

utforminga av etiketten. 

Artikkel 15 

Sanksjonar 

Medlemsstatane skal fastsetje reglar for dei sanksjonane som 

skal nyttast ved brot på nasjonale føresegner som er vedtekne i 

medhald av dette direktivet og dei tilhøyrande delegerte 

rettsaktene, medrekna ulovleg bruk av etiketten, og gjere dei 

tiltaka som er naudsynte for å sikre at dei vert gjennomførte. 

Dei fastsette sanksjonane skal vere verknadsfulle, svare til 

brotet og hindre nye brot. Medlemsstatane skal innan 20. juni 

2011 gje Kommisjonen melding om desse føresegnene og 

straks melde frå til han om eventuelle seinare endringar som 

verkar inn på desse føresegnene. 
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Artikkel 16 

Innarbeiding i nasjonal lovgjeving 

1.  Medlemsstatane skal innan 20. juni 2011 setje i kraft dei 

lovene og forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter 

dette direktivet. Dei skal straks sende over til Kommisjonen 

teksta til desse føresegnene. 

Dei skal nytte desse føresegnene frå 20. juli 2011. 

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. Dei skal òg innehalde ei 

fråsegn om at tilvisingar i gjeldande lover og forskrifter til 

direktiv 92/75/EØF skal forståast som tilvisingar til dette 

direktivet. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga skal gjerast 

og korleis fråsegna skal lyde. 

2.  Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 

viktigaste internrettslege føresegnene som dei vedtek på det 

området som dette direktivet omfattar. 

Artikkel 17 

Oppheving 

Direktiv 92/75/EØF, slik det er endra ved den forordninga som 

er nemnd i del A i vedlegg I, vert oppheva frå 21. juli 2011, 

utan at det rører ved dei pliktene som medlemsstatane har med 

omsyn til fristane for innarbeiding i nasjonal lovgjeving av det 

direktivet som er nemnt i del B i vedlegg I. 

Tilvisingar til direktiv 92/75/EØF skal forståast som tilvisingar 

til dette direktivet og lesast slik det er vist i jamføringstabellen i 

vedlegg II. 

Artikkel 18 

Ikraftsetjing 

Dette direktivet tek til å gjelde dagen etter at det er kunngjort i 

Tidend for Den europeiske unionen. 

Bokstav d), g) og h) i artikkel 5 skal nyttast frå 31. juli 2011. 

Artikkel 19 

Adressatar 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Strasbourg, 19. mai 2010. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK D. LÓPEZ GARRIDO 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

DEL A 

Oppheva direktiv med endring 

(nemnt i artikkel 17) 

Rådsdirektiv 92/75/EØF 

(TEF L 297 av 13.10.1992, s. 16). 

 

Forordning (EF) nr. 1882/2003 

(TEU L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

Berre vedlegg III nr. 32 

DEL B 

Liste over fristar for innarbeiding i nasjonal lovgjeving 

(nemnt i artikkel 16) 

Direktiv Frist for innarbeiding 

92/75/EØF 1. januar 1994 
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VEDLEGG II 

Jamføringstabell 

Direktiv 92/75/EØF Dette direktivet 

Artikkel 1 nr. 1 innleiande tekst, første punktumet Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 1 innleiande tekst, andre punktumet Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 1, første til sjuande strekpunktet — 

Artikkel 1 nr. 2 — 

— Artikkel 1 nr. 3 bokstav a) og b) 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 3 bokstav c) 

— Artikkel 2 bokstav a) og b) 

Artikkel 1 nr. 4, første og andre strekpunktet Artikkel 2 bokstav g) og h) 

Artikkel 1 nr. 4 tredje strekpunktet — 

Artikkel 1 nr. 4 fjerde strekpunktet Artikkel 2 bokstav c) 

Artikkel 1 nr. 4 femte strekpunktet Artikkel 2 bokstav d) 

— Artikkel 2 bokstav e), f), i), j) og k) 

Artikkel 1 nr. 5 — 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 4 bokstav a) 

— Artikkel 4 bokstav b), c) og d) 

Artikkel 2 nr. 2 — 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 5 bokstav b) 

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 5 bokstav b) og c) 

Artikkel 3 nr. 1 Artikkel 5 bokstav a) 

Artikkel 3 nr. 2 Artikkel 5 bokstav e) og f) 

Artikkel 3 nr. 3 Artikkel 5 bokstav g) 

Artikkel 3 nr. 4 Artikkel 5 bokstav h) 

— Artikkel 6 bokstav a) 

Artikkel 4 bokstav a) Artikkel 6 bokstav b) 

Artikkel 4 bokstav b) Artikkel 5 bokstav d) 

Artikkel 5 Artikkel 7 

Artikkel 6 — 

Artikkel 7 bokstav a) Artikkel 3 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 7 bokstav b) Artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 7 bokstav c) Artikkel 3 nr. 1 bokstav c) 

— Artikkel 3 nr. 1 bokstav d) 

— Artikkel 3 nr. 2, 3 og 4 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 8 nr. 1 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 8 nr. 2 

Artikkel 9 — 
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Direktiv 92/75/EØF Dette direktivet 

— Artikkel 9 

Artikkel 10 — 

— Artikkel 10 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 bokstav a) Artikkel 10 nr. 4 bokstav a) 

Artikkel 12 bokstav b) Artikkel 10 nr. 4 bokstav b) 

Artikkel 12 bokstav c) Artikkel 10 nr. 4 bokstav c) 

Artikkel 12 bokstav d) Artikkel 10 nr. 4 bokstav d) 

Artikkel 12 bokstav e) Artikkel 10 nr. 4 bokstav e) 

Artikkel 12 bokstav f) Artikkel 10 nr. 4 bokstav f) 

Artikkel 12 bokstav g) — 

— Artikkel 10 nr. 4 bokstav g), h), i) og j) 

— Artikkel 11–15 

Artikkel 13 Artikkel 17 

Artikkel 14 Artikkel 16 

— Artikkel 18 

Artikkel 15 Artikkel 19 

— Vedlegg I 

— Vedlegg II 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1059/2010 

av 28. september 2010 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av 

hushaldsoppvaskmaskiner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte 

vareopplysningar på energirelaterte produkt, som viser 

forbruket deira av energi og andre ressursar(1) særleg artikkel 

10, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Direktiv 2010/30/EU krev at Kommisjonen vedtek 

delegerte rettsakter med omsyn til merking av 

energirelaterte produkt som representerer eit viktig 

potensial for energiøkonomisering, og som har store 

skilnader i prestasjonsnivåa med tilsvarande 

funksjonalitet. 

2) Ved kommisjonsdirektiv 97/17/EF av 16. april 1997 om 

gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med 

omsyn til energimerking av hushaldsopp-

vaskmaskiner(2) vart det innført føresegner om 

energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner. 

3) Elektrisitetsforbruket til hushaldsoppvaskmaskiner 

utgjer ein stor del av det samla behovet for 

hushaldselektrisitet i Unionen. I tillegg til dei betringane 

i energieffektiviteten som alt er oppnådde, er det godt 

mogleg med ein endå større reduksjon av 

energiforbruket til hushaldsoppvaskmaskiner. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 30.11.2010,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og 

vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 21. 

(1) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1. 

(2) TEF L 118 av 7.5.1997, s. 1. 

4) Direktiv 97/17/EF bør opphevast, og nye føresegner bør 

fastsetjast ved denne forordninga, for såleis å sikre at 

energimerkinga gjev leverandørane eit dynamisk 

stimuleringstiltak for å gjere hushaldsoppvaskmaskiner 

endå meir energieffektive, og for å framskunde 

omlegginga av marknaden i retning av ein 

energieffektiv teknologi. 

5) Dei opplysningane som er oppførte på etiketten, bør 

byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare 

målemetodar som tek omsyn dei nyaste allment 

sannkjende metodane, medrekna eventuelle 

harmoniserte standardar vedtekne av europeiske 

standardiseringsorgan som er nemnde i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 

1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 

tekniske forskrifter samt regler for 

informasjonssamfunnstjenester(3). 

6) Ved denne forordninga bør det fastleggjast ei einsarta 

utforming av og eit einsarta innhald på etiketten til 

hushaldsoppvaskmaskiner. 

7) I tillegg bør denne forordninga innehalde krav til den 

tekniske dokumentasjonen og databladet for 

hushaldsoppvaskmaskiner. 

8) Denne forordninga bør dessutan omfatte krav til dei 

opplysningane som skal gjevast ved alle former for 

fjernsal og reklame og i teknisk salsfremjande materiell 

for hushaldsoppvaskmaskiner. 

  

(3) TEF L 204 av 21.7.1998, s. 37. 

2017/EØS/29/32 
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9) Det bør fastsetjast føresegner om ny vurdering av 

føresegnene i denne forordninga, samstundes som det 

vert teke omsyn til dei teknologiske framstega. 

10) For å lette overgangen mellom direktiv 97/17/EF og 

denne forordninga bør hushaldsoppvaskmaskiner som er 

merkte i samsvar med denne forordninga, reknast for å 

oppfylle krava i direktiv 97/17/EF. 

11) Direktiv 97/17/EF bør difor opphevast — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Føremål og verkeområde 

Ved denne forordninga vert det innført krav til merking av og 

oppføring av utfyllande produktopplysningar på nettdrivne 

hushaldsoppvaskmaskiner og nettdrivne oppvaskmaskiner som 

òg kan drivast med batteri, medrekna oppvaskmaskiner som 

vert selde til annan bruk enn hushaldsbruk, og innbygde 

hushaldsoppvaskmaskiner. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne forordninga skal dei definisjonane som er fastsette i 

artikkel 2 i direktiv 2010/30/EU, nyttast. Vidare tyder: 

1) «hushaldsoppvaskmaskin» ei maskin som vaskar, skyl og 

tørkar tallerkar, glas, bestikk og kjøkkenutstyr ved bruk av 

kjemiske, mekaniske, termiske og elektriske middel, og 

som er utforma hovudsakleg for heimebruk, 

2) «innbygd hushaldsoppvaskmaskin» ei hushalds-

oppvaskmaskin som er meint for installasjon i eit 

innbyggingsskap eller i ei eiga nisje i ein vegg eller 

liknande som er meint for dette føremålet, og som krev 

montering av frontpanel, 

3) «kuvert» eit nærmare definert sett av servise, glas og 

bestikk til bruk for éin person, 

4) «nominell kapasitet» det høgste talet på kuvertar, som 

saman med serveringsskåler og -fat som, etter opplysningar 

frå leverandøren, kan vaskast i ei hushaldsoppvaskmaskin 

med eit valt program når maskina er fylt i samsvar med 

tilvisingane frå leverandøren, 

5) «program» ein serie funksjonar som er førehandsdefinerte, 

og som leverandøren reknar som eigna til visse nivå av 

smuss eller oppvasktype, eller begge delar, og som saman 

utgjer ein full syklus, 

6) «programtid» den tida programmet tek frå det vert starta til 

det er fullført, bortsett frå eventuell brukarprogrammert 

utsett start, 

7) «syklus» heile prosessen med vask, skyljing og tørking, slik 

det er definert for det valde programmet, 

8) «avslått tilstand» ein tilstand der hushaldsoppvaskmaskina 

er slått av ved hjelp av knappar eller brytarar som er 

tilgjengelege på apparatet og meinte for sluttbrukaren ved 

normal bruk, for å oppnå eit lågast mogleg effektforbruk, 

som kan vare i eit ikkje fastsett tidsrom medan 

hushaldsoppvaskmaskina er kopla til ei energikjelde og vert 

nytta i samsvar med tilvisingane frå leverandøren; dersom 

det ikkje finst slike brytarar eller knappar tilgjengelege for 

sluttbrukaren, tyder «avslått tilstand» den tilstanden som 

tek til når hushaldsoppvaskmaskina av seg sjølv går tilbake 

til det effektforbruket som gjeld når ho ikkje er i bruk, 

9) «ikkje-avslått tilstand» den tilstanden som har det lågaste 

effektforbruket, og som kan haldast uendra i eit ikkje 

nærmare fastsett tidsrom etter at programmet er fullført, 

utan at sluttbrukaren har gjort noko anna enn å tømme 

hushaldsoppvaskmaskina, 

10) «tilsvarande hushaldsoppvaskmaskin» ein hushalds-

oppvaskmaskinmodell som er bringa i omsetning med 

same nominelle kapasitet, tekniske eigenskapar og yting, 

energi- og vassforbruk og utslepp av luftboren akustisk 

støy som ein annan hushaldsoppvaskmaskinmodell som 

den same leverandøren har bringa i omsetning med ein 

annan handelskode, 

11) «sluttbrukar» ein forbrukar som kjøper eller er venta å 

kjøpe ei hushaldsoppvaskmaskin, 

12) «utsalsstad» ein stad der hushaldsoppvaskmaskiner vert 

stilte ut eller tilbodne for sal, leige eller kjøp på 

avbetaling. 
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Artikkel 3 

Ansvaret til leverandørane 

Leverandørane skal syte for at 

a)  kvar hushaldsoppvaskmaskin er utstyrt med ein prenta 

etikett i det formatet og med dei opplysningane som er 

fastsette i vedlegg I, 

b)  det vert utarbeidd eit produktdatablad, slik det er fastsett i 

vedlegg II, 

c)  den tekniske dokumentasjonen som er fastsett i vedlegg III, 

på oppmoding vert gjord tilgjengeleg for styresmaktene i 

medlemsstatane og for Kommisjonen, 

d)  all reklame for ein viss hushaldsoppvaskmaskinmodell har 

opplysningar om energieffektivitetsklasse dersom reklamen 

inneheld opplysningar om energibruk eller pris, 

e)  alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss 

hushaldsoppvaskmaskinmodell som omtalar dei særskilde 

tekniske parametrane til maskina, inneheld opplysningar 

om energieffektivitetsklassen til denne modellen. 

Artikkel 4 

Ansvaret til forhandlarane 

Forhandlarane skal syte for at 

a)  kvar einskild hushaldsoppvaskmaskin på utsalsstaden er 

påført den etiketten som leverandøren har utarbeidd i 

samsvar med artikkel 3 bokstav a), utvendig på framsida 

eller oversida av maskina, slik at han er godt synleg, 

b)  hushaldsoppvaskmaskiner som vert tilbodne for sal, leige 

eller kjøp på avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan 

ventast at sluttbrukaren får sjå hushaldsoppvaskmaskina 

stilt ut, vert marknadsførte med dei opplysningane som er 

gjevne av leverandørane i samsvar med vedlegg IV, 

c)  all reklame for ein viss hushaldsoppvaskmaskinmodell har 

ei tilvising til energieffektivitetsklassen til maskina dersom 

reklamen inneheld opplysningar om energibruk eller pris, 

d)  alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss 

hushaldsoppvaskmaskinmodell som omtalar dei særskilde 

tekniske parametrane til maskina, inneheld ei tilvising til 

energieffektivitetsklassen til denne modellen. 

Artikkel 5 

Målemetodar 

Dei opplysningane som skal gjevast i medhald av artikkel 3 og 

4, skal byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare 

målemetodar som tek omsyn til dei nyaste allment sannkjende 

metodane. 

Artikkel 6 

Framgangsmåte for verifisering for 

marknadstilsynsføremål 

Medlemsstatane skal nytte den framgangsmåten som er fastsett 

i vedlegg V ved samsvarsvurdering av den opplyste 

energieffektivitetsklassen, det årlege energiforbruket, det årlege 

vassforbruket, tørkeevneindeksen, programtida, effektforbruket 

i avslått tilstand og ikkje-avslått tilstand, tidslengda i ikkje-

avslått tilstand og utsleppa av luftboren akustisk støy. 

Artikkel 7 

Revisjon 

Kommisjonen skal vurdere denne forordninga på nytt i lys av 

den teknologiske utviklinga seinast fire år etter at ho tek til å 

gjelde. Vurderinga skal særleg omfatte dei 

verifiseringstoleransane som er fastsette i vedlegg V. 

Artikkel 8 

Oppheving 

Direktiv 97/17/EF vert oppheva frå 20. desember 2011. 

Artikkel 9 

Overgangsføresegner 

1.  Artikkel 3 bokstav d) og e) og artikkel 4 bokstav b), c) og 

d) skal ikkje nyttast på prenta reklame og prenta teknisk 

salsfremjande materiell som vert offentleggjort før 30. mars 

2012. 

2.  Hushaldsoppvaskmaskiner som vert bringa i omsetning 

før 30. november 2011, skal vere i samsvar med dei 

føresegnene som er fastsette i direktiv 97/17/EF. 

3.  Dersom det vert vedteke eit gjennomføringstiltak for 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF(1) med omsyn 

til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsoppvaskmaskiner, 

skal hushaldsoppvaskmaskiner som er i samsvar med 

føresegnene i dette gjennomføringstiltaket når det gjeld krava 

til vaskeevne, og med føresegnene i denne forordninga, og som 

er bringa i omsetning eller tilbodne for sal, leige eller kjøp på 

avbetaling før 20. desember 2011, reknast for å oppfylle krava i 

direktiv 97/17/EF. 

  

(1) TEU L 285 av 31.10.2009, s. 10. 
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Artikkel 10 

Ikraftsetjing og bruk 

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

Ho skal nyttast frå 20. desember 2011. Artikkel 3 bokstav d) og e) og artikkel 4 bokstav b), c) og d) skal 

nyttast frå 20. april 2012. 

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

Utferda i Brussel, 28. september 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Etikett 

1.  ETIKETT 
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1)  Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren, der «modellnemning» tyder koden, vanlegvis alfanumerisk, som skil 

ein viss hushaldsoppvaskmaskinmodell frå andre modellar med same varemerke eller leverandørnamn. 

III. Energieffektivitetsklassen som er fastsett i samsvar med nr. 1 i vedlegg VI; pila som viser 

energieffektivitetsklassen til hushaldsoppvaskmaskina, skal plasserast jamhøgt med pila som viser den 

aktuelle energieffektivitetsklassen. 

IV. Det årlege energiforbruket (AEC), uttrykt i kWh per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal og utrekna i 

samsvar med nr. 1 bokstav b) i vedlegg VII. 

V. Det årlege vassforbruket (AWC), uttrykt i liter per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal og utrekna i 

samsvar med nr. 3 i vedlegg VII. 

VI. Tørkeevneklassen, fastsett i samsvar med nr. 2 i vedlegg VI. 

VII. Nominell kapasitet, uttrykt i standardkuvertar, for ein standardoppvasksyklus. 

VIII. Utslepp av luftboren akustisk støy, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste heiltal. 

2)  Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 2. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit 

«EU-miljømerke» i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010(1), kan ein kopi av EU-

miljømerket påførast i tillegg. 

2.  UTFORMING AV ETIKETTEN 

Etiketten skal utformast slik figuren nedanfor viser. 

  

  

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 
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Forklaringar: 

a)  Etiketten skal vere minst 110 mm brei og 220 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, må 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

b)  Bakgrunnen skal vere kvit. 

c)  Fargane skal vere CMYK — cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

d)  Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

Kantlinje: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

EU-logo — fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

Energilogo: farge: X-00-00-00. Piktogram slik figuren viser; EU-logo og energilogo (til saman): 

breidd: 92 mm, høgd: 17 mm. 

Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 92,5 mm. 

Skala frå A til G 

– Pil: høgd: 7 mm, mellomrom: 0,75 mm — fargar: 

 Høgste klasse: X-00-X-00, 

 Andre klasse: 70-00-X-00, 

 Tredje klasse: 30-00-X-00, 

 Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

 Femte klasse: 00-30-X-00, 

 Sjette klasse: 00-70-X-00, 

 Lågaste klasse: 00-X-X-00. 

– Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar og kvit; «+»-symbol: Calibri feit skrift 12 pkt., versalar, 

kvit, justert på éi linje. 

Energieffektivitetsklasse 

– Pil: breidd: 26 mm, høgd: 14 mm, 100 % svart. 

– Tekst: Calibri feit skrift 29 pkt., versalar og kvit; «+»-symbol: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, 

kvit, justert på éi linje. 

Energi 

– Tekst: Calibri normal 11 pkt., versalar, 100 % svart. 

Årleg energiforbruk 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 37 pkt., 100 % svart. 

– Andre linje: Calibri normal 17 pkt., 100 % svart.  
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Årleg vassforbruk: 

– Piktogram slik figuren viser 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 24 pkt., 100 % svart; og Calibri normal 16 pkt., 100 % svart. 

Tørkeevneklasse: 

– Piktogram slik figuren viser 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri normal 16 pkt., vassrett skala 75 %, 100 % svart; og Calibri feit skrift 22 pkt., vassrett 

skala 75 %, 100 % svart. 

Nominell kapasitet: 

– Piktogram slik figuren viser 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 24 pkt., 100 % svart; og Calibri normal 16 pkt., 100 % svart. 

Støyutslepp: 

– Piktogram slik figuren viser 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 24 pkt., 100 % svart; og Calibri normal 16 pkt., 100 % svart. 

Namnet eller varemerket til leverandøren 

Modellnemninga til leverandøren 

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 92 × 15 mm. 

Nummeret til forordninga: Calibri feit skrift 9 pkt., 100 % svart. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Produktdatablad 

1.  Opplysningane i produktdatabladet for hushaldsoppvaskmaskina skal førast opp i følgjande rekkjefølgje, og skal 

takast med i produktbrosjyren eller andre dokument som følgjer med produktet: 

a) Namnet eller varemerket til leverandøren. 

b) Modellnemninga til leverandøren, dvs. koden, vanlegvis alfanumerisk, som skil ein viss 

hushaldsoppvaskmaskinmodell frå andre modellar med same varemerke eller leverandørnamn. 

c) Nominell kapasitet, uttrykt i standardkuvertar, for ein standardoppvasksyklus. 

d) Energieffektivitetsklassen, i samsvar med nr. 1 i vedlegg VI. 

e) Dersom hushaldsoppvaskmaskina er tildelt eit «EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan 

det opplysast om dette her. 

f) Det årlege energiforbruket (AEC), uttrykt i kWh per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal og utrekna i 

samsvar med nr. 1 bokstav b) i vedlegg VII. Det skal omtalast som «Energiforbruk “X” kWh per år, på 

grunnlag av 280 standardoppvasksyklusar med ifylling av kaldt vatn og lågt effektforbruk. Det faktiske 

energiforbruket er avhengig av korleis apparatet vert nytta.». 

g) Energiforbruket (Et) ved ein standardoppvasksyklus. 

h) Effektforbruket i avslått tilstand og ikkje-avslått tilstand (Po og Pl). 

i) Det årlege vassforbruket (AWC), uttrykt i liter per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal og utrekna i samsvar 

med nr. 3 i vedlegg VII; det skal omtalast som «Vassforbruk “X” liter per år, på grunnlag av 280 

standardoppvasksyklusar. Det faktiske vassforbruket er avhengig av korleis apparatet vert nytta.». 

j) Tørkeevneklassen, slik det er fastsett i samsvar med nr. 2 i vedlegg VI, uttrykt som «Tørkeevneklasse “X” på 

ein skala frå G (minst effektiv) til A (mest effektiv)». Dersom desse opplysningane er gjevne i ein tabell, kan 

dette uttrykkjast på andre måtar, så framt det går tydeleg fram at skalaen går frå G (minst effektiv) til A (mest 

effektiv). 

k) Opplysning om at «standardprogrammet» er standardoppvasksyklusen som opplysningane på etiketten og i 

databladet viser til, at dette programmet høver til oppvask av eit normalt skite servise, og at dette er det mest 

effektive programmet når det gjeld kombinert energi- og vassforbruk. 

l) Programtida for ein standardoppvasksyklus, opplyst i minuttar og avrunda til nærmaste heiltal. 

m) Tidslengda i ikkje-avslått tilstand (Tl) dersom hushaldsoppvaskmaskina er utstyrt med eit 

straumsparingssystem. 

n) Utslepp av luftboren akustisk støy, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste heiltal. 

o) Dersom hushaldsoppvaskmaskina er meint for innbygging, skal det opplysast om dette. 

2.  Eitt og same datablad kan omfatte fleire hushaldsoppvaskmaskinmodellar frå den same leverandøren. 

3.  Opplysningane i databladet kan gjevast i form av ein kopi av etiketten, anten i fargar eller i svart-kvitt. Når dette 

vert gjort, skal dei opplysningane som er oppførte i nr. 1, og som ikkje alt er påførte etiketten, òg førast opp her. 

 ______  



Nr. 29/514 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

VEDLEGG III 

Teknisk dokumentasjon 

1.  Den tekniske dokumentasjonen som er nemnd i artikkel 3 bokstav c), skal omfatte følgjande: 

a)  Namnet og adressa til leverandøren. 

b)  Ein generell omtale av oppvaskmaskinmodellen som gjer det mogleg å identifisere han på ein enkel og eintydig 

måte. 

c)  Tilvisingar til eventuelle harmoniserte standardar som er nytta. 

d)  Eventuelle andre tekniske standardar og spesifikasjonar som er nytta. 

e)  Namnet på og underskrifta til den personen som har fullmakt til å gjere bindande avtaler på vegner av 

leverandøren. 

f)  Følgjande tekniske parametrar for målingar: 

i) energiforbruk, 

ii) vassforbruk, 

iii) programtid, 

iv) tørkeevne, 

v) effektforbruk i avslått tilstand, 

vi) effektforbruk i ikkje-avslått tilstand, 

vii) tidslengda i ikkje-avslått tilstand, 

viii) utslepp av luftboren akustisk støy. 

g)  Resultata av utrekningane som vert utførte i samsvar med vedlegg VII. 

2.  Dersom dei opplysningane som er tekne med i den tekniske dokumentasjonen for ein viss 

hushaldsoppvaskmaskinmodell, er eit resultat av utrekningar på grunnlag av utforming av og/eller ekstrapolering 

frå andre tilsvarande hushaldsoppvaskmaskiner, skal dokumentasjonen omfatte opplysningar om slike utrekningar 

og/eller ekstrapoleringar, og om prøvingar som leverandørane har utført for å kontrollere at dei utrekningane som er 

gjorde, er nøyaktige. Desse opplysningane skal òg omfatte ei liste over alle tilsvarande 

hushaldsoppvaskmaskinmodellar der opplysningane er innhenta på det same grunnlaget. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

Opplysningar som skal gjevast i tilfelle der det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut 

1.  Dei opplysningane som er nemnde i artikkel 4 bokstav b), skal gjevast i følgjande rekkjefølgje: 

a) Energieffektivitetsklassen, slik det er fastsett i nr. 1 i vedlegg VI. 

b) Nominell kapasitet, uttrykt i standardkuvertar, for ein standardoppvasksyklus. 

c) Det årlege energiforbruket (AEC), uttrykt i kWh per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal og utrekna i 

samsvar med nr. 1 bokstav b) i vedlegg VII. 

d) Det årlege vassforbruket (AWC), uttrykt i liter per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal og utrekna i samsvar 

med nr. 3 i vedlegg VII. 

e) Tørkeevneklassen i samsvar med nr. 2 i vedlegg VI. 

f) Utslepp av luftboren akustisk støy, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste heiltal. 

g) Dersom modellen er meint for innbygging, skal det opplysast om dette. 

2.  Dersom det vert gjeve ytterlegare opplysningar i produktdatabladet, skal desse ha den forma og rekkjefølgja som er 

fastsett i vedlegg II. 

3.  Alle opplysningane som er nemnde i dette vedlegget, skal prentast eller visast med ein storleik og ein skrifttype 

som gjer dei lette å lese. 

 ______  
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VEDLEGG V 

Framgangsmåte for verifisering for marknadstilsynsføremål 

For å kontrollere at dei krava som er fastsette i artikkel 3 og 4, er oppfylte, skal styresmaktene i medlemsstatane utføre 

prøving av éi hushaldsoppvaskmaskin. Dersom dei målte parametrane ikkje er i samsvar med dei verdiane som 

leverandøren har opplyst om innanfor dei områda som er fastsette i tabell 1, skal målingane utførast på ytterlegare tre 

hushaldsoppvaskmaskiner. Det aritmetiske gjennomsnittet av dei målte verdiane for desse tre 

hushaldsoppvaskmaskinene skal vere i samsvar med dei verdiane som leverandøren har opplyst om innanfor dei 

områda som er fastsette i tabell 1, bortsett frå når det gjeld energiforbruk, der den målte verdien ikkje skal overstige 

den nominelle verdien Et med meir enn 6 %. 

I motsett fall skal denne modellen og alle andre tilsvarande hushaldsoppvaskmaskinmodellar reknast for ikkje å 

oppfylle dei krava som er fastsette i artikkel 3 og 4. 

Styresmaktene i medlemsstatane skal nytte pålitelege, nøyaktige og reproduserbare målemetodar som byggjer på dei 

nyaste allment sannkjende metodane, medrekna metodar som er fastsette i dokumenta der referansenummera er 

offentleggjorde for dette føremålet i Tidend for Den europeiske unionen. 

Tabell 1 

Målt parameter Verifiseringstoleransar 

Årleg energiforbruk Den målte verdien skal ikkje overstige den nominelle 

verdien(*) for AEC med meir enn 10 %. 

Vassforbruk Den målte verdien skal ikkje overstige den nominelle 

verdien for Wt med meir enn 10 %. 

Tørkeevneindeks Den målte verdien skal ikkje liggje meir enn 19 % under 

den nominelle verdien for ID. 

Energiforbruk Den målte verdien skal ikkje overstige den nominelle 

verdien for Et med meir enn 10 %. 

Programtid Den målte verdien skal ikkje overstige dei nominelle 

verdiane for Tt med meir enn 10 %. 

Effektforbruk i avslått tilstand og ikkje-avslått tilstand Den målte verdien for effektforbruket Po og Pl på over 

1,00 W skal ikkje overstige den nominelle verdien med 

meir enn 10 %. Den målte verdien for effektforbruket Po 

og Pl på 1,00 W eller lågare skal ikkje overstige den 

nominelle verdien med meir enn 0,10 W. 

Tidslengda i ikkje-avslått tilstand Den målte verdien skal ikkje overstige den nominelle 

verdien for Tl med meir enn 10 %. 

Utslepp av luftboren akustisk støy Den målte verdien skal vere i samsvar med den nominelle 

verdien. 

(*) «Nominell verdi» er ein verdi som leverandøren har opplyst om. 
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VEDLEGG VI 

Energieffektivitetsklassar og tørkeevneklassar 

1.  ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSAR 

 Energieffektivitetsklassen til ei hushaldsoppvaskmaskin skal fastsetjast på grunnlag av energieffektivitetsindeksen 

(EEI) for maskina, slik det er fastsett i tabell 1. 

 Energieffektivitetsindeksen (EEI) for ei hushaldsoppvaskmaskin skal reknast ut i samsvar med nr. 1 i vedlegg VII. 

Tabell 1 

Energieffektivitetsklassar 

Energieffektivitetsklasse Energieffektivitetsindeks 

A+++ (mest effektiv) EEI < 50 

A++ 50 ≤ EEI < 56 

A+ 56 ≤ EEI < 63 

A 63 ≤ EEI < 71 

B 71 ≤ EEI < 80 

C 80 ≤ EEI < 90 

D (minst effektiv) EEI ≥ 90 

2.  TØRKEEVNEKLASSAR 

 Tørkeevneklassen til ei hushaldsoppvaskmaskin skal fastsetjast på grunnlag av tørkeevneindeksen (ID) for maskina, 

slik det er fastsett i tabell 2. 

 Tørkeevneindeksen (ID) skal reknast ut i samsvar med nr. 2 i vedlegg VII. 

Tabell 2 

Tørkeevneklassar 

Tørkeevneklasse Tørkeevneindeks 

A (mest effektiv) ID > 1,08 

B 1,08 ≥ ID > 0,86 

C 0,86 ≥ ID > 0,69 

D 0,69 ≥ ID > 0,55 

E 0,55 ≥ ID > 0,44 

F 0,44 ≥ ID > 0,33 

G (minst effektiv) 0,33 ≥ ID 
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VEDLEGG VII 

Metode for utrekning av energieffektivitetsindeks, tørkeevneindeks og vassforbruk 

1.  UTREKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS 

 Ved utrekninga av energieffektivitetsindeksen (EEI) for ein hushaldsoppvaskmaskinmodell vert det årlege 

energiforbruket til hushaldsoppvaskmaskina jamført med det årlege standardenergiforbruket til maskina. 

a)  Energieffektivitetsindeksen (EEI) vert utrekna på følgjande måte, og avrunda til éin desimal: 

𝐸𝐸𝐼 =  
𝐴𝐸𝐶
𝑆𝐴𝐸𝐶

 ×  100 

der: 

AEC = det årlege energiforbruket til hushaldsoppvaskmaskina, 

SAEC = det årlege standardenergiforbruket til hushaldsoppvaskmaskina. 

b)  Det årlege energiforbruket (AEc) vert utrekna i kWh/år på følgjande måte, og avrunda til to desimalar: 

i)  

𝐴𝐸𝐶  =  𝐸𝑡 ×  280 + 
[𝑃𝑜  ×  

525 600 − (𝑇𝑡  ×  280) 
2

 + 𝑃𝑙  ×  
525 600 −  (𝑇𝑡 ×  280)

2
]

60 ×  1 000
 

 der: 

Et = energiforbruket for ein standardsyklus, uttrykt i kWh og avrunda til tre desimalar, 

Pl = effekten i «ikkje-avslått tilstand» for ein standardoppvasksyklus, uttrykt i W og avrunda til to 

desimalar, 

Po = effekten i «avslått tilstand» for ein standardoppvasksyklus, uttrykt i W og avrunda til to desimalar, 

Tt = programtida for ein standardoppvasksyklus, opplyst i minuttar og avrunda til nærmaste minutt, 

280 = det samla talet på standardoppvasksyklusar per år. 

ii)  Dersom hushaldsoppvaskmaskina er utstyrt med eit straumsparingssystem som gjer at maskina automatisk 
går tilbake til «avslått tilstand» etter at programmet er avslutta, vert AEC utrekna slik at det vert teke omsyn 

til den effektive tidslengda i «ikkje-avslått tilstand», i samsvar med følgjande formel: 

𝐴𝐸𝐶  =  𝐸𝑙  ×  280 + 
{(𝑃𝑙  ×  𝑇𝑙 ×  280) + 𝑃𝑜 × [525 600 − (𝑇𝑡  ×  280)  − (𝑇𝑙  ×  280)]}

60 ×  1 000
 

 der: 

Tl = den målte tida i «ikkje-avslått tilstand» for ein standardoppvasksyklus, opplyst i minuttar og 

avrunda til nærmaste minutt, 

280 = det samla talet på standardoppvasksyklusar per år. 

c)  Det årlege standardenergiforbruket (SAEC) vert utrekna i kWh/år på følgjande måte, og avrunda til to desimalar: 

i)  for hushaldsoppvaskmaskiner med ein nominell kapasitet på ps ≥ 10 og breidd > 50 cm: 

 SAEC = 7,0 × ps + 378  
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ii)  for hushaldsoppvaskmaskiner med ein nominell kapasitet på ps ≤ 9 og hushaldsoppvaskmaskiner med ein 

nominell kapasitet på 9 < ps ≤ 11 og breidd ≤ 50 cm: 

 SAEC = 25,2 × ps + 126 

 der: 

ps = talet på kuvertar. 

2.  UTREKNING AV TØRKEEVNEINDEKS 

 Ved utrekninga av tørkeevneindeksen (ID) for ein hushaldsoppvaskmaskinmodell vert tørkeevna til 

hushaldsoppvaskmaskina jamført med tørkeevna til ei referanseoppvaskmaskin, der referanseoppvaskmaskina skal 

ha dei kjenneteikna som er oppførte i dei nyaste allment sannkjende målemetodane, medrekna metodar som er 

fastsette i dokumenta der referansenummera er offentleggjorde for dette føremålet i Tidend for Den europeiske 

unionen. 

a)  Tørkeevneindeksen (ID) vert utrekna på følgjande måte, og avrunda til to desimalar: 

ln𝐼𝐷  =  
1

𝑛
 × ∑  ln (

𝐷𝑇,𝑖

𝐷𝑅,𝑖
)

𝑛

𝑖=1

 

ID = exp(lnID) 

 der: 

DT,i = tørkeevna til hushaldsoppvaskmaskina ved prøving i éin prøvingssyklus (i), 

DR,i = tørkeevna til referanseoppvaskmaskina i éin prøvingssyklus (i), 

n  = talet på prøvingssyklusar, n ≥ 5. 

b)  Tørkeevna (D) er gjennomsnittet av tørkeresultatet for kvar einskild del av oppvasken etter fullføring av ein 

standardoppvasksyklus. Tørkeresultatet vert utrekna slik tabell 1 viser: 

Tabell 1 

Talet på spor etter vatn (WT) eller våte 

striper (WS) 

Samla tal på våte område (Aw) i mm2 Tørkeresultat 

WT = 0 og WS = 0 Ikkje relevant 2 (mest effektiv) 

1 < WT ≤ 2 eller WS = 1 Aw < 50 1 

2 < WT eller WS = 2 

eller WS = 1 og WT = 1 

Aw > 50 0 (minst effektiv) 

3.  UTREKNING AV ÅRLEG VASSFORBRUK 

 Det årlege vassforbruket (AWC) til ei hushaldsoppvaskmaskin vert utrekna i liter og avrunda oppover til nærmaste 

heiltal, slik: 

 AWC = Wt × 280 

 der: 

Wt = vassforbruket for ein standardoppvasksyklus, uttrykt i liter og avrunda til éin desimal. 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1060/2010 

av 28. september 2010 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av 

kjøleapparat til hushaldsbruk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte 

vareopplysningar på energirelaterte produkt, som viser 

forbruket deira av energi og andre ressursar(1), særleg 

artikkel 10, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Direktiv 2010/30/EU krev at Kommisjonen vedtek 

delegerte rettsakter med omsyn til merking av 

energirelaterte produkt som representerer eit viktig 

potensial for energiøkonomisering, og som har store 

skilnader i prestasjonsnivåa med tilsvarande 

funksjonalitet. 

2) Ved kommisjonsdirektiv 94/2/EF av 21. januar 1994 om 

nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 

92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap, 

frysere og kombinasjoner av slike(2) vart det innført 

føresegner om energimerking av kjøleapparat til 

hushaldsbruk. 

3) Elektrisitetsforbruket til kjøleapparat til hushaldsbruk 

utgjer ein stor del av det samla behovet for 

hushaldselektrisitet i Unionen. I tillegg til dei betringane 

i energieffektiviteten som alt er oppnådde, er det godt 

mogleg med ein endå større reduksjon av 

energiforbruket til kjøleapparat til hushaldsbruk. 

4) Direktiv 94/2/EF bør opphevast, og nye føresegner bør 

fastsetjast ved denne forordninga, for såleis å sikre at 

energimerkinga gjev produsentane eit dynamisk 

stimuleringstiltak for å gjere kjøleapparat til 

hushaldsbruk endå meir energieffektive, og for å 

framskunde omlegginga av marknaden i retning av ein 

energieffektiv teknologi. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 30.11.2010,  

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og 

vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 21. 

(1) TEU L 153 av18.6.2010, s. 1. 

(2) TEF L 45 av 17.2.1994, s. 1. 

5) Den samla verknaden av dei føresegnene som er 

fastsette i denne forordninga og i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 643/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det 

gjelder krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater 

til husholdningsbruk(3), kan utgjere ein reduksjon i det 

årlege elektrisitetsforbruket på 6 TWh innan 2020(4), 

jamført med ein situasjon der ingen tiltak vert gjorde. 

6) Det er òg mogleg med energiøkonomisering for produkt 

på dei veksande marknadene for kjøleapparat av 

absorpsjonstypen og vinskap. Desse apparata bør difor 

høyre inn under verkeområdet for denne forordninga. 

7) Kjøleapparat av absorpsjonstypen er lydlause, men 

forbrukar ein god del meir energi enn kjøleapparat av 

kompresjonstypen. For at sluttbrukarane skal få eit godt 

grunnlag for å kunne velje, bør opplysningar om utslepp 

av luftboren akustisk støy frå kjøleapparat til 

hushaldsbruk takast med på etiketten. 

8) Dei opplysningane som er oppførte på etiketten, bør 

byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare 

målemetodar som tek omsyn dei nyaste allment 

sannkjende metodane, medrekna eventuelle 

harmoniserte standardar vedtekne av europeiske 

standardiseringsorgan som er nemnde i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 

1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 

tekniske forskrifter samt regler for 

informasjonssamfunnstjenester(5). 

9) Ved denne forordninga bør det fastleggjast ei einsarta 

utforming av og eit einsarta innhald på etiketten til 

kjøleapparat til hushaldsbruk. 

10) I tillegg bør denne forordninga innehalde krav til den 

tekniske dokumentasjonen og databladet for 

kjøleapparat til hushaldsbruk. 

  

(3) TEU L 191 av 23.7.2009, s. 53. 

(4) Ved måling i samsvar med Cenelec-standarden EN 153, februar 

2006/EN ISO 15502, oktober 2005. 

(5) TEF L 204 av 21.7.1998, s. 37. 

2017/EØS/29/33 
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11) Denne forordninga bør dessutan omfatte krav til dei 

opplysningane som skal gjevast ved alle former for 

fjernsal og reklame og i teknisk salsfremjande materiell 

for kjøleapparat til hushaldsbruk. 

12) Det bør fastsetjast føresegner om ny vurdering av 

føresegnene i denne forordninga, samstundes som det 

vert teke omsyn til dei teknologiske framstega. 

13) For å lette overgangen mellom direktiv 94/2/EF og 

denne forordninga bør kjøleapparat til hushaldsbruk 

som er merkte i samsvar med denne forordninga, 

reknast for å oppfylle krava i direktiv 94/2/EF. 

14) Direktiv 94/2/EF bør difor opphevast — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Føremål og verkeområde 

1.  Ved denne forordninga vert det innført krav til merking av 

og oppføring av utfyllande produktopplysningar på nettdrivne 

kjøleapparat til hushaldsbruk med eit lagringsvolum på 10–

1 500 liter. 

2.  Denne forordninga skal nyttast på nettdrivne kjøleapparat 

til hushaldsbruk, medrekna apparat som vert selde til annan 

bruk enn hushaldsbruk eller til kjøling av andre varer enn 

næringsmiddel, og medrekna apparat til innbygging. 

Ho skal òg nyttast på nettdrivne kjøleapparat til hushaldsbruk 

som kan drivast med batteri. 

3.  Denne forordninga skal ikkje nyttast på 

a)  kjøleapparat som i hovudsak vert drivne av andre 

energikjelder enn elektrisitet, t.d. flytande petroleumsgass 

(LPG), parafin og biobrensel, 

b)  batteridrivne kjøleapparat som kan koplast til straumnettet 

gjennom ein likerettar, som vert innkjøpt separat, 

c)  spesiallaga kjøleapparat som finst i eitt eksemplar, og ikkje 

tilsvarar nokon annan kjøleapparatmodell, 

d)  kjøleapparat som skal nyttast i tenestesektoren der uttak av 

kjølte næringsmiddel vert registrert elektronisk, og 

opplysningane om dette kan sendast automatisk gjennom ei 

nettverkstilkopling til eit fjernkontrollsystem for 

rekneskapsføremål, 

e)  apparat der hovudfunksjonen ikkje er lagring av 

næringsmiddel ved kjøling, t.d. frittståande maskiner for 

framstilling og lagring av is, eller automatar for kjølte 

drikkar. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne forordninga skal dei definisjonane som er fastsette i 

artikkel 2 i direktiv 2010/30/EU, nyttast. Vidare tyder: 

1) «næringsmiddel» matvarer, ingrediensar, drikkar, medrekna 

vin, og andre artiklar som hovudsakleg er meinte for 

konsum, og som krev kjøling ved visse temperaturar, 

2) «kjøleapparat til hushaldsbruk» eit isolert kabinett med éi 

eller fleire avdelingar, meint for kjøling eller frysing av 

næringsmiddel eller lagring av kjølte eller fryste 

næringsmiddel som vert nytta til andre føremål enn 

kommersielle, og som vert kjølte ved hjelp av éin eller 

fleire energiforbrukande prosessar, medrekna apparat som 

vert selde i modular for montering av sluttbrukaren, 

3) «innbygd kjøleapparat» eit fast kjøleapparat som er meint 

for installasjon i eit innbyggingsskap eller i ei eiga nisje i 

ein vegg eller liknande som er meint for dette føremålet, og 

som krev montering av frontpanel, 

4) «kjøleskap» eit kjøleapparat som er meint for lagring av 

næringsmiddel, med minst éi avdeling som er eigna til 

lagring av ferske næringsmiddel og/eller drikkar, medrekna 

vin, 

5) «kjøleapparat av kompresjonstypen» eit kjøleapparat der 

kjølinga finn stad ved hjelp av ein motordriven kompressor, 

6) «kjøleapparat av absorpsjonstypen» eit kjøleapparat der 

kjølinga finn stad ved hjelp av ein absorpsjonprosess som 

nyttar varme som energikjelde, 

7) «kjøle-/fryseskap» eit kjøleapparat med minst éi avdeling 

for lagring av ferske næringsmiddel, og minst éi avdeling 

som eignar seg for innfrysing av ferske næringsmiddel og 

lagring av fryste næringsmiddel ved trestjerners 

lagringstilhøve (avdeling for innfrysing av næringsmiddel), 
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8) «fryseskap» eit kjøleapparat med ei eller fleire avdelingar 

som eignar seg for lagring av fryste næringsmiddel, 

9) «frysar» eit kjøleapparat med éi eller fleire avdelingar som 

eignar seg for innfrysing av næringsmiddel med 

temperaturar som varierer frå omgjevnadstemperatur og 

ned til -18 C, og som dessutan eignar seg for lagring av 

fryste næringsmiddel ved trestjerners lagringstilhøve; ein 

frysar kan òg omfatte seksjonar og/eller avdelingar som er 

merkte med to stjerner i den aktuelle avdelinga eller det 

aktuelle kabinett, 

10) «vinskap» eit kjøleapparat som berre inneheld éi eller 

fleire avdelingar for lagring av vin, 

11) «fleirbruksapparat» eit kjøleapparat som berre inneheld éi 

eller fleire fleirbruksavdelingar, 

12) «tilsvarande kjøleapparat til hushaldsbruk» ein 

kjøleapparatmodell til hushaldsbruk som er bringa i 

omsetning med same bruttovolum og lagringsvolum, same 

tekniske eigenskapar og eigenskapar for effektivitet og 

yting og same avdelingstypar som ein annan 

kjøleapparatmodell til hushaldsbruk som den same 

produsenten har bringa i omsetning med ein annan 

handelskode, 

13) «sluttbrukar» ein forbrukar som kjøper eller er venta å 

kjøpe eit kjøleapparat til hushaldsbruk, 

14) «utsalsstad» ein stad der kjøleapparat til hushaldsbruk vert 

stilte ut eller tilbodne for sal, leige eller kjøp på 

avbetaling. 

Dei definisjonane som er fastsette i vedlegg I, skal òg nyttast. 

Artikkel 3 

Ansvaret til leverandørane 

Leverandørane skal syte for at 

a)  kvart kjøleapparat til hushaldsbruk er utstyrt med ein prenta 

etikett i det formatet og med dei opplysningane som er 

fastsette i vedlegg II, 

b) det vert utarbeidd eit produktdatablad, slik det er fastsett i 

vedlegg III, 

c)  den tekniske dokumentasjonen som er fastsett i vedlegg IV, 

på oppmoding vert gjord tilgjengeleg for styresmaktene i 

medlemsstatane og for Kommisjonen, 

d)  all reklame for ein viss kjøleapparatmodell til hushaldsbruk 

har opplysningar om energieffektivitetsklasse dersom 

reklamen inneheld opplysningar om energibruk eller pris, 

e)  alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss 

kjøleapparatmodell til hushaldsbruk som omtalar dei 

særskilde tekniske parametrane til apparatet, inneheld 

opplysningar om energieffektivitetsklassen til denne 

modellen. 

Artikkel 4 

Ansvaret til forhandlarane 

Forhandlarane skal syte for at 

a)  kvart einskilt kjøleapparat til hushaldsbruk på utsalsstaden 

er påført den etiketten som leverandøren har utarbeidd i 

samsvar med artikkel 3 bokstav a), utvendig på framsida 

eller oversida av apparatet, slik at han er godt synleg, 

b)  kjøleapparat til hushaldsbruk som vert tilbodne for sal, 

leige eller kjøp på avbetaling på ein slik måte at det ikkje 

kan ventast at sluttbrukaren får sjå produktet stilt ut, vert 

marknadsførte med dei opplysningane som leverandørane 

skal gje i samsvar med vedlegg V, 

c)  all reklame for ein viss kjøleapparatmodell til hushaldsbruk 

har opplysningar om energieffektivitetsklasse dersom 

reklamen inneheld opplysningar om energibruk eller pris, 

d)  alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss 

kjøleapparatmodell til hushaldsbruk som omtalar dei 

særskilde tekniske parametrane til apparatet, inneheld 

opplysningar om energieffektivitetsklassen til denne 

modellen. 

Artikkel 5 

Målemetodar 

Dei opplysningane som skal gjevast i medhald av artikkel 3, 

skal byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare 

målemetodar som tek omsyn til dei nyaste sannkjende 

metodane, slik det er fastsett i vedlegg VI. 

Artikkel 6 

Framgangsmåte for verifisering for 

marknadstilsynsføremål 

Medlemsstatane skal nytte den framgangsmåten som er fastsett 

i vedlegg VII ved samsvarsvurdering av den opplyste 

energieffektivitetsklassen, det årlege energiforbruket, volumet 

for lagring av ferske og fryste næringsmiddel, 

innfrysingskapasiteten og utsleppa av luftboren akustisk støy. 
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Artikkel 7 

Revisjon 

Kommisjonen skal vurdere denne forordninga på nytt i lys av 

den teknologiske utviklinga seinast fire år etter at ho tek til å 

gjelde. Vurderinga skal særleg omfatte dei 

verifiseringstoleransane som er fastsette i vedlegg VII, og om 

det er mogleg å fjerne eller redusere verdiane av dei 

korreksjonsfaktorane som er fastsette i vedlegg VIII. 

Artikkel 8 

Oppheving 

Direktiv 94/2/EF vert oppheva frå 30. november 2011. 

Artikkel 9 

Overgangsføresegner 

1.  Artikkel 3 bokstav d) og e) og artikkel 4 bokstav b), c) og 

d) skal ikkje nyttast på prenta reklame og prenta teknisk 

salsfremjande materiell som vert offentleggjort før 30. mars 

2012. 

2.  Kjøleapparat til hushaldsbruk som vert bringa i omsetning 

før 30. november 2011, skal vere i samsvar med dei 

føresegnene som er fastsette i direktiv 94/2/EF. 

3.  Kjøleapparat til hushaldsbruk som er i samsvar med 

føresegnene i denne forordninga, og som er bringa i omsetning 

eller tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling før 

30. desember 2011, skal reknast for å oppfylle krava i direktiv 

94/2/EF. 

Artikkel 10 

Ikraftsetjing og bruk 

1.  Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

2.  Ho skal nyttast frå 30. november 2011. Artikkel 3 bokstav 

d) og e) og artikkel 4 bokstav b), c) og d) skal nyttast frå 

30. mars 2012. 

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

Utferda i Brussel, 28. september 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Definisjonar som gjeld i vedlegg II–IX 

I vedlegg II–IX tyder: 

a) «kaldluftsystem» eit system som automatisk hindrar permanent rimdanning, og der kjølinga finn stad ved 

tvungen luftsirkulasjon, fordamparen eller fordamparane vert avrima av eit automatisk avrimingssystem, og 

vatnet frå avriminga vert leidd bort automatisk, 

b) «avdeling med kaldluftfrysing» alle avdelingar som vert avrima av eit kaldluftsystem, 

c) «kjøle-/svalskap» eit kjøleapparat som minst har éi avdeling for lagring av ferske næringsmiddel, og dessutan éi 

svalavdeling, men inga avdeling for lagring av fryste næringsmiddel eller for næringsmiddel som lett vert 

skjemde, og inga avdeling for framstilling eller lagring av is, 

d) «svalskap» eit kjøleapparat med berre éi eller med fleire svalavdelingar, 

e) «kjøleskap med avdeling for næringsmiddel som lett vert skjemde» eit kjøleapparat som minst har éi avdeling for 

lagring av ferske næringsmiddel og éi avdeling for lagring av næringsmiddel som lett vert skjemde, men inga 

avdeling for lagring av fryste næringsmiddel, 

f) «avdelingar» alle avdelingar som er oppførte i bokstav g)–n), 

g) «avdeling for lagring av ferske næringsmiddel» ei avdeling som er utforma for lagring av næringsmiddel som 

ikkje er fryste, og som igjen kan vere oppdelt i underavdelingar, 

h) «svalavdeling» ei avdeling som er meint for lagring av visse næringsmiddel eller drikkar ved ein temperatur som 

er høgre enn i avdelinga for lagring av ferske næringsmiddel, 

i) «avdeling for næringsmiddel som lett vert skjemde» ei avdeling som særleg er meint for lagring av 

næringsmiddel som lett vert skjemde, 

j) «avdeling for framstilling og lagring av is» ei avdeling med låg temperatur som særleg er meint for framstilling 

og lagring av is, 

k) «avdeling for lagring av fryste næringsmiddel» ei avdeling med låg temperatur som særleg er meint for lagring av 

fryste næringsmiddel, og som har følgjande temperaturklassifisering: 

i) «avdeling merkt med éi stjerne»: ei avdeling for lagring av fryste næringsmiddel der temperaturen ikkje 

vert høgre enn -6 C, 

ii) «avdeling merkt med to stjerner»: ei avdeling for lagring av fryste næringsmiddel der temperaturen ikkje 

vert høgre enn -12 ℃, 

iii) «avdeling merkt med tre stjerner»: ei avdeling for lagring av fryste næringsmiddel der temperaturen ikkje 

vert høgre enn -18 ℃, 

iv) «avdeling for innfrysing av næringsmiddel» (eller «avdeling merkt med fire stjerner»): ei avdeling som 

eignar seg for innfrysing av minst 4,5 kg næringsmiddel per 100 l lagringsvolum, og under ingen 

omstende mindre enn 2 kg, frå omgjevnadstemperatur ned til -18 C i løpet av 24 timar, og som i tillegg 

eignar seg for lagring av fryste næringsmiddel ved trestjerners lagringstilhøve, og som innanfor den same 

avdelinga kan ha seksjonar som er merkte med to stjerner, 

v) «avdeling utan stjernemerking»: ei avdeling for lagring av fryste næringsmiddel der temperaturen er 

< 0 C, og som i tillegg kan nyttast til å framstille og lagre is, men som ikkje er meint for lagring av 

næringsmiddel som lett vert skjemde, 
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l) «avdeling for lagring av vin» ei avdeling som er utforma berre for korttidslagring av vin for å oppnå ideell 

drikketemperatur, eller for langtidslagring av vin med sikte på modning, med følgjande eigenskapar: 

i) kontinuerleg lagringstemperatur, anten førehandsinnstilt eller manuelt innstilt i samsvar med tilvisingar frå 

produsenten, innanfor området frå +5 C til +20 C, 

ii) lagringstemperatur(ar) med ei endring over tid på mindre enn 0,5 K ved kvar opplyste omgjevnadstemperatur 

i klimasona for kjøleapparat til hushaldsbruk, 

iii) aktiv eller passiv kontroll av fuktinnhaldet i avdelinga innanfor området 50–80 %, 

iv) konstruert for å redusere overføringa av vibrasjon til avdelinga, både frå kjøleskapskompressoren og frå ei 

eventuell ekstern kjelde, 

m) «fleirbruksavdeling» ei avdeling som er meint for bruk ved to eller fleire av temperaturane for dei ulike 

avdelingstypane, og som sluttbrukaren kan innstille slik at dei heile tida ligg innanfor driftstemperaturområdet for 

kvar avdelingstype i samsvar med tilvisingane frå produsenten; dersom temperaturen i éi avdeling kan endrast til 

ein annan driftstemperatur berre for eit kort tidsrom (t.d. ei snøggfrysingsinnstilling), er avdelinga ikkje ei 

fleirbruksavdeling slik det er definert i denne forordninga, 

n) «anna avdeling» ei avdeling som ikkje er ei avdeling for lagring av vin, men som er meint for lagring av visse 

næringsmiddel ved ein temperatur på over +14 C, 

o) «seksjon merkt med to stjerner» ein del i ein frysar, ei avdeling for innfrysing av næringsmiddel, ei avdeling 

merkt med tre stjerner eller eit kabinett for lagring av fryste næringsmiddel merkt med tre stjerner som ikkje har 

eiga dør eller eige lokk, og der temperaturen ikkje er høgre enn -12 C, 

p) «fryseboks» ein frysar der ei eller fleire avdelingar er tilgjengelege frå oversida av apparatet, eller med avdelingar 

som kan opnast både frå oversida og frå framsida, men der bruttovolumet til avdelinga eller avdelingane som kan 

opnast frå oversida, utgjer minst 75 % av det samla bruttovolumet til apparatet, 

q) «kjøleapparat som kan opnast frå oversida» eller «fryseboks» eit kjøleapparat der avdelinga eller avdelingane er 

tilgjengelege frå oversida av apparatet, 

r) «kjøleapparat som kan opnast frå framsida» eit kjøleapparat der avdelinga eller avdelingane er tilgjengelege frå 

framsida av apparatet, 

s) «snøggfrysing» ein reversibel funksjon som sluttbrukaren kan aktivere i samsvar med tilvisingane frå 

produsenten, som senkar lagringstemperaturen i frysaren eller fryseavdelinga slik at innfrysinga av ufryste 

næringsmiddel skjer snøggare, 

t) «modellnemning» den koden, vanlegvis alfanumerisk, som skil ein viss kjøleapparatmodell frå andre modellar 

med same varemerke eller leverandørnamn. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Etikett 

1.  ETIKETT TIL KJØLEAPPARAT TIL HUSHALDSBRUK SOM ER KLASSIFISERTE I 

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE A+++ TIL C 

 
  



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/527 

 

1)  Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren. 

III. Energieffektivitetsklassen som er fastsett i samsvar med vedlegg IX; pila som viser energieffektivitetsklassen 

til kjøleapparatet til hushaldsbruk, skal plasserast jamhøgt med pila som viser den aktuelle 

energieffektivitetsklassen. 

IV. Det årlege energiforbruket (AEC), uttrykt i kWh per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal og utrekna i 

samsvar med del 3 nr. 2 i vedlegg VIII. 

V. Summen av lagringsvoluma til alle avdelingar som ikkje kvalifiserer til stjernemerking (dvs. driftstemperatur 

> -6 C), avrunda til nærmaste heiltal. 

VI. Summen av lagringsvoluma til alle avdelingane for lagring av fryste næringsmiddel som kvalifiserer til 

stjernemerking (dvs. driftstemperatur ≤ -6 C), avrunda til nærmaste heiltal, og talet på stjerner for den 

avdelinga som utgjer størstedelen av denne summen; dersom kjøleapparata til hushaldsbruk ikkje har avdeling 

eller avdelingar for lagring av fryste næringsmiddel, skal leverandøren føre opp «- L» i staden for ein verdi, 

og la feltet for stjernemerking stå tomt. 

VII. Utslepp av luftboren akustisk støy, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste heiltal. 

 Når det gjeld vinskap, skal del V og VI bytast ut med nominell kapasitet i talet på standardflasker på 75 centiliter 

som kan få plass i apparatet i samsvar med tilvisingane frå produsenten. 

2)  Etiketten skal utformast i samsvar med del 3 nr. 1 i dette vedlegget. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein 

modell er tildelt eit «EU-miljømerke» i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010(1), kan 

ein kopi av EU-miljømerket påførast i tillegg. 

  

  

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 
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2.  ETIKETT TIL KJØLEAPPARAT TIL HUSHALDSBRUK SOM ER KLASSIFISERTE I 

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE D TIL G 
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1)  Opplysningane som er oppførte i del 1 nr. 1, skal vere påførte denne etiketten. 

2)  Etiketten skal utformast i samsvar med del 3 nr. 2 i dette vedlegget. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein 

modell er tildelt eit «EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-

miljømerket påførast i tillegg. 

3.  UTFORMING AV ETIKETTEN 

1)  For kjøleapparat til hushaldsbruk som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til C, bortsett frå vinskap, 

skal etiketten utformast på følgjande måte:  
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Forklaringar: 

a)  Etiketten skal vere minst 110 mm brei og 220 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

b)  Bakgrunnen på etiketten skal vere kvit. 

c)  Fargane skal vere CMYK — cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

d)  Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

 Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

 EU-logo — fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

 Energietikett: farge: X-00-00-00. 

Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: breidd: 92 mm, høgd: 17 mm. 

 Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 92,5 mm. 

 Skala frå A til G 

– Pil: høgd: 7 mm, mellomrom: 0,75 mm — fargar: 

 Høgste klasse: X-00-X-00, 

 Andre klasse: 70-00-X-00, 

 Tredje klasse: 30-00-X-00, 

 Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

 Femte klasse: 00-30-X-00, 

 Sjette klasse: 00-70-X-00, 

 Lågaste klasse: 00-X-X-00. 

– Tekst: Calibri feit skrift 19 pkt., versalar og kvit; «+»-symbol: Calibri feit skrift 13 pkt., 

versalar, kvit, justert på éi linje. 

 Energieffektivitetsklasse 

– Pil: breidd: 26 mm, høgd: 14 mm, 100 % svart. 

– Tekst: Calibri feit skrift 29 pkt., versalar og kvit; ‘+’ symbols: «+»-symbol: Calibri feit skrift 

18 pkt., versalar, kvit, justert på éi linje. 

 Energi 

– Tekst: Calibri normal 11 pkt., versalar, svart.  
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 Årleg energiforbruk: 

– Kantlinje: 3 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 45 pkt., 100 % svart. 

– Andre linje: Calibri normal 17 pkt., 100 % svart. 

 Lagringsvoluma til alle avdelingar som ikkje kvalifiserer til stjernemerking: 

– Kantlinje: 3 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 25 pkt., 100 % svart. Calibri normal 17 pkt., 100 % svart. 

 Utslepp av luftboren akustisk støy: 

– Kantlinje: 3 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 25 pkt., 100 % svart. 

Calibri normal 17 pkt., 100 % svart. 

 Lagringsvoluma til alle avdelingane for lagring av fryste næringsmiddel som kvalifiserer til 

stjernemerking: 

– Kantlinje: 3 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 25 pkt., 100 % svart. 

Calibri normal 17 pkt., 100 % svart. 

 Namnet eller varemerket til leverandøren 

 Modellnemninga til leverandøren 

 Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 90 × 15 

mm. 

 Nummeret til forordninga: 

Tekst: Calibri feit skrift 11 pkt. 

2)  For kjøleapparat til hushaldsbruk som er klassifiserte i energieffektivitetsklasse D til G, bortsett frå vinskap, 

skal etiketten utformast på følgjande måte:  
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Forklaringar: 

Etiketten skal utformast i samsvar med del 3 nr. 1 i dette vedlegget, bortsett frå når det gjeld nr. 8, der 

følgjande skal nyttast: 

Årleg energiforbruk: 

– Kantlinje: 3 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 32 pkt., 100 % svart. 

– Andre linje: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

3)  For vinskap skal etiketten utformast på følgjande måte:  
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Forklaringar: 

a)  Etiketten skal vere minst 110 mm brei og 220 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

b)  Bakgrunnen på etiketten skal vere kvit. 

c)  Fargane skal vere CMYK — cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

d)  Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

 Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

 EU-logo — fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

 Energietikett: farge: X-00-00-00. 

   Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: breidd: 92 mm, høgd: 17 mm. 

 Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 92,5 mm. 

 Skala frå A til G 

– Pil: høgd: 7 mm, mellomrom: 0,75 mm — fargar: 

Høgste klasse: X-00-X-00, 

Andre klasse: 70-00-X-00, 

Tredje klasse: 30-00-X-00, 

Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

Femte klasse: 00-30-X-00, 

Sjette klasse: 00-70-X-00, 

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00. 

– Tekst: Calibri feit skrift 19 pkt., versalar og kvit; «+»-symbol: Calibri feit skrift 13 pkt., versalar, 

kvit, justert på éi linje. 

 Energieffektivitetsklasse 

– Pil: breidd: 26 mm, høgd: 14 mm, 100 % svart. 

– Tekst: Calibri feit skrift 29 pkt., versalar og kvit; «+»-symbol: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, 

kvit, justert på éi linje. 

 Energi 

– Tekst: Calibri normal 11 pkt., versalar, svart.  
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 Årleg energiforbruk: 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 30 pkt., 100 % svart. 

– Andre linje: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

 Nominell kapasitet i tal på standardflasker: 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 28 pkt., 100 % svart. 

Calibri normal 15 pkt., 100 % svart. 

 Utslepp av luftboren akustisk støy: 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 25 pkt., 100 % svart. 

Calibri normal 17 pkt., 100 % svart. 

 Namnet eller varemerket til leverandøren 

 Modellnemninga til leverandøren 

 Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 90 × 15 mm. 

 Nummeret til forordninga: 

Tekst: Calibri feit skrift 11 pkt. 

______ 
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VEDLEGG III 

Produktdatablad 

1.  Opplysningane i produktdatabladet skal førast opp i følgjande rekkjefølgje, og skal takast med i produktbrosjyren 

eller andre dokument som følgjer med produktet: 

a) Namnet eller varemerket til leverandøren. 

b) Modellnemninga til leverandøren, slik det er definert i vedlegg I bokstav t). 

c) Kategorien av kjøleapparatmodellen til hushaldsbruk i samsvar med nr. 1 i vedlegg VIII. 

d) Energieffektivitetsklassen til modellen i samsvar med vedlegg IX. 

e) Dersom modellen er vorten tildelt eit «EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan det 

opplysast om dette her. 

f) Årleg energiforbruk (AEC), uttrykt i kWh per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal og utrekna i samsvar med 

del 3 nr. 2 i vedlegg VIII. Det skal omtalast som: «Energiforbruk “XYZ” kWh per år, på grunnlag av resultatet 

av standardprøvingar i 24 timar. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis apparatet vert nytta og 

kvar det er plassert». 

g) Lagringsvolumet til kvar avdeling, og eventuell stjernemerking i samsvar med del 1 nr. 1 VI i vedlegg II. 

h) Den dimensjonerande temperaturen til «andre avdelingar», slik det er definert i bokstav n) i vedlegg I. Når det 

gjeld avdelingar for lagring av vin, skal det opplysast om den lågaste lagringstemperaturen, som anten er 

førehandsinnstilt i avdelinga eller mogleg å innstille av sluttbrukaren og skal kunne haldast ved lag i samsvar 

med tilvisingane frå produsenten. 

i) Opplysningar om «kaldluft» for den eller dei aktuelle avdelingane, slik det er definert i bokstav b) i vedlegg I. 

j) «Opptiningstid ved straumbrot “X” timar», definert som «temperaturstigningstid». 

k) «Innfrysingskapasitet» i kg/24 timar. 

l) «Klimasone» i samsvar med tabell 3 i del 1 i vedlegg VIII, uttrykt som: «Klimasone: W [klimasone]. Dette 

apparatet er meint for bruk ved ein omgjevnadstemperatur mellom “X” [lågaste temperatur] C og “X” [høgste 

temperatur] C». 

m) Utslepp av luftboren akustisk støy, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste heiltal. 

n) Dersom modellen er meint for innbygging, skal det opplysast om dette. 

o) Når det gjeld vinskap, skal det opplysast om følgjande: «Dette apparatet er meint berre for lagring av vin». 

Denne føresegna skal ikkje nyttast på kjøleapparat til hushaldsbruk som ikkje er særskilt utforma for lagring av 

vin, men som likevel kan nyttast for dette føremålet, og heller ikkje på kjøleapparat til hushaldsbruk som har ei 

avdeling for lagring av vin kombinert med andre typar avdelingar. 

2.  Eitt og same datablad kan omfatte fleire kjøleapparatmodellar frå den same leverandøren. 

3.  Opplysningane i databladet kan gjevast i form av ein kopi av etiketten, anten i fargar eller i svart-kvitt. Når dette 

vert gjort, skal dei opplysningane som er oppførte i nr. 1, og som ikkje alt er påførte etiketten, òg førast opp her. 

______ 
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VEDLEGG IV 

Teknisk dokumentasjon 

1.  Den tekniske dokumentasjonen som er nemnd i artikkel 3 bokstav c), skal omfatte følgjande: 

a)  Namnet og adressa til leverandøren. 

b)  Ein generell omtale av kjøleapparatmodellen som gjer det mogleg å identifisere han på ein enkel og eintydig 

måte. 

c)  Tilvisingar til eventuelle harmoniserte standardar som er nytta. 

d)  Eventuelle andre tekniske standardar og spesifikasjonar som er nytta. 

e)  Namnet på og underskrifta til den personen som har fullmakt til å gjere bindande avtaler på vegner av 

leverandøren. 

f)  Tekniske parametrar for måling som er fastsette i samsvar med vedlegg VIII: 

i) ytre dimensjonar, 

ii) samla plassbehov ved drift, 

iii) samla bruttovolum, 

iv) lagringsvolum og samla lagringsvolum, 

v) stjernemerking av avdelinga eller avdelingane for lagring av fryste næringsmiddel, 

vi) avrimingsmetode, 

vii) lagringstemperatur, 

viii) energiforbruk, 

ix) temperaturstigningstid, 

x) innfrysingskapasitet, 

xi) effektforbruk, 

xii) fukt i avdeling for lagring av vin, 

xiii) utslepp av luftboren akustisk støy. 

g)  Resultata av utrekningane som vert utførte i samsvar med vedlegg VIII. 

2.  Dersom dei opplysningane som er tekne med i den tekniske dokumentasjonen for ein viss kjøleapparatmodell til 

hushaldsbruk, er eit resultat av utrekningar på grunnlag av utforming av og/eller ekstrapolering frå andre 

tilsvarande kjøleapparat, skal dokumentasjonen omfatte opplysningar om slike utrekningar og/eller 

ekstrapoleringar, og om prøvingar som leverandørane har utført for å kontrollere at dei utrekningane som er gjorde, 

er nøyaktige. Desse opplysningane skal òg omfatte ei liste over alle tilsvarande kjøleapparatmodellar til 

hushaldsbruk der opplysningane er innhenta på det same grunnlaget. 

______ 
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VEDLEGG V 

Opplysningar som skal gjevast i tilfelle der det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut 

1.  Dei opplysningane som er nemnde i artikkel 4 bokstav b), skal gjevast i følgjande rekkjefølgje: 

a)  Energieffektivitetsklassen til modellen, slik det er definert i vedlegg IX. 

b)  Det årlege energiforbruket, uttrykt i kWh per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal og utrekna i samsvar med 

del 3 nr. 2 i vedlegg VIII. 

c)  Lagringsvolumet til kvar avdeling, og eventuell stjernemerking i samsvar med del 1 nr. 1 VI i vedlegg II. 

d)  «Klimasona» i samsvar med tabell 3 i del 1 i vedlegg VIII. 

e)  Utslepp av luftboren akustisk støy, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste heiltal. 

f)  Dersom modellen er meint for innbygging, skal det opplysast om dette. 

g)  Når det gjeld vinskap, skal det opplysast om følgjande: «Dette apparatet er meint berre for lagring av vin». 

Denne føresegna skal ikkje nyttast på kjøleapparat til hushaldsbruk som ikkje er særskilt utforma for lagring av 

vin, men som likevel kan nyttast for dette føremålet, og heller ikkje på kjøleapparat til hushaldsbruk som har ei 

avdeling for lagring av vin kombinert med andre typar avdelingar. 

2.  Dersom det vert gjeve ytterlegare opplysningar i produktdatabladet, skal desse ha den forma og rekkjefølgja som er 

fastsett i vedlegg III. 

3.  Alle opplysningane som er nemnde i dette vedlegget, skal prentast eller visast med ein storleik og ein skrifttype 

som gjer dei lette å lese. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

Målingar 

1.  Når det gjeld samsvar og kontroll med at krava i denne forordninga er oppfylte, skal det nyttast pålitelege, 

nøyaktige og reproduserbare målemetodar som byggjer på dei nyaste allment sannkjende metodane, medrekna 

metodar som er fastsette i dokumenta der referansenummera er offentleggjorde for dette føremålet i Tidend for Den 

europeiske unionen. 

2.  ALLMENNE VILKÅR FOR PRØVING 

 Dei følgjande allmenne vilkåra for prøving skal nyttast: 

1)  Dersom sluttbrukaren kan slå på og av varmeelement som hindrar kondensering, skal desse vere slått på og 

innstilt på høgste oppvarming dersom dei kan justerast. 

2)  Dersom apparatet har «dørmonterte innretningar» (t.d. automatar for is og avkjølt vatn/drikke) som 

sluttbrukaren kan slå på og av, skal dei vere slått på under målinga av energiforbruket, men ikkje vere i drift. 

3)  For fleirbruksapparat og -avdelingar skal lagringstemperaturen under målinga av energiforbruk vere den 

nominelle temperaturen i den kaldaste avdelingstypen under kontinuerleg normal bruk i samsvar med 

tilvisingane frå produsenten. 

4)  Energiforbruket til eit kjøleapparat til hushaldsbruk skal fastsetjast for den kaldaste konfigurasjonen, i samsvar 

med tilvisingane frå produsenten for kontinuerleg normal bruk av ei «anna avdeling» slik det er definert i tabell 

5 i vedlegg VIII. 

3.  TEKNISKE PARAMETRAR 

 Følgjande parametrar skal fastsetjast: 

a) «ytre mål», som skal målast til nærmaste millimeter, 

b) «samla plassbehov ved drift», som skal målast til nærmaste millimeter, 

c) «samla bruttovolum», som skal målast til nærmaste heile kubikkdesimeter eller liter, 

d) «lagringsvolum og samla lagringsvolum», som skal målast til nærmaste heile kubikkdesimeter eller liter, 

e) «avrimingsmetode», 

f) «lagringstemperatur», 

g) «energiforbruk», som vert uttrykt i kilowattimar per 24 timar (kWh/24h) og avrunda til tre desimalar, 

h) «temperaturstigningstid», 

i) «innfrysingskapasitet», 

j) «fukt i avdeling for lagring av vin», som vert uttrykt i prosent og avrunda til nærmaste heiltal, og 

k) «utslepp av luftboren akustisk støy». 

 ______  
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VEDLEGG VII 

Framgangsmåte for verifisering for marknadstilsynsføremål 

For å kontrollere at det er samsvar med dei krava som er fastsette i artikkel 3 og 4, skal styresmaktene i 

medlemsstatane utføre prøving av eitt kjøleapparat til hushaldsbruk. Dersom dei målte parametrane ikkje er i samsvar 

med dei verdiane som leverandøren har opplyst om innanfor dei områda som er definerte i tabell 1, skal målingane 

utførast på ytterlegare tre kjøleapparat til hushaldsbruk. Det aritmetiske gjennomsnittet av dei målte verdiane for desse 

tre kjøleapparata til hushaldsbruk skal oppfylle krava innanfor dei områda som er definerte i tabell 1. 

I motsett fall skal denne modellen og alle andre tilsvarande kjøleapparatmodellar til hushaldsbruk reknast for ikkje å 

oppfylle krava. 

I tillegg til den framgangsmåten som er fastsett i vedlegg VI, skal styresmaktene i medlemsstatane nytte pålitelege, 

nøyaktige og reproduserbare målemetodar som byggjer på dei nyaste allment sannkjende metodane, medrekna metodar 

som er fastsette i dokumenta der referansenummera er offentleggjorde for dette føremålet i Tidend for Den europeiske 

unionen. 

Tabell 1 

Målt parameter Verifiseringstoleransar 

Nominelt bruttovolum Den målte verdien skal ikkje liggje meir enn 3 % eller 1 l 

under den nominelle verdien(*), alt etter kva verdi som er 

størst. 

Nominelt lagringsvolum Den målte verdien skal ikkje liggje meir enn 3 % eller 1 l 

under den nominelle verdien, alt etter kva verdi som er 

størst. Dersom voluma til svalavdelinga og avdelinga for 

lagring av ferske næringsmiddel kan justerast i høve til 

kvarandre av brukaren, gjeld denne målingsuvissa når 

svalavdelinga vert justert til sitt minste volum. 

Innfrysingskapasitet Den målte verdien skal ikkje liggje meir enn 10 % under 

den nominelle verdien. 

Energiforbruk Den målte verdien skal ikkje overstige den nominelle 

verdien (E24h) med meir enn 10 %. 

Vinskap Den målte verdien for relativ fukt skal ikkje overstige det 

nominelle området med meir enn 10 %. 

Utslepp av luftboren akustisk støy Den målte verdien skal vere i samsvar med den nominelle 

verdien. 

(*) «Nominell verdi» er ein verdi som produsenten har opplyst om. 
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VEDLEGG VIII 

Klassifisering av kjøleapparat til hushaldsbruk, metode for utrekning av ekvivalentvolum og 

energieffektivitetsindeks 

1.  KLASSIFISERING AV KJØLEAPPARAT TIL HUSHALDSBRUK 

 Kjøleapparat til hushaldsbruk vert klassifiserte i dei kategoriane som er oppførte i tabell 1. 

 Kvar kategori er definert ved den særskilde kombinasjonen av avdelingar som er ført opp i tabell 2, og er uavhengig 

av talet på dører og/eller skuffer. 

Tabell 1 

Kategoriar av kjøleapparat til hushaldsbruk 

Kategori Nemning 

1 Kjøleskap med éi eller fleire avdelingar for lagring av ferske næringsmiddel 

2 Kjøle-/svalskap, svalskap og vinskap 

3 Kjøleskap med avdeling for næringsmiddel som lett vert skjemde, og kjøleskap med ei avdeling utan 

stjernemerking 

4 Kjøleskap med ei avdeling som er merkt med éi stjerne 

5 Kjøleskap med ei avdeling som er merkt med to stjerner 

6 Kjøleskap med ei avdeling som er merkt med tre stjerner 

7 Kjøle-/fryseskap 

8 Fryseskap 

9 Fryseboks 

10 Fleirbruksapparat og andre kjøleapparat 

 Kjøleapparat til hushaldsbruk som ikkje kan klassifiserast i kategori 1–9 på grunn av temperaturen i avdelingane, 

vert klassifiserte i kategori 10. 
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Tabell 2 

Klassifisering av kjøleapparat til hushaldsbruk og relevante kombinasjonar av avdelingar 

Nominell temperatur (for EEI) (C) 

Dimensjone-

rande 

temperatur 

+12 +12 +5 0 0 –6 –12 –18 –18 

Kategori 

(nummer) 

Avdelingstypar Anna Lagring av vin Sval 

Lagring av 

ferske 

næringsmiddel 

Lagring av 

næringsmiddel 

som lett vert 

skjemde 

Inga 

stjernemerking / 

Framstilling og 

lagring av is 

Éi stjerne To stjerner Tre stjerner Fire stjerner 

Kategori apparat Kombinasjon av avdelingar 

KJØLESKAP MED ÉI ELLER FLEIRE AVDELINGAR FOR 

LAGRING AV FERSKE NÆRINGSMIDDEL 

N N N J N N N N N N 1 

KJØLE-/SVALSKAP, SVALSKAP OG VINSKAP V V V J N N N N N N 2 

V V J N N N N N N N 

N J N N N N N N N N 

KJØLESKAP MED AVDELING FOR NÆRINGSMIDDEL SOM 

LETT VERT SKJEMDE, OG KJØLESKAP MED EI AVDELING 

UTAN STJERNEMERKING 

V V V J J V N N N N 3 

V V V J V J N N N N 

KJØLESKAP MED EI AVDELING SOM ER MERKT MED ÉI 

STJERNE 

V V V J V V J N N N 4 

KJØLESKAP MED EI AVDELING SOM ER MERKT MED TO 

STJERNER 

V V V J V V V J N N 5 

KJØLESKAP MED EI AVDELING SOM ER MERKT MED TRE 

STJERNER 

V V V J V V V V J N 6 

KJØLE- /FRYSESKAP V V V J V V V V V J 7 

FRYSESKAP N N N N N N N V (J)(a) J 8 

FRYSEBOKS N N N N N N N V N J 9 

FLEIRBRUKSAPPARAT OG ANDRE APPARAT V V V V V V V V V V 10 

Merknader: 

J =  har slik avdeling. N = har ikkje slik avdeling. V = slik avdeling er valfri. 

(a) omfattar òg trestjerners skap for fryste næringsmiddel. 
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Kjøleapparat til hushaldsbruk vert klassifiserte i éin eller fleire klimasoner, slik det er gjort greie for i tabell 3. 

Tabell 3 

Klimasoner 

Sone Symbol 
Gjennomsnittleg omgjevnadstemperatur 

°C 

Utvida temperert sone SN + 10 til + 32 

Temperert sone N + 16 til + 32 

Subtropisk sone ST + 16 til + 38 

Tropisk sone T + 16 til + 43 

Kjøleapparatet skal kunne halde ved lag dei påkravde lagringstemperaturane i dei ulike avdelingane til same tid og 

innanfor tillatne temperaturavvik (under avrimingssyklusen), slik det er definert i tabell 4 for dei ulike typane 

kjøleapparat til hushaldsbruk og for dei relevante klimasonene. 

Fleirbruksapparat og fleirbruksavdelingar skal kunne halde ved lag dei påkravde lagringstemperaturane til dei ulike 

avdelingstypane når desse temperaturane kan innstillast av sluttbrukaren i samsvar med tilvisingane frå produsenten. 

Tabell 4 

Lagringstemperaturar 

Lagringstemperaturar (C) 

Anna 

avdeling 

Avdeling for 

lagring av vin 
Svalavdeling 

Avdeling for lagring 

av ferske 

næringsmiddel 

Avdeling for 

næringsmidd

el som lett 

vert skjemde 

Avdeling 

merkt med éi 

stjerne 

Avdeling/seksjo

n merkt med to 

stjerner 

Frysar og 

avdeling/sk

ap merkt 

med tre 

stjerner 

tom twma tcm t1m, t2m, t3m, tma tcc t* t** t*** 

> + 14 + 5 ≤ 

twma ≤ + 20 

+ 8 ≤ 

tcm ≤ + 14 

0 ≤ t1m, t2m, 

t3m ≤ + 8;  

tma ≤ + 4 

– 2 ≤ tcc ≤  

+ 3 

≤ – 6 ≤ – 12(a) ≤ – 18 (a) 

Merknader: 

– tom: lagringstemperatur for anna avdeling. 

– twma: lagringstemperatur for avdeling for lagring av vin, med eit avvik på 0,5 K. 

– tcm: lagringstemperatur for svalavdeling. 

– t1m, t2m, t3m: lagringstemperaturar for avdeling for ferske næringsmiddel. 

– tma: gjennomsnittleg lagringstemperatur for avdeling for ferske næringsmiddel. 

– tcc: momentan lagringstemperatur for avdeling for næringsmiddel som lett vert skjemde. 

– t*, t**, t***: høgste temperaturar for avdelingar for lagring av fryste næringsmiddel. 

– lagringstemperatur for avdeling for framstilling og lagring av is og for avdeling utan stjernemerking er under 0 C. 

(a) for kjøleapparat til hushaldsbruk med kaldluftfrysing er det under avrimingssyklusen tillate med eit temperaturavvik på høgst 3 K i 

det som er kortast av 4 timar eller 20 % av driftssyklusen. 

2.  UTREKNING AV EKVIVALENTVOLUM 

 Ekvivalentvolumet for eit kjøleapparat til hushaldsbruk er summen av ekvivalentvoluma til alle avdelingane. Det 

vert utrekna i liter på følgjande måte, og avrunda til nærmaste heiltal: 

𝑉𝑒𝑞 = [∑ 𝑉𝑐  ×  
(25− 𝑇𝑐)

20

𝑐=𝑛
𝑐=1  × 𝐹𝐹𝑐]  × 𝐶𝐶 × 𝐵𝐼  
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der: 

– n er talet på avdelingar, 

– Vc er lagringsvolumet til avdelinga eller avdelingane, 

– Tc er den nominelle temperaturen til avdelinga eller avdelingane slik det er fastsett i tabell 2, 

– 
(25− 𝑇𝑐)

20
 er den termodynamiske faktoren slik det er fastsett i tabell 5, 

– FFc, CC og BI er volumkorreksjonsfaktorane slik det er fastsett i tabell 6. 

Den termodynamiske korreksjonsfaktoren 
(25− 𝑇𝑐)

20
 er temperaturskilnaden mellom den nominelle temperaturen for

 

avdeling Tc (fastsett i tabell 2) og omgjevnadstemperaturen ved standard prøvingstilhøve ved +25 C, utrykt som 

ein faktor for den same skilnaden for ei avdeling for ferske næringsmiddel ved +5 C. 

Dei termodynamiske faktorane for dei avdelingane som det er gjort greie for i vedlegg I bokstav g)–n), er fastsette i 

tabell 5. 

Tabell 5 

Termodynamiske faktorar for avdelingar i kjøleapparat 

Avdeling Nominell temperatur (25-Tc)/20 

Anna avdeling Dimensjonerande temperatur 
25 −  𝑇𝐶

20
 

Svalavdeling / Avdeling for lagring av vin +12 °C 0,65 

Avdeling for lagring av ferske næringsmiddel +5 °C 1,00 

Avdeling for næringsmiddel som lett vert skjemde 0 °C 1,25 

Avdeling for framstilling og lagring av is, og avdeling utan 

stjernemerking 

0 °C 1,25 

Avdeling merkt med éi stjerne –6 °C 1,55 

Avdeling merkt med to stjerner –12 °C 1,85 

Avdeling merkt med tre stjerner –18 °C 2,15 

Avdeling for innfrysing av næringsmiddel (avdeling merkt 

med fire stjerner) 

–18 °C 2,15 

Merknader: 

i) For fleirbruksavdelingar vert den termodynamiske faktoren fastsett av den nominelle temperaturen som det er 

opplyst om i tabell 2, for den kaldaste avdelingstypen som kan innstillast av sluttbrukaren og haldast 

kontinuerleg ved lag i samsvar med tilvisingane frå produsenten. 

ii) For alle seksjonar som er merkte med to stjerner (i ein frysar), vert den termodynamiske faktoren fastsett til Tc 

= –12 C. 

iii) For andre avdelingar vert den termodynamiske faktoren fastsett av den lågaste dimensjonerande temperaturen 

som kan innstillast av sluttbrukaren og haldast kontinuerleg ved lag i samsvar med tilvisingane frå 

produsenten.  
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Tabell 6 

Verdien til korreksjonsfaktorane 

Korreksjonsfaktor Verdi Vilkår 

FF (kaldluftfrysing) 1,2 For avdelingar med kaldluftfrysing for lagring av fryste næringsmiddel 

1 Andre 

CC (klimasone) 1,2 For apparat i sone T (tropisk sone) 

1,1 For apparat i sone ST (subtropisk sone) 

1 Andre 

BI (innbygd) 1,2 For innbygde apparat med breidd under 58 cm 

1 Andre 

Merknader: 

i) FF er volumkorreksjonsfaktoren for avdelingar med kaldluftfrysing. 

ii) CC er volumkorreksjonsfaktoren for ei viss klimasone. Dersom eit kjøleapparat er klassifisert i fleire 

klimasoner, skal klimasona med den høgste korreksjonsfaktoren nyttast ved utrekning av ekvivalentvolumet. 

iii) BI er volumkorreksjonsfaktoren for innbygde apparat. 

3.  UTREKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS 

 Ved utrekninga av energieffektivitetsindeksen (EEI) for ein kjøleapparatmodell til hushaldsbruk vert det årlege 

energiforbruket til kjøleapparatet til hushaldsbruk jamført med det årlege standardenergiforbruket til apparatet. 

1) Energieffektivitetsindeksen (EEI) vert utrekna på følgjande måte, og avrunda til éin desimal: 

𝐸𝐸𝐼 =  
𝐴𝐸𝐶
𝑆𝐴𝐸𝐶

 × 100 

 der: 

AEC  = det årlege energiforbruket til kjøleapparatet til hushaldsbruk, 

SAEC = det årlege standardenergiforbruket til kjøleapparatet til hushaldsbruk. 

2)  Det årlege energiforbruket (AEC) vert utrekna i kWh/år på følgjande måte, og avrunda til to desimalar: 

 AEC = E24h × 365 

 der: 

E24h er energiforbruket til eit kjøleapparat til hushaldsbruk i kWh/24h, avrunda til tre desimalar. 

3)  Det årlege standardenergiforbruket (SAEC) vert utrekna i kWh/år på følgjande måte, og avrunda til to 

desimalar: 

 SAEC = Veq × M + N + CH 

 der: 

 Veq er ekvivalentvolumet for eit kjøleapparat til hushaldsbruk 

 CH er lik 50 kWh/år for kjøleapparat til hushaldsbruk med avdeling for næringsmiddel som lett vert skjemde, 

med lagringsvolum på minst 15 liter 

 M- og N-verdiane er oppførte i tabell 7 for kvar einskild kategori av kjøleapparat til hushaldsbruk.  
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Tabell 7 

M- og N-verdiar etter kategori av kjøleapparat til hushaldsbruk 

Kategori M N 

1 0,233 245 

2 0,233 245 

3 0,233 245 

4 0,643 191 

5 0,450 245 

6 0,777 303 

7 0,777 303 

8 0,539 315 

9 0,472 286 

10 (*) (*) 

(*) Merknad: for kjøleapparat til hushaldsbruk i kategori 10 er M- og N-verdiane avhengige av temperaturen og stjernemerkinga til 

avdelinga med lågast lagringstemperatur som kan innstillast av sluttbrukaren og haldast ved lag kontinuerleg i samsvar med 

tilvisingane frå produsenten. Når det berre finst ei «anna avdeling» slik det er definert i tabell 2 og vedlegg I bokstav n), skal M- 

og N-verdiane i kategori 1 nyttast. Apparat med avdelingar som er merkte med tre stjerner eller med avdelingar for innfrysing av 

næringsmiddel, vert rekna som kjøle-/fryseskap. 
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VEDLEGG IX 

Energieffektivitetsklassar 

Energieffektivitetsklassen til eit kjøleapparat til hushaldsbruk skal fastsetjast på grunnlag av 

energieffektivitetsindeksen (EEI) for apparatet, slik det er fastsett i tabell 1 frå 20. desember 2011 til 30. juni 2014, og i 

tabell 2 frå 1. juli 2014. 

Energieffektivitetsindeksen for eit kjøleapparat til hushaldsbruk skal fastsetjast i samsvar med del 3 i vedlegg VIII. 

Tabell 1 

Energieffektivitetsklassar fram til 30. juni 2014 

Energieffektivitetsklasse Energieffektivitetsindeks 

A+++ (mest effektiv) EEI < 22 

A++ 22 ≤ EEI < 33 

A+ 33 ≤ EEI < 44 

A 44 ≤ EEI < 55 

B 55 ≤ EEI < 75 

C 75 ≤ EEI < 95 

D 95 ≤ EEI < 110 

E 110 ≤ EEI < 125 

F 125 ≤ EEI < 150 

G (minst effektiv) EEI ≥ 150 

 

Tabell 2 

Energieffektivitetsklassar frå 1. juli 2014 

Energieffektivitetsklasse Energieffektivitetsindeks 

A+++ (mest effektiv) EEI < 22 

A++ 22 ≤ EEI < 33 

A+ 33 ≤ EEI < 42 

A 42 ≤ EEI < 55 

B 55 ≤ EEI < 75 

C 75 ≤ EEI < 95 

D 95 ≤ EEI < 110 

E 110 ≤ EEI < 125 

F 125 ≤ EEI < 150 

G (minst effektiv) EEI ≥ 150 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1061/2010 

av 28. september 2010 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av 

hushaldsvaskemaskiner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte 

vareopplysningar på energirelaterte produkt, som viser 

forbruket deira av energi og andre ressursar(1), særleg 

artikkel 10, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Direktiv 2010/30/EU krev at Kommisjonen vedtek 

delegerte rettsakter med omsyn til merking av 

energirelaterte produkt som representerer eit viktig 

potensial for energiøkonomisering, og som har store 

skilnader i prestasjonsnivåa med tilsvarande 

funksjonalitet. 

2) Ved kommisjonsdirektiv 95/12/EF av 23. mai 1995 om 

gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med 

omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner(2) 

vart det innført føresegner om energimerking av 

hushaldsvaskemaskiner. 

3) Elektrisitetsforbruket til hushaldsvaskemaskiner utgjer 

ein stor del av det samla behovet for hushaldselektrisitet 

i Unionen. I tillegg til dei betringane i 

energieffektiviteten som alt er oppnådde, er det godt 

mogleg med ein endå større reduksjon av 

energiforbruket til hushaldsvaskemaskiner. 

4) Direktiv 95/12/EF bør opphevast, og nye føresegner bør 

fastsetjast ved denne forordninga, for såleis å sikre at 

energimerkinga gjev leverandørane eit dynamisk 

stimuleringstiltak for å gjere hushaldsvaskemaskiner 

endå meir energieffektive, og for å framskunde 

omlegginga av marknaden i retning av ein 

energieffektiv teknologi. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 30.11.2010,  

s. 47, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og 

vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 21. 

(1) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1. 

(2) TEF L 47 av 24.2.1996, s. 35. 

5) Kombinerte hushaldsvaskemaskiner/-tørketromlar 

høyrer inn under verkeområdet for kommisjonsdirektiv 

96/60/EF av 19. september 1996 om 

gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med 

omsyn til energimerking av kombinerte 

hushaldsvaskemaskiner/-tørketromlar(3), og bør difor 

ikkje omfattast av verkeområdet for denne forordninga. 

Ettersom desse apparata har liknande funksjonar som 

hushaldsvaskemaskiner bør likevel direktiv 96/60/EF 

reviderast så snart som mogleg. 

6) Dei opplysningane som er oppførte på etiketten, bør 

byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare 

målemetodar som tek omsyn dei nyaste allment 

sannkjende metodane, medrekna eventuelle 

harmoniserte standardar vedtekne av europeiske 

standardiseringsorgan som er nemnde i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 

1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 

tekniske forskrifter samt regler for 

informasjonssamfunnstjenester(4). 

7) Ved denne forordninga bør det fastleggjast ei einsarta 

utforming av og eit einsarta innhald på etiketten til 

hushaldsvaskemaskiner. 

8) I tillegg bør denne forordninga innehalde krav til den 

tekniske dokumentasjonen og databladet for 

hushaldsvaskemaskiner. 

9) Denne forordninga bør dessutan omfatte krav til dei 

opplysningane som skal gjevast ved alle former for 

fjernsal og reklame og i teknisk salsfremjande materiell 

for hushaldsvaskemaskiner. 

10) Det bør fastsetjast føresegner om ny vurdering av 

føresegnene i denne forordninga, samstundes som det 

vert teke omsyn til dei teknologiske framstega. 

11) For å lette overgangen mellom direktiv 95/12/EF og 

denne forordninga bør hushaldsvaskemaskiner som er 

merkte i samsvar med denne forordninga, reknast for å 

oppfylle krava i direktiv 95/12/EF. 

  

(3) TEF L 266 av 18.10.1996, s. 1. 

(4) TEF L 204 av 21.7.1998, s. 37. 

2017/EØS/29/34 
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12) Direktiv 95/12/EF bør difor opphevast — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Føremål og verkeområde 

1.  Ved denne forordninga vert det innført krav til merking av 

og oppføring av utfyllande produktopplysningar på nettdrivne 

hushaldsvaskemaskiner og nettdrivne hushaldsvaskemaskiner 

som òg kan drivast med batteri, medrekna vaskemaskiner som 

vert selde til annan bruk enn hushaldsbruk, og innbygde 

hushaldsvaskemaskiner. 

2.  Denne forordninga skal ikkje nyttast på kombinerte 

hushaldsvaskemaskiner/-tørketromlar. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne forordninga skal dei definisjonane som er fastsette i 

artikkel 2 i direktiv 2010/30/EU, nyttast. Vidare tyder: 

1) «hushaldsvaskemaskin» ei automatisk vaskemaskin som 

vaskar og skyl tekstilar med vatn, som i tillegg har ein 

sentrifugeringsfunksjon, og som er utforma hovudsakleg 

for heimebruk, 

2) «innbygd hushaldsvaskemaskin» ei hushaldsvaskemaskin 

som er meint for installasjon i eit innbyggingsskap eller i ei 

eiga nisje i ein vegg eller liknande som er meint for dette 

føremålet, og som krev montering av frontpanel, 

3) «automatisk vaskemaskin» ei vaskemaskin som fullfører 

heile vaskeprosessen utan at brukaren treng gjere noko på 

noko stadium i utføringa av programmet, 

4) «kombinert hushaldsvaskemaskin/-tørketrommel» ei 

hushaldsvaskemaskin som omfattar både ein 

sentrifugeringsfunksjon og ein funksjon for tørking av 

tekstilar, vanlegvis ved oppvarming og rotering i trommel, 

5) «program» ein serie funksjonar som er førehandsdefinerte, 

og som leverandøren reknar som eigna til vask av visse 

typar tekstilar, 

6) «syklus» heile prosessen med vask, skyljing og 

sentrifugering, slik det er definert for det valde 

programmet, 

7) «programtid» den tida programmet tek frå det vert starta til 

det er fullført, bortsett frå eventuell brukarprogrammert 

utsett start, 

8) «nominell kapasitet» den høgste massen i kilogram, i 

intervall på 0,5 kg tørre tekstilar av ein viss type som, etter 

opplysningar frå leverandøren, kan vaskast i ei 

hushaldsvaskemaskin med eit valt program når maskina er 

fylt i samsvar med tilvisingane frå leverandøren, 

9) «halv maskin» halvparten av den nominelle kapasiteten til 

ei hushaldsvaskemaskin ved bruk av eit visst program, 

10) «restfuktinnhald» den fuktmengda som finst att i vasken 

etter sentrifugering, 

11) «avslått tilstand» ein tilstand der hushaldsvaskemaskina er 

slått av ved hjelp av knappar eller brytarar som er 

tilgjengelege på apparatet og meinte for sluttbrukaren ved 

normal bruk, for å oppnå eit lågast mogleg effektforbruk, 

som kan vare i eit ikkje fastsett tidsrom medan 

hushaldsvaskemaskina er kopla til ei energikjelde og vert 

nytta i samsvar med tilvisingane frå leverandøren; dersom 

det ikkje finst slike brytarar eller knappar tilgjengelege for 

sluttbrukaren, tyder «avslått tilstand» den tilstanden som 

tek til når hushaldsvaskemaskina av seg sjølv går tilbake 

til det effektforbruket som gjeld når ho ikkje er i bruk, 

12) «ikkje-avslått tilstand» den tilstanden som har det lågaste 

effektforbruket, og som kan haldast uendra i eit ikkje 

nærmare fastsett tidsrom etter at programmet er fullført, 

utan at sluttbrukaren har gjort noko anna enn å tømme 

hushaldsvaskemaskina, 

13) «tilsvarande hushaldsvaskemaskin» ein hushalds-

vaskemaskinmodell som er bringa i omsetning med same 

nominelle kapasitet, tekniske eigenskapar og yting, energi- 

og vassforbruk og utslepp av luftboren akustisk støy under 

vask og sentrifugering som ein annan hushalds-

vaskemaskinmodell som den same leverandøren har 

bringa i omsetning med ein annan handelskode, 

14) «sluttbrukar» ein forbrukar som kjøper eller er venta å 

kjøpe ei hushaldsvaskemaskin, 

15) «utsalsstad» ein stad der hushaldsvaskemaskiner vert stilte 

ut eller tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling. 
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Artikkel 3 

Ansvaret til leverandørane 

Leverandørane skal syte for at 

a)  kvar hushaldsvaskemaskin er utstyrt med ein prenta etikett i 

det formatet og med dei opplysningane som er fastsette i 

vedlegg I, 

b)  det vert utarbeidd eit produktdatablad, slik det er fastsett i 

vedlegg II, 

c)  den tekniske dokumentasjonen som er fastsett i vedlegg III, 

på oppmoding vert gjord tilgjengeleg for styresmaktene i 

medlemsstatane og for Kommisjonen, 

d)  all reklame for ein viss hushaldsvaskemaskinmodell har 

opplysningar om energieffektivitetsklasse dersom reklamen 

inneheld opplysningar om energibruk eller pris, 

e)  alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss 

hushaldsvaskemaskinmodell som omtalar dei særskilde 

tekniske parametrane til maskina, inneheld opplysningar 

om energieffektivitetsklassen til denne modellen. 

Artikkel 4 

Ansvaret til forhandlarane 

Forhandlarane skal syte for at 

a)  kvar einskild hushaldsvaskemaskin på utsalsstaden er påført 

den etiketten som leverandøren har utarbeidd i samsvar med 

artikkel 3 bokstav a), utvendig på framsida eller oversida av 

hushaldsvaskemaskina, slik at han er godt synleg, 

b)  hushaldsvaskemaskiner som vert tilbodne for sal, leige eller 

kjøp på avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan ventast 

at sluttbrukaren får sjå produktet stilt ut, vert marknadsførte 

med dei opplysningane som leverandørane skal gje i 

samsvar med vedlegg IV, 

c)  all reklame for ein viss hushaldsvaskemaskinmodell har ei 

tilvising til energieffektivitetsklassen til maskina dersom 

reklamen inneheld opplysningar om energibruk eller pris, 

d)  alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss 

hushaldsvaskemaskinmodell som omtalar dei særskilde 

tekniske parametrane til maskina, inneheld ei tilvising til 

energieffektivitetsklassen til denne modellen. 

Artikkel 5 

Målemetodar 

Dei opplysningane som skal gjevast i medhald av artikkel 3 og 

4, skal byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare 

målemetodar som tek omsyn til dei nyaste allment sannkjende 

metodane. 

Artikkel 6 

Framgangsmåte for verifisering for 

marknadstilsynsføremål 

Medlemsstatane skal nytte den framgangsmåten som er fastsett 

i vedlegg V ved samsvarsvurdering av den opplyste 

energieffektivitetsklassen, det årlege energiforbruket, det årlege 

vassforbruket, sentrifugeringsevneklassen, effektforbruket i 

avslått tilstand og ikkje-avslått tilstand, tidslengda i ikkje-

avslått tilstand, restfuktinnhaldet, sentrifugeringstalet og 

utsleppa av luftboren akustisk støy. 

Artikkel 7 

Revisjon 

Kommisjonen skal vurdere denne forordninga på nytt i lys av 

den teknologiske utviklinga seinast fire år etter at ho tek til å 

gjelde. Vurderinga skal særleg omfatte dei 

verifiseringstoleransane som er fastsette i vedlegg V. 

Artikkel 8 

Oppheving 

Direktiv 95/12/EF vert oppheva frå 20. desember 2011. 

Artikkel 9 

Overgangsføresegner 

1.  Artikkel 3 bokstav d) og e) og artikkel 4 bokstav b), c) og 

d) skal ikkje nyttast på prenta reklame og prenta teknisk 

salsfremjande materiell som vert offentleggjort før 20. april 

2012. 

2.  Hushaldsvaskemaskiner som vert bringa i omsetning før 

20. desember 2011, skal vere i samsvar med dei føresegnene 

som er fastsette i direktiv 95/12/EF. 

3.  Dersom det vert vedteke eit gjennomføringstiltak for 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF(1) med omsyn 

til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsvaskemaskiner, 

skal hushaldsvaskemaskiner som er i samsvar med føresegnene 

i dette gjennomføringstiltaket når det gjeld krava til vaskeevne, 

og med føresegnene i denne forordninga, og som er bringa i 

omsetning eller tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling 

før 20. desember 2011, reknast for å oppfylle krava i direktiv 

95/12/EF. 

  

(1) TEU L 285 av 31.10.2009, s. 10. 
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Artikkel 10 

Ikraftsetjing og bruk 

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

2.  Ho skal nyttast frå 20. desember 2011. Artikkel 3 bokstav d) og e) og artikkel 4 bokstav b), c) og d) skal 

nyttast frå 20. april 2012. 

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

Utferda i Brussel, 28. september 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Etikett 

1. ETIKETT 
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1)  Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren, dvs. koden, vanlegvis alfanumerisk, som skil ein viss 

hushaldsvaskemaskinmodell frå andre modellar med same varemerke eller leverandørnamn. 

III. Energieffektivitetsklassen som er fastsett i samsvar med nr. 1 i vedlegg VI; pila som viser 

energieffektivitetsklassen til hushaldsvaskemaskina, skal plasserast jamhøgt med pila som viser den 

aktuelle energieffektivitetsklassen. 

IV. Det vegne, årlege energiforbruket (AEC), uttrykt i kWh per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal i 

samsvar med vedlegg VII. 

V. Det vegne, årlege vassforbruket (AWC), uttrykt i liter per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal i 

samsvar med vedlegg VII. 

VI. Nominell kapasitet, uttrykt i kg ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full maskin, 

eller standardprogrammet for bomull ved 40 C med full maskin, alt etter kva som er lågast. 

VII. Sentrifugeringsevneklassen, fastsett i samsvar med nr. 2 i vedlegg VI. 

VIII. Utslepp av luftboren akustisk støy under vask og sentrifugering, ved bruk av standardprogrammet for 

bomull ved 60 C med full maskin, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste heiltal. 

2)  Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 2. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit 

«EU-miljømerke» i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010(1), kan ein kopi av EU-

miljømerket påførast i tillegg. 

2.  UTFORMING AV ETIKETTEN 

Etiketten skal utformast slik figuren nedanfor viser. 

  

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 
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Forklaringar: 

a)  Etiketten skal vere minst 110 mm brei og 220 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, må 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

b)  Bakgrunnen skal vere kvit. 

c)  Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

d)  Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

 Kantlinje: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

 EU-logo — fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

 Energilogo: farge: X-00-00-00. 

Piktogram slik figuren viser: EU-logo og energilogo (til saman): breidd: 92 mm, høgd: 17 mm. 

 Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 92,5 mm. 

 Skala frå A til G 

– Pil: høgd: 7 mm, mellomrom: 0,75 mm — fargar: 

– Høgste klasse: X-00-X-00, 

– Andre klasse: 70-00-X-00, 

– Tredje klasse: 30-00-X-00, 

– Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

– Femte klasse: 00-30-X-00, 

– Sjette klasse: 00-70-X-00, 

– Lågaste klasse: 00-X-X-00. 

– Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar og kvit; «+»-symbol: Calibri feit skrift 12 pkt., versalar, 

kvit, justert på éi linje. 

Energieffektivitetsklasse 

– Pil: breidd: 26 mm, høgd: 14 mm, 100 % svart. 

– Tekst: Calibri feit skrift 29 pkt., versalar og kvit; «+»-symbol: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, 

kvit, justert på éi linje.  
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 Energi: tekst: Calibri normal 11 pkt., versalar, 100 % svart. 

 Vege, årleg energiforbruk 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 42 pkt., 100 % svart; og Calibri normal 17 pkt., 100 % svart. 

 Vege, årleg vassforbruk 

– Piktogram slik figuren viser 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 24 pkt., 100 % svart; og Calibri normal 16 pkt., 100 % svart. 

 Nominell kapasitet 

– Piktogram slik figuren viser 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 24 pkt., 100 % svart; og Calibri normal 16 pkt., 100 % svart. 

 Sentrifugeringsevneklasse 

– Piktogram slik figuren viser 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri normal 16 pkt., vassrett skala 75 %, 100 % svart og Calibri feit skrift 22 pkt., 

vassrett skala 75 %, 100 % svart. 

 Utslepp av luftboren akustisk støy 

– Piktogram slik figuren viser 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 24 pkt., 100 % svart; og Calibri normal 16 pkt., 100 % svart. 

 Namnet eller varemerket til leverandøren 

 Modellnemninga til leverandøren 

 Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 92 × 15 mm. 

 Nummeret til forordninga: Calibri feit skrift 12 pkt., 100 % svart. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Produktdatablad 

1.  Opplysningane i produktdatabladet for hushaldsvaskemaskina skal førast opp i følgjande rekkjefølgje, og skal 

takast med i produktbrosjyren eller andre dokument som følgjer med produktet: 

a) Namnet eller varemerket til leverandøren. 

b) Modellnemninga til leverandøren, dvs. koden, vanlegvis alfanumerisk, som skil ein viss 

hushaldsvaskemaskinmodell frå andre modellar med same varemerke eller leverandørnamn. 

c) Nominell kapasitet, uttrykt i kg ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full maskin, eller 

standardprogrammet for bomull ved 40 C med full maskin, alt etter kva som er lågast. 

d) Energieffektivitetsklassen, i samsvar med nr. 1 i vedlegg VI. 

e) Dersom hushaldsvaskemaskina er vorten tildelt eit «EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, 

kan det opplysast om dette her. 

f) Det vegne, årlege energiforbruket (AEC), uttrykt i kWh per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal; det skal 

omtalast som «Energiforbruk “X” kWh per år, på grunnlag av 220 standardvaskesyklusar ved bruk av 

programmet for bomull ved 60 C og ved 40 C med full og halv maskin, og med innstillingar for lågt 

effektforbruk. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis apparatet vert nytta.». 

g) Energiforbruket (Et,60, Et,60½, Et,40½) ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full og halv 

maskin, og ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 40 C med halv maskin. 

h) Det vegne effektforbruket i avslått tilstand og ikkje-avslått tilstand. 

i) Det vegne, årlege vassforbruket (AWC), uttrykt i liter per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal; det skal 

omtalast som «Vassforbruk “X” liter per år, på grunnlag av 220 standardvaskesyklusar ved bruk av programmet 

for bomull ved 60 C og ved 40 C, begge med full og halv maskin. Det faktiske vassforbruket er avhengig av 

korleis apparatet vert nytta.». 

j) Sentrifugeringsevneklassen, slik det er fastsett i samsvar med nr. 2 i vedlegg VI, uttrykt som 

«Sentrifugeringsevneklasse “X” på ein skala frå G (minst effektiv) til A (mest effektiv)». Desse opplysningane 

kan uttrykkjast på andre måtar, så sant det går tydeleg fram at skalaen går frå G (minst effektiv) til A (mest 

effektiv). 

k) Det høgste sentrifugeringstalet ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full maskin eller 

standardprogrammet for bomull ved 40 C med halv maskin, alt etter kva som er lågast, og restfuktinnhaldet 

ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full maskin eller standardprogrammet for bomull 

ved 40 C med halv maskin, alt etter kva som er høgst. 

l) Opplysningar om at «standardprogrammet for bomull ved 60 C» og «standardprogrammet for bomull ved 

40 C» er dei standardprogramma for vask som opplysningane på etiketten og i databladet gjeld, at desse 

programma høver til vask av normalt skite bomullstøy, og at desse er dei mest effektive programma når det 

gjeld kombinert energi- og vassforbruk. 

m) Programtida for «standardprogrammet for bomull ved 60 C» med full og halv maskin, og 

«standardprogrammet for bomull ved 40 C» med halv maskin, opplyst i minuttar og avrunda til nærmaste 

minutt. 

n) Tidslengda i ikkje-avslått tilstand (Tl) dersom hushaldsvaskemaskina er utstyrt med eit straumsparingssystem. 

o) Utslepp av luftboren akustisk støy under vask og sentrifugering ved bruk av standardprogrammet for bomull 

ved 60 C med full maskin, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste heiltal. 

p) Dersom hushaldsvaskemaskina er meint for innbygging, skal det opplysast om dette. 

2.  Eitt og same datablad kan omfatte fleire hushaldsvaskemaskinmodellar frå den same leverandøren. 

3.  Opplysningane i databladet kan gjevast i form av ein kopi av etiketten, anten i fargar eller i svart-kvitt. Når dette 

vert gjort, skal dei opplysningane som er oppførte i nr. 1, og som ikkje alt er påførte etiketten, òg førast opp her. 

 ______  
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VEDLEGG III 

Teknisk dokumentasjon 

1.  Den tekniske dokumentasjonen som er nemnd i artikkel 3 bokstav c), skal omfatte følgjande: 

a) Namnet og adressa til leverandøren. 

b) Ein generell omtale av vaskemaskinmodellen som gjer det mogleg å identifisere han på ein enkel og eintydig 

måte. 

c) Tilvisingar til eventuelle harmoniserte standardar som er nytta. 

d) Eventuelle andre tekniske standardar og spesifikasjonar som er nytta. 

e) Namnet på og underskrifta til den personen som har fullmakt til å gjere bindande avtaler på vegner av 

leverandøren. 

f) Ei opplysning som viser om hushaldsvaskemaskinmodellen frigjev sølv-ion eller ikkje under vaskesyklusen, i 

følgjande form: «Dette produktet frigjev / frigjev ikkje sølv-ion under vaskesyklusen.». 

g) Følgjande tekniske parametrar for målingar: 

i) energiforbruk, 

ii) programtid, 

iii) vassforbruk, 

iv) effektforbruk i avslått tilstand, 

v) effektforbruk i ikkje-avslått tilstand, 

vi) tidslengda i ikkje-avslått tilstand, 

vii) restfuktinnhald, 

viii) utslepp av luftboren akustisk støy; 

ix) høgste sentrifugeringstal. 

h) Resultata av utrekningane som vert utførte i samsvar med vedlegg VII. 

2.  Dersom dei opplysningane som er tekne med i den tekniske dokumentasjonen for ein viss 

hushaldsvaskemaskinmodell, er eit resultat av utrekningar på grunnlag av utforming av og/eller ekstrapolering frå 

andre tilsvarande hushaldsvaskemaskiner, skal dokumentasjonen omfatte opplysningar om slike utrekningar 

og/eller ekstrapoleringar, og om prøvingar som leverandørane har utført for å kontrollere at dei utrekningane som er 

gjorde, er nøyaktige. Desse opplysningane skal òg omfatte ei liste over alle tilsvarande 

hushaldsvaskemaskinmodellar der opplysningane er innhenta på det same grunnlaget. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

Opplysningar som skal gjevast i tilfelle der det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut 

1.  Dei opplysningane som er nemnde i artikkel 4 bokstav b), skal gjevast i følgjande rekkjefølgje: 

a) Nominell kapasitet, uttrykt i kg bomull, ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C eller ved 40 C, 

begge med full maskin, alt etter kva som er lågast. 

b) Energieffektivitetsklassen, slik det er fastsett i nr. 1 i vedlegg VI. 

c) Det vegne, årlege energiforbruket, uttrykt i kWh per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal og utrekna i 

samsvar med nr. 1 bokstav c) i vedlegg VII. 

d) Det vegne, årlege vassforbruket, uttrykt i liter per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal og utrekna i samsvar 

med nr. 2 bokstav a) i vedlegg VII. 

e) Sentrifugeringsevneklassen i samsvar med nr. 2 i vedlegg VI. 

f) Det høgste sentrifugeringstalet ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full maskin eller 

standardprogrammet for bomull ved 40 C med halv maskin, alt etter kva som er lågast, og restfuktinnhaldet ved 

bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full maskin eller standardprogrammet for bomull ved 

40 C med halv maskin, alt etter kva som er høgst. 

g) Utslepp av luftboren akustisk støy under vask og sentrifugering ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 

60 C med full maskin, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste heiltal. 

h) Dersom hushaldsvaskemaskina er meint for innbygging, skal det opplysast om dette. 

2.  Dersom det vert gjeve ytterlegare opplysningar i produktdatabladet , skal desse ha den forma og rekkjefølgja som er 

fastsett i vedlegg II. 

3.  Alle opplysningane som er nemnde i dette vedlegget, skal prentast eller visast med ein storleik og ein skrifttype 

som gjer dei lette å lese. 

 ______  
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VEDLEGG V 

Framgangsmåte for verifisering for marknadstilsynsføremål 

For å kontrollere at dei krava som er fastsette i artikkel 3 og 4, er oppfylte, skal styresmaktene i medlemsstatane utføre 

prøving av éi hushaldsvaskemaskin. Dersom dei målte parametrane ikkje er i samsvar med dei verdiane som 

leverandøren har opplyst om innanfor dei områda som er fastsette i tabell 1, skal målingane utførast på ytterlegare tre 

hushaldsvaskemaskiner. Det aritmetiske gjennomsnittet av dei målte verdiane for desse tre hushaldsvaskemaskinene 

skal vere i samsvar med dei verdiane som leverandøren har opplyst om innanfor dei områda som er fastsette i tabell 1, 

bortsett frå når det gjeld energiforbruk, der den målte verdien ikkje skal overstige den nominelle verdien Et med meir 

enn 6 %. 

I motsett fall skal denne modellen og alle andre tilsvarande hushaldsvaskemaskinmodellar reknast for ikkje å oppfylle 

dei krava som er fastsette i artikkel 3 og 4. 

Styresmaktene i medlemsstatane skal nytte pålitelege, nøyaktige og reproduserbare målemetodar som byggjer på dei 

nyaste allment sannkjende metodane, medrekna metodar som er fastsette i dokumenta der referansenummera er 

offentleggjorde for dette føremålet i Tidend for Den europeiske unionen. 

Tabell 1 

Målt parameter Verifiseringstoleransar 

Årleg energiforbruk Den målte verdien skal ikkje overstige den nominelle verdien(*) for 

AEC med meir enn 10 %. 

Energiforbruk Den målte verdien skal ikkje overstige den nominelle verdien for Et 

med meir enn 10 %. 

Programtid Den målte verdien skal ikkje overstige dei nominelle verdiane for Tt 

med meir enn 10 %. 

Vassforbruk Den målte verdien skal ikkje overstige den nominelle verdien for Wt 

med meir enn 10 %. 

Restfuktinnhald Den målte verdien skal ikkje overstige den nominelle verdien for D 

med meir enn 10 %. 

Sentrifugeringstal Den målte verdien skal ikkje liggje meir enn 10 % under den 

nominelle verdien. 

Effektforbruk i avslått tilstand og ikkje-avslått 

tilstand 

Den målte verdien for effektforbruket Po og Pl på over 1,00 W skal 

ikkje overstige den nominelle verdien med meir enn 10 %. Den 

målte verdien for effektforbruket Po og Pl på 1,00 W eller lågare skal 

ikkje overstige den nominelle verdien med meir enn 0,10 W. 

Tidslengda i ikkje-avslått tilstand Den målte verdien skal ikkje overstige den nominelle verdien for Tl 

med meir enn 10 %. 

Utslepp av luftboren akustisk støy Den målte verdien skal vere i samsvar med den nominelle verdien. 

(*) «Nominell verdi» er ein verdi som leverandøren har opplyst om. 
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VEDLEGG VI 

Energieffektivitetsklassar og sentrifugeringsevneklassar 

1.  ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSAR 

 Energieffektivitetsklassen til ei hushaldsvaskemaskin skal fastsetjast på grunnlag av energieffektivitetsindeksen 

(EEI) for maskina, slik det er fastsett i tabell 1. 

 Energieffektivitetsindeksen (EEI) for ei hushaldsvaskemaskin skal fastsetjast i samsvar med nr. 1 i vedlegg VII. 

Tabell 1 

Energieffektivitetsklassar 

Energieffektivitetsklasse Energieffektivitetsindeks 

A+++ (mest effektiv) EEI < 46 

A++ 46 ≤ EEI < 52 

A+ 52 ≤ EEI < 59 

A 59 ≤ EEI < 68 

B 68 ≤ EEI < 77 

C 77 ≤ EEI < 87 

D (minst effektiv) EEI ≥ 87 

2.  SENTRIFUGERINGSEVNEKLASSAR 

 Sentrifugeringsevneklassen til ei hushaldsvaskemaskin skal fastsetjast på grunnlag av restfuktinnhaldet (D), slik det 

er fastsett i tabell 2. 

 Restfuktinnhaldet (D) til ei hushaldsvaskemaskin skal fastsetjast i samsvar med nr. 3 i vedlegg VII. 

Tabell 2 

Sentrifugeringsevneklassar 

Sentrifugeringsevneklasse Restfuktinnhald (%) 

A (mest effektiv) D < 45 

B 45 ≤ D < 54 

C 54 ≤ D < 63 

D 63 ≤ D < 72 

E 72 ≤ D < 81 

F 81 ≤ D < 90 

G (minst effektiv) D ≥ 90 
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VEDLEGG VII 

Metode for utrekning av energieffektivitetsindeks, årleg vassforbruk og restfuktinnhald 

1.  UTREKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS 

 Ved utrekninga av energieffektivitetsindeksen (EEI) for ein hushaldsvaskemaskinmodell vert det vegne, årlege 

energiforbruket til ei hushaldsvaskemaskin ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full og halv 

maskin og ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 40 C med halv maskin, jamført med det årlege 

standardenergiforbruket til maskina. 

a)  Energieffektivitetsindeksen (EEI) vert utrekna på følgjande måte, og avrunda til éin desimal: 

𝐸𝐸𝐼 =  
𝐴𝐸𝐶
𝑆𝐴𝐸𝐶

 × 100 

 der: 

AEC = det årlege energiforbruket til hushaldsvaskemaskina, 

SAEC = det årlege standardenergiforbruket til hushaldsvaskemaskina. 

b) Det årlege standardenergiforbruket (SAEC) vert utrekna i kWh/år på følgjande måte, og avrunda til to desimalar: 

 SAEC = 47,0 × c + 51,7 

 der: 

c = den nominelle kapasiteten til hushaldsvaskemaskina ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 

60 C med full maskin, eller standardprogrammet for bomull ved 40 C med full maskin, alt etter kva som 

er lågast. 

c) Det vegne, årlege energiforbruket (AEc) vert utrekna i kWh/år på følgjande måte, og avrunda til to desimalar: 

i)  

 der: 

Et = det vegne energiforbruket, 

Po = den vegne effekten i «avslått tilstand», 

Pl = den vegne effekten i «ikkje-avslått tilstand», 

Tt = den vegne programtida, 

220 = det samla talet på standardvaskesyklusar per år. 

  

𝐴𝐸𝐶 = 𝐸𝑡  × 220 + 
[𝑃𝑜  ×  

525 600 − (𝑇𝑡  × 200)
2

 + 𝑃𝑙  ×  
525 600 − (𝑇𝑡  × 200)

2
]

60 × 1 000
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ii)  Dersom hushaldsvaskemaskina er utstyrt med eit straumsparingssystem som gjer at maskina automatisk går 

tilbake til «avslått tilstand» etter at programmet er avslutta, vert det vegne, årlege energiforbruket (AEC) 

utrekna slik at det vert teke omsyn til den effektive tidslengda i «ikkje-avslått tilstand», i samsvar med 

følgjande formel: 

𝐴𝐸𝐶 = 𝐸𝑡  × 220 + 
{(𝑃𝑙  ×  𝑇𝑡  × 220) + 𝑃𝑜  ×  [525 600 − (𝑇𝑡  × 200) − (𝑇𝑡  × 200)] }

60 × 1 000
 

der: 

Tl = tida i «ikkje-avslått tilstand». 

d)  Det vegne energiforbruket (Et) vert utrekna i kWh/år på følgjande måte, og avrunda til tre desimalar: 

 Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½]/7 

der: 

Et,60 = energiforbruket ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full maskin, 

Et,60½ = energiforbruket ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med halv maskin, 

Et,40½ = energiforbruket ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 40 C med halv maskin. 

e)  Den vekta effekten i «avslått tilstand» (Po) vert utrekna i W på følgjande måte, og avrunda til to desimalar: 

 Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½)/7 

der: 

Po,60 = effekten i «avslått tilstand» ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full maskin, 

Po,60½ = effekten i «avslått tilstand» ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med halv maskin, 

Po,40½ = effekten i «avslått tilstand» ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 40 C med halv maskin. 

f)  Den vekta effekten i «ikkje-avslått tilstand» (Pl) vert utrekna i W på følgjande måte, og avrunda til to desimalar: 

 Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½)/7 

der: 

Pl,60  = effekten i «ikkje-avslått tilstand» ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full 

maskin, 

Pl,60½  = effekten i «ikkje-avslått tilstand» ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med halv 

maskin, 

Pl,40½  = effekten i «ikkje-avslått tilstand» ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 40 C med halv 

maskin. 

g)  Den vegne programtida (Tt) vert utrekna i minuttar på følgjande måte, og avrunda til nærmaste minutt: 

 Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½)/7 

 der: 

Tt,60 = programtida ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full maskin, 

Tt,60½ = programtida ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med halv maskin, 

Tt,40½ = programtida ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 40 C med halv maskin. 
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h)  Den vegne tida i «ikkje-avslått tilstand» (Tl) vert utrekna i minuttar på følgjande måte, og avrunda til nærmaste 

minutt: 

 Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½)/7 

 der: 

Tl,60 = tida i «ikkje-avslått tilstand» ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full maskin, 

Tl,60½ = tida i «ikkje-avslått tilstand» ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med halv maskin, 

Tl,40½ = tida i «ikkje-avslått tilstand» ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 40 C med halv maskin. 

2.  UTREKNING AV VEGE, ÅRLEG VASSFORBRUK 

a)  Det vegne, årlege vassforbruket (AWC) til ei hushaldsvaskemaskin vert utrekna i liter og avrunda oppover til 

nærmaste heiltal: 

 AWc = Wt × 220 

 der: 

Wt = det vegne vassforbruket, 

220 = det samla talet på standardvaskesyklusar per år. 

b)  Det vegne vassforbruket (Wt) vert utrekna i liter på følgjande måte, og avrunda oppover til nærmaste heiltal: 

 Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½)/7 

der: 

Wt,60 = vassforbruket ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full maskin, 

Wt,60½ = vassforbruket ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med halv maskin, 

Wt,40½ = vassforbruket ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 40 C med halv maskin. 

3.  UTREKNING AV VEGE RESTFUKTINNHALD 

 Det vegne restfuktinnhaldet (D) til ei hushaldsvaskemaskin vert utrekna i prosent på følgjande måte, og avrunda til 

nærmaste heile prosent: 

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½)/7 

 der: 

D60  er restfuktinnhaldet ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med full maskin, i prosent og 

avrunda til nærmaste heile prosent, 

D60½  er restfuktinnhaldet ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 60 C med halv maskin, i prosent og 

avrunda til nærmaste heile prosent, 

D40½  er restfuktinnhaldet ved bruk av standardprogrammet for bomull ved 40 C med halv maskin, i prosent og 

avrunda til nærmaste heile prosent. 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1062/2010 

av 28. september 2010 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av 

fjernsyn(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR, 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte 

vareopplysningar på energirelaterte produkt, som viser 

forbruket deira av energi og andre ressursar(1), særleg 

artikkel 10, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Direktiv 2010/30/EU krev at Kommisjonen vedtek 

delegerte rettsakter med omsyn til merking av 

energirelaterte produkt som representerer eit viktig 

potensial for energiøkonomisering, og som har store 

skilnader i prestasjonsnivåa med tilsvarande 

funksjonalitet. 

2) Elektrisitetsforbruket til fjernsyn utgjer ein stor del av 

det samla behovet for hushaldselektrisitet i Unionen, og 

det finst store skilnader i energieffektivitetsnivåa til 

fjernsyn med tilsvarande funksjonalitet. 

Energieffektiviteten til fjernsyn kan betrast vesentleg. 

Fjernsyn bør difor kome inn under krava om 

energimerking. 

3) Det bør fastsetjast harmoniserte føresegner for korleis 

det skal opplysast om energieffektiviteten og -forbruket 

til fjernsyn ved hjelp av merking og standardiserte 

vareopplysningar med sikte på å stimulere produsentane 

til å betre energieffektiviteten til fjernsyn, oppmuntre 

sluttbrukarane til å kjøpe energieffektive modellar, 

redusere elektrisitetsforbruket til desse produkta og 

medverke til at den indre marknaden fungerer godt. 

4) Den samla verknaden av dei føresegnene som er 

fastsette i denne forordninga og i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 642/2009 av 22. juli 2009 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 30.11.2010,  

s. 64, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og 

vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 21. 

(1) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1. 

gjelder krav til miljøvennlig utforming av fjernsyn(2), 

kan utgjere ein reduksjon i det årlege 

elektrisitetsforbruket på 43 TWh innan 2020, jamført 

med ein situasjon der ingen tiltak vert gjorde. 

5) Dei opplysningane som er oppførte på etiketten, bør 

byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare 

målemetodar som tek omsyn til dei nyaste allment 

sannkjende metodane, medrekna eventuelle 

harmoniserte standardar vedtekne av europeiske 

standardiseringsorgan som er nemnde i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 

1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 

tekniske forskrifter samt regler for informasjons-

samfunnstjenester(3). 

6) Ved denne forordninga bør det fastleggjast ei einsarta 

utforming av og eit einsarta innhald på etiketten til 

fjernsyn. 

7) I tillegg bør denne forordninga innehalde krav til den 

tekniske dokumentasjonen og til databladet for fjernsyn. 

8) Denne forordninga bør dessutan omfatte krav til dei 

opplysningane som skal gjevast ved alle former for 

fjernsal og reklame og i teknisk salsfremjande materiell 

for fjernsyn. 

9) For å oppmuntre til produksjon av energieffektive 

fjernsyn bør leverandørar som ønskjer å bringe i 

omsetning fjernsyn som oppfyller krava til høgre 

energieffektivitetsklassar, få lov til å nytte etikettar som 

viser desse klassane før den datoen det vert obligatorisk 

å vise dei. 

10) Det bør fastsetjast føresegner om ny vurdering av denne 

forordninga for å ta omsyn til dei teknologiske 

framstega — 

  

(2) TEU L 191 av 23.7.2009, s. 42. 

(3) TEF L 204 av 21.7.1998, s. 37. 

2017/EØS/29/35 
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VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Føremål 

Ved denne forordninga vert det innført krav til merking av og 

oppføring av utfyllande produktopplysningar på fjernsyn. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne forordninga skal dei definisjonane som er fastsette i 

artikkel 2 i direktiv 2010/30/EU, nyttast. Vidare tyder: 

1) «fjernsyn» ein fjernsynsmottakar eller ein fjernsynsskjerm, 

2) «fjernsynsmottakar» eit produkt som hovudsakleg er 

utforma for vising og mottaking av audiovisuelle signal, 

som er bringa i omsetning under ei modell- eller 

systemnemning og som omfattar: 

a)  ein biletskjerm, 

b)  ein eller fleire kanalveljarar/mottakarar og valfrie 

tilleggsfunksjonar for lagring og/eller vising av data, til 

dømes DVD-spelar, harddisk (HDD) eller 

videobandspelar (VCR), anten i éi eining med innebygd 

skjerm eller i éi eller fleire frittståande einingar, 

3) «fjernsynsskjerm» eit produkt som er utforma for å vise 

videosignal frå ei rekkje kjelder på ein innebygd skjerm, 

medrekna fjernsynskringkastingssignal, som eventuelt 

kontrollerer og attgjev lydsignal frå ei ekstern eining, som 

er tilkopla gjennom standardiserte videosignalinngangar, 

medrekna standardane cinch (komponent, kompositt), 

SCART, HDMI og framtidige trådlause standardar (med 

unntak av ikkje-standardiserte videosignalinngangar som 

DVI og SDI), men som ikkje kan ta imot eller handsame 

kringkastingssignal, 

4) «påslått tilstand» den tilstanden der fjernsynet er kopla til 

straumnettet og produserer lyd og bilete, 

5) «innstilling til heimebruk» den innstillinga av fjernsynet 

som produsenten tilrår for normal heimebruk, 

6) «kviletilstand» ein tilstand der utstyret er kopla til 

straumnettet, er avhengig av energitilførsel frå straumnettet 

for å fungere på rett måte og berre har følgjande funksjonar 

tilgjengelege på ubestemt tid: 

a)  reaktiveringsfunksjon, eller reaktiveringsfunksjon og 

berre ein indikasjon på at reaktiveringsfunksjonen er 

aktivert, og/eller 

b)  informasjons- eller statusvising, 

7) «avslått tilstand» ein tilstand der utstyret er kopla til 

straumnettet, men ingen av funksjonane er aktive; denne 

tilstanden omfattar òg: 

a)  tilstandar som berre viser at utstyret er i avslått tilstand, 

b)  tilstandar som berre tillét funksjonar som skal sikre 

elektromagnetisk kompatibilitet i medhald av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF(1), 

8) «reaktiveringsfunksjon» ein funksjon som gjer det mogleg 

å aktivere andre tilstandar, medrekna påslått tilstand, ved 

bruk av fjernbetening, medrekna fjernkontroll, innebygd 

sensor eller tidsur, til ein tilstand som gjev tilgang til 

ytterlegare funksjonar, medrekna påslått tilstand, 

9) «informasjons- eller statusvising» ein kontinuerleg 

funksjon som gjev informasjon om eller indikasjon på 

statusen til utstyret på ein skjerm, medrekna klokker, 

10) «fabrikkinnstilt meny» eit sett fjernsynsinnstillingar som 

er førehandsdefinerte av produsenten, der brukaren av 

fjernsynet må velje ei viss innstilling første gongen 

fjernsynet vert teke i bruk, 

11) «høgste luminansverdi» tilhøvet mellom høgste 

luminansverdi ved bruk av innstillinga til heimebruk eller 

i påslått tilstand, som innstilt av leverandøren, alt etter kva 

som høver, og høgste luminansverdi ved bruk av den 

innstillinga som gjev sterkast lys i påslått tilstand, 

12) «utsalsstad» ein stad der fjernsyn vert stilte ut eller 

tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling, 

13) «sluttbrukar» ein forbrukar som kjøper eller er venta å 

kjøpe eit fjernsyn. 

  

(1) TEU L 390 av 31.12.2004, s. 24. 
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Artikkel 3 

Ansvaret til leverandørane 

1.  Leverandørane skal syte for at 

a)  kvart fjernsyn er utstyrt med ein prenta etikett i det formatet 

og med dei opplysningane som er fastsette i vedlegg V, 

b)  det vert utarbeidd eit produktdatablad, slik det er fastsett i 

vedlegg III, 

c)  den tekniske dokumentasjonen som er fastsett i vedlegg IV, 

på oppmoding vert gjord tilgjengeleg for styresmaktene i 

medlemsstatane og for Kommisjonen, 

d)  all reklame for ein viss fjernsynsmodell har opplysningar 

om energieffektivitetsklasse dersom reklamen inneheld 

opplysningar om energibruk eller pris, 

e)  alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss 

fjernsynsmodell som omtalar dei særskilde tekniske 

parametrane til apparatet, inneheld opplysningar om 

energieffektivitetsklassen til denne modellen. 

2.  Energieffektivitetsklassane skal fastsetjast på grunnlag av 

energieffektivitetsindeksen som vert utrekna i samsvar med 

vedlegg II. 

3.  Formatet til etiketten som er fastsett i vedlegg V, skal 

nyttast etter følgjande tidsplan: 

a)  for fjernsyn som vert bringa i omsetning frå 30. november 

2011, skal etikettar for fjernsyn i energieffektivitetsklasse 

i) A, B, C, D, E, F, G vere i samsvar med nr. 1 i 

vedlegg V eller, når leverandørane finn det høveleg, 

med nr. 2 i det nemnde vedlegget, 

ii) A+ vere i samsvar med nr. 2 i vedlegg V, 

iii) A++ vere i samsvar med nr. 3 i vedlegg V, 

iv) A+++ vere i samsvar med nr. 4 i vedlegg V, 

b)  for fjernsyn som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2014, 

i energieffektivitetsklasse A+, A, B, C, D, E, F, skal 

etikettane vere i samsvar med nr. 2 i vedlegg V eller, når 

leverandørane finn det høveleg, med nr. 3 i det nemnde 

vedlegget, 

c)  for fjernsyn som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2017, 

i energieffektivitetsklasse A++, A+, A, B, C, D, E, skal 

etikettane vere i samsvar med nr. 3 i vedlegg V eller, når 

leverandørane finn det høveleg, med nr. 4 i det nemnde 

vedlegget, 

d)  for fjernsyn som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2020, 

i energieffektivitetsklasse A+++, A++, A+, A, B, C, D, skal 

etikettane vere i samsvar med nr. 4 i vedlegg V. 

Artikkel 4 

Ansvaret til forhandlarane 

Forhandlarane skal syte for at 

a)  kvart einskilt fjernsyn på utsalsstaden er påført den etiketten 

som leverandøren har utarbeidd i samsvar med artikkel 3 

nr. 1, på framsida av fjernsynet, slik at han er godt synleg, 

b)  fjernsyn som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på 

avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan ventast at 

sluttbrukaren får sjå fjernsynet stilt ut, vert marknadsførte 

med dei opplysningane som leverandørane skal gje i 

samsvar med vedlegg VI, 

c)  all reklame for ein viss fjernsynsmodell har opplysningar 

om energieffektivitetsklasse dersom reklamen inneheld 

opplysningar om energibruk eller pris, 

d)  alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss 

fjernsynsmodell som omtalar dei særskilde tekniske 

parametrane til apparatet, inneheld opplysningar om 

energieffektivitetsklassen til denne modellen. 

Artikkel 5 

Målemetodar 

Dei opplysningane som skal gjevast i medhald av artikkel 3 og 

4, skal byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare 

målemetodar som tek omsyn til dei nyaste allment sannkjende 

metodane, slik det er fastsett i vedlegg VII. 

Artikkel 6 

Framgangsmåte for verifisering for 

marknadstilsynsføremål 

Medlemsstatane skal nytte den framgangsmåten som er fastsett 

i vedlegg VIII ved samsvarsvurdering av den opplyste 

energieffektivitetsklassen. 
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Artikkel 7 

Revisjon 

Kommisjonen skal vurdere denne forordninga på nytt i lys av 

den teknologiske utviklinga seinast fem år etter at ho tek til å 

gjelde. 

Artikkel 8 

Overgangsføresegner 

Artikkel 3 nr. 1 bokstav d) og e) og artikkel 4 bokstav b), c) og 

d) skal ikkje nyttast i prenta reklame og prenta teknisk 

salsfremjande materiell som vert offentleggjort før 30. mars 

2012. 

Artikkel 9 

Ikraftsetjing 

Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Ho skal nyttast frå 30. november 2011. Artikkel 3 nr. 1 

bokstav d) og e) og artikkel 4 bokstav b), c) og d) skal nyttast 

frå 30. mars 2012. 

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

Utferda i Brussel, 28. september 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Energieffektivitetsklasse 

Energieffektivitetsklassen til eit fjernsyn skal fastsetjast på grunnlag av energieffektivitetsindeksen (EEI) for apparatet, 

slik det er fastsett i tabell 1. Energieffektivitetsindeksen for eit fjernsyn skal fastsetjast i samsvar med nr. 1 i vedlegg II. 

Tabell 1 

Energieffektivitetsklassar til fjernsyn 

Energieffektivitetsklasse Energieffektivitetsindeks 

A+++ (mest effektiv) EEI < 0,10 

A++ 0,10 ≤ EEI < 0,16 

A+ 0,16 ≤ EEI < 0,23 

A 0,23 ≤ EEI < 0,30 

B 0,30 ≤ EEI < 0,42 

C 0,42 ≤ EEI < 0,60 

D 0,60 ≤ EEI < 0,80 

E 0,80 ≤ EEI < 0,90 

F 0,90 ≤ EEI < 1,00 

G (minst effektiv) 1,00 ≤ EEI 
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VEDLEGG II 

Metode for utrekning av energieffektivitetsindeks og årleg energiforbruk i påslått tilstand 

1.  Energieffektivitetsindeksen (EEI) vert utrekna som EEI = P/Pref (A), der: 

– Pref (A)  = Pbasic + A × 4,3224 watt/dm2, 

– Pbasic  =  20 watt for fjernsynsmottakarar med éin kanalveljar/mottakar og ingen harddisk, 

– Pbasic  =  24 watt for fjernsynsmottakarar med harddisk(ar), 

– Pbasic  =  24 watt for fjernsynsmottakarar med to eller fleire kanalveljarar/mottakarar, 

– Pbasic  =  28 watt for fjernsynsmottakarar med harddisk(ar) og to eller fleire kanalveljarar/mottakarar, 

– Pbasic  =  15 watt for fjernsynsskjermar, 

– A er det synlege skjermarealet uttrykt i dm2, 

– P er effektforbruket til fjernsynet i påslått tilstand, uttrykt i watt og målt i samsvar med vedlegg VII, og avrunda 

til éin desimal. 

2.  Det årlege energiforbruket E i påslått tilstand, uttrykt i kWh, vert utrekna som E = 1,46 × P. 

3.  Fjernsyn med automatisk lysstyrkeregulering 

 Ved utrekninga av energieffektivitetsindeksen og det årlege energiforbruket i påslått tilstand, nemnt i nr. 1 og 2, 

vert effektforbruket i påslått tilstand slik det er fastsett i samsvar med framgangsmåten i vedlegg VII, redusert med 

5 % dersom følgjande vilkår er oppfylte når fjernsynet vert bringa i omsetning: 

a)  luminansen til fjernsynet ved bruk av innstillinga til heimebruk eller i påslått tilstand, som innstilt av 

leverandøren, vert automatisk redusert når omgjevnadslyset har ein styrke på minst 20 lux og 0 lux, 

b)  den automatiske lysstyrkereguleringa vert aktivert i innstillinga til heimebruk eller i påslått tilstand, som innstilt 

av leverandøren. 

______ 
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VEDLEGG III 

Produktdatablad 

1.  Opplysningane i produktdatabladet for fjernsynet skal førast opp i følgjande rekkjefølgje, og skal takast med i 

produktbrosjyren eller andre dokument som følgjer med produktet: 

a) Namnet eller varemerket til leverandøren. 

b) Modellnemninga til leverandøren, der «modellnemning» tyder koden, vanlegvis alfanumerisk, som skil ein viss 

fjernsynsmodell frå andre modellar med same varemerke eller leverandørnamn. 

c) Energieffektivitetsklassen til modellen i samsvar med tabell 1 i vedlegg I. Dersom fjernsynet er tildelt eit «EU-

miljømerke» i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010(1), kan dette òg førast opp. 

d) Den synlege skjermdiagonalen, uttrykt i centimeter og tommar. 

e) Effektforbruk i påslått tilstand målt i samsvar med den framgangsmåten som er fastsett i vedlegg VII. 

f) Det årlege energiforbruket utrekna i samsvar med vedlegg II, uttrykt i kWh per år og avrunda til nærmaste 

heiltal, skal oppgjevast slik: «Energiforbruk “XYZ“ kWh per år, utrekna på grunnlag av effektforbruket til eit 

fjernsyn som vert nytta fire timar per dag i 365 dagar. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis 

fjernsynet vert nytta.». 

g) Effektforbruket i kviletilstand og/eller avslått tilstand målt i samsvar med den framgangsmåten som er fastsett i 

vedlegg VII. 

h) Skjermoppløysinga uttrykt i fysiske horisontale og vertikale pikslar. 

2.  Eitt og same datablad kan omfatte fleire fjernsynsmodellar frå den same leverandøren. 

3.  Opplysningane i databladet kan gjevast i form av ein kopi av etiketten, anten i fargar eller i svart-kvitt. Når dette 

vert gjort, skal dei opplysningane som er oppførte i nr. 1, og som ikkje alt er påførte etiketten, òg førast opp her. 

______ 

  

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 
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VEDLEGG IV 

Teknisk dokumentasjon 

Den tekniske dokumentasjonen som er nemnd i artikkel 3 nr. 1 bokstav c), skal omfatte følgjande: 

a) Namnet og adressa til leverandøren. 

b) Ein generell omtale av fjernsynsmodellen som gjer det mogleg å identifisere han på ein enkel og eintydig måte. 

c) Tilvisingar til eventuelle harmoniserte standardar som er nytta. 

d) Eventuelle andre tekniske standardar og spesifikasjonar som er nytta. 

e) Namnet på og underskrifta til den personen som har fullmakt til å gjere bindande avtaler på vegner av 

leverandøren. 

f) Prøvingsparametrar for målingar: 

i) omgjevnadstemperatur, 

ii) prøvespenning uttrykt i V, og frekvens uttrykt i Hz, 

iii) samla harmonisk forvrenging i elektrisitetsnettet, 

iv) inngangsterminal for lyd- og videoprøvingssignal, 

v) opplysningar og dokumentasjon om kva instrument, installasjonar og krinsar som er nytta i elektrisk prøving. 

g) Parametrar for påslått tilstand: 

i) effektforbruket uttrykt i watt og avrunda til éin desimal for effektmålingar opptil 100 watt, og til nærmaste 

heiltal for effektmålingar over 100 watt, 

ii) eigenskapar ved det dynamiske videosignalet for kringkastingsinnhald som representerer eit typisk 

kringkastingsinnhald, 

iii) rekkjefølgja av dei trinna som må gjennomførast for å oppnå eit stabilt effektforbruk, 

iv) for fjernsyn med fabrikkinnstilt meny skal det opplysast om tilhøvet mellom høgste luminansverdi ved bruk av 

innstillinga til heimebruk og høgste luminansverdi ved bruk av den innstillinga som gjev sterkast lys for 

fjernsynet i påslått tilstand, uttrykt i prosent, 

v) for fjernsynsskjermar skal det gjevast ein omtale av relevante eigenskapar ved den kanalveljaren som er nytta 

til målingane. 

h) For kvar kviletilstand eller avslått tilstand: 

i) effektforbruket uttrykt i watt og avrunda til to desimalar, 

ii) målemetoden som er nytta, 

iii) omtale av korleis tilstanden vart valt eller programmert, 

iv) omtale av dei trinna som må gjennomførast for å kome i den tilstanden der fjernsynet automatisk endrar 

tilstand. 

 ______  
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VEDLEGG V 

Etikett 

1.  ETIKETT 1 

 

a)  Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren, der «modellnemning» tyder koden, vanlegvis alfanumerisk, som skil ein 

viss fjernsynsmodell frå andre modellar med same varemerke eller leverandørnamn. 

III. Energieffektivitetsklassen til fjernsynet fastsett i samsvar med vedlegg I. Pila som viser 

energieffektivitetsklassen til fjernsynet, skal plasserast jamhøgt med pila som viser den aktuelle 

energieffektivitetsklassen. 

IV. Effektforbruket i påslått tilstand, uttrykt i watt og avrunda til nærmaste heiltal. 

V. Det årlege energiforbruket i påslått tilstand, utrekna i samsvar med nr. 2 i vedlegg II, uttrykt i kWh og 

avrunda til nærmaste heiltal. 

VI. Den synlege skjermdiagonalen, uttrykt i tommar og centimeter. 

 For fjernsynsapparat med ein godt synleg avstengingsknapp, der effektforbruket ikkje er høgre enn 0,01 

watt når knappen er i avslått tilstand, kan symbolet i nr. 5 punkt 8 påførast i tillegg. 

 Dersom ein modell er tildelt eit «EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi 

av EU-miljømerket påførast i tillegg. 

b)  Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 5.  
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2.  ETIKETT 2 

 

a)  Opplysningane som er oppførte i nr. 1 bokstav a), skal vere påførte etiketten. 

b)  Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 5. 
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3.  ETIKETT 3 

 

a)  Opplysningane som er oppførte i nr. 1 bokstav a), skal vere påførte etiketten. 

b)  Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 5. 
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4.  ETIKETT 4 

 

a)  Opplysningane som er oppførte i nr. 1 bokstav a), skal vere påførte etiketten. 

b)  Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 5. 
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5.  Etiketten skal utformast på følgjande måte: 

 

Forklaringar: 

a)  Etiketten skal vere minst 60 mm brei og 120 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, må 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

b)  For fjernsyn med skjermareal over 29 dm2 skal bakgrunnen vere kvit. For fjernsyn med skjermareal på 29 dm2 

eller mindre skal bakgrunnen vere kvit eller gjennomsynleg. 

c)  Fargane er CMYK — cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 

100 % gult, 0 % svart. 

d)  Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

 Kantlinje: 3 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

 EU-logo — fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

 Etikettlogoar: 

 farge: X-00-00-00. 

 Piktogram slik figuren viser: EU-logo og etikettlogo (til saman): breidd: 51 mm, høgd: 9 mm.  
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 Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 51 mm. 

 Skala frå A til G 

– Pil: høgd: 3,8 mm, mellomrom: 0,75 mm — fargar: 

– Høgste klasse: X-00-X-00, 

– Andre klasse: 70-00-X-00, 

– Tredje klasse: 30-00-X-00, 

– Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

– Femte klasse: 00-30-X-00, 

– Sjette klasse: 00-70-X-00, 

– Lågaste klasse: 00-X-X-00. 

– Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt., versalar og kvit; «+»-symbol: Calibri feit skrift 7 pkt., versalar og 

kvit. 

 Energieffektivitetsklasse 

– Pil: breidd: 26 mm, høgd: 8 mm, 100 % svart. 

– Tekst: Calibri feit skrift 15 pkt., versalar og kvit; «+»-symbol: Calibri feit skrift 10 pkt., versalar og 

kvit. 

 Energi 

– Tekst: Calibri normal 7 pkt., versalar, 100 % svart. 

 Logo på avstengingsknappen: 

– Piktogram slik figuren viser: Kantlinje: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

 Tekst om effektforbruk i påslått tilstand: 

– Kantlinje: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 14 pkt., 100 % svart. 

– Andre linje: Calibri normal 11 pkt., 100 % svart. 

 Storleik på skjermdiagonalen til fjernsynet: 

– Piktogram slik figuren viser  

– Kantlinje: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 14 pkt., 100 % svart. Calibri normal 11 pkt., 100 % svart. 

 Tekst om årleg energiforbruk: 

– Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

– Verdi: Calibri feit skrift 25 pkt., 100 % svart. 

– Andre linje: Calibri normal 11 pkt., 100 % svart. 

 Namnet eller varemerket til leverandøren 

 Modellnemninga til leverandøren 

 Namnet eller varemerket til leverandøren og modellopplysningar bør få plass i eit felt på 51 × 8 mm. 

 Referanseperiode 

Tekst: Calibri feit skrift 8 pkt. 

Tekst: Calibri tynn skrift 9 pkt. 

 ______ 
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VEDLEGG VI 

Opplysningar som skal gjevast i tilfelle der det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut 

1.  Dei opplysningane som er nemnde i artikkel 4 bokstav b), skal gjevast i følgjande rekkjefølgje: 

a)  energieffektivitetsklassen til modellen slik det er definert i vedlegg I, 

b)  effektforbruket i påslått tilstand i samsvar med nr. 1 i vedlegg II, 

c)  det årlege effektforbruket i samsvar med nr. 2 i vedlegg II, 

d)  den synlege skjermdiagonalen. 

2.  Dersom det vert gjeve ytterlegare opplysningar i produktdatabladet, skal desse ha den forma og rekkjefølgja som er 

fastsett i vedlegg III. 

3.  Alle opplysningane som er nemnde i dette vedlegget, skal prentast eller visast med ein storleik og ein skrifttype 

som gjer dei lette å lese. 

 ______  
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VEDLEGG VII 

Målingar 

1.  Når det gjeld samsvar og kontroll med at krava i denne forordninga er oppfylte, skal det nyttast pålitelege, 

nøyaktige og reproduserbare målemetodar som byggjer på dei nyaste allment sannkjende metodane, medrekna 

metodar som er fastsette i dokumenta der referansenummera er offentleggjorde for dette føremålet i Tidend for Den 

europeiske unionen. 

2. Målingar av effektforbruk i påslått tilstand som nemnt i nr. 1 i vedlegg II 

a)  Allmenne vilkår: 

i) Målingane skal gjerast ved ein omgjevnadstemperatur på 23 C +/– 5 C. 

ii) Målingane skal gjerast ved bruk av eit dynamisk videosignal for kringkastingsinnhald som representerer eit 

typisk kringkastingsinnhald. Det som skal målast, er det gjennomsnittlege effektforbruket i eit 

samanhengande tidsrom på ti minuttar. 

iii) Målingane skal utførast etter at fjernsynet har vore i avslått tilstand i minst éin time, straks avløyst av minst 

éin time i påslått tilstand, og dei skal avsluttast etter høgst tre timar i påslått tilstand. Det relevante 

videosignalet skal visast heile tida medan fjernsynet er i påslått tilstand. For fjernsyn som ein veit vert 

stabiliserte innan ein time, kan lengda på desse tidsromma reduserast dersom det kan påvisast at resultatet 

av målinga ikkje avvik med meir enn 2 % frå dei resultata som ville ha vore oppnådde ved å nytte dei 

tidsromma som er nemnde her. 

iv) Målingane skal gjerast med ei uvisse på mindre enn eller lik 2 % ved eit konfidensnivå på 95 %. 

v) Målingane skal gjerast med funksjonen for automatisk lysstyrkeregulering deaktivert dersom fjernsynet har 

ein slik funksjon. Dersom funksjonen for automatisk lysstyrkeregulering ikkje kan deaktiverast på fjernsyn 

som har denne funksjonen, skal målingane utførast ved at sensoren for omgjevnadslys mottek direkte lys 

med ein lysstyrke på minst 300 lux. 

b)  Vilkår for måling av effektforbruket til fjernsyn i påslått tilstand: 

i) Fjernsynsmottakarar utan fabrikkinnstilt meny: Effektforbruket skal målast med fjernsynet i påslått tilstand 

som levert av produsenten, det vil seie at lysstyrkereguleringa til fjernsynet skal vere i den posisjonen som 

produsenten har stilt inn for sluttbrukaren. 

ii) Fjernsynsmottakarar med fabrikkinnstilt meny: Effektforbruket skal målast når «innstilling til heimebruk» 

er valt. 

iii) Fjernsynsskjermar utan fabrikkinnstilt meny: Fjernsynsskjermen skal vere kopla til ein høveleg kanalveljar. 

Effektforbruket skal målast når fjernsynet er i påslått tilstand som levert av produsenten, det vil seie at 

lysstyrkereguleringa til fjernsynsskjermen skal vere i den posisjonen som produsenten har stilt inn for 

sluttbrukaren. Effektforbruket til kanalveljaren er ikkje relevant for målingane av effektforbruket til 

fjernsynsskjermen i påslått tilstand. 

iv) Fjernsynsskjermar med fabrikkinnstilt meny: Fjernsynsskjermen skal vere kopla til ein høveleg kanalveljar. 

Effektforbruket skal målast når «innstilling til heimebruk» er valt. 

3. Målingar av effektforbruk i kviletilstand / avslått tilstand som nemnt i nr. 1 bokstav g) i vedlegg III 

 Målingar av effekt på 0,50 watt eller meir skal gjerast med ei uvisse på mindre enn eller lik 2 % ved eit 

konfidensnivå på 95 %. Målingar av effekt på mindre enn 0,50 watt skal gjerast med ei uvisse på mindre enn eller 

lik 0,01 watt ved eit konfidensnivå på 95 %. 

4. Målingar av høgste luminansverdi som nemnt i nr. 2 bokstav c) i vedlegg VIII 

a)  Målingar av høgste luminansverdi skal gjerast med ein luminansmålar som måler på den delen av skjermen som 

viser eit heilt (100 %) kvitt bilete som er ein del av eit prøvebilete for ei «fullskjermprøving» som ikkje overstig 

det gjennomsnittlege biletnivået (APL) der luminansdrivarsystemet til skjermen set inn ei effektavgrensing. 

b)  Målingar av luminansverdi skal gjerast utan å forstyrre målepunktet til luminansmålaren på skjermen når det 

vert veksla mellom innstilling til heimebruk eller påslått tilstand, som innstilt av leverandøren, alt etter kva som 

høver, og den innstillinga som gjev sterkast lys i påslått tilstand. 

 ______  
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VEDLEGG VIII 

Framgangsmåte for verifisering for marknadstilsynsføremål 

For å kontrollere at dei krava som er fastsette i artikkel 3 og 4, er oppfylte, skal styresmaktene i medlemsstatane nytte 

følgjande framgangsmåte for verifisering av effektforbruket i påslått tilstand i samsvar med nr. 1 i vedlegg II, og av 

effektforbruket i kviletilstand / avslått tilstand i samsvar med nr. 1 bokstav g) i vedlegg III. 

1.  Styresmaktene i medlemsstatane skal utføre prøving av éi einskild eining. 

2.  Modellen skal reknast for å vere i samsvar med den verdien for effektforbruket i påslått tilstand som det er opplyst 

om, og dei verdiane for effektforbruket i kviletilstand og/eller avslått tilstand som det er opplyst om, dersom: 

a)  resultatet for effektforbruk i påslått tilstand ikkje overstig den opplyste verdien for effektforbruk med meir enn 

7 %, og 

b)  resultata for verdiane som viser effektforbruket i kviletilstand og avslått tilstand, alt etter kva som høver, ikkje 

overstig dei opplyste verdiane for effektforbruk med meir enn 0,10 watt, og 

c)  resultatet for høgste luminansverdi er over 60 %. 

3.  Dersom dei resultata som er nemnde i nr. 2 bokstav a), b) eller c), ikkje vert oppnådde, skal det utførast prøving av 

ytterlegare tre einingar av same modell. 

4.  Etter at det er utført prøving av ytterlegare tre einingar av den same modellen, skal modellen reknast for å vere i 

samsvar med verdien for det effektforbruket i påslått tilstand som det er opplyst om, og med verdiane for det 

effektforbruket i kviletilstand og avslått tilstand som det er opplyst om, dersom: 

a)  gjennomsnittet av resultata for dei tre siste einingane med omsyn til effektforbruk i påslått tilstand ikkje overstig 

den opplyste verdien for effektforbruk med meir enn 7 %, og 

b)  gjennomsnittet av resultata for dei tre siste einingane i kviletilstand og avslått tilstand, alt etter kva som høver, 

ikkje overstig dei opplyste verdiane for effektforbruk med meir enn 0,10 watt, og 

c)  gjennomsnittet av resultata for dei tre siste einingane med omsyn til høgste luminansverdi er over 60 %. 

5.  Dersom dei resultata som er nemnde i nr. 4 bokstav a), b) eller c), ikkje vert oppnådde, skal modellen reknast for 

ikkje å oppfylle krava. 

 ____________  
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 626/2011 

av 4. mai 2011 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av 

klimaanlegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte 

vareopplysningar på energirelaterte produkt, som viser 

forbruket deira av energi og andre ressursar(1), særleg 

artikkel 10, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Direktiv 2010/30/EU krev at Kommisjonen vedtek 

delegerte rettsakter med omsyn til energirelaterte 

produkt som representerer eit viktig potensial for 

energiøkonomisering, og som har store skilnader i 

prestasjonsnivåa med tilsvarande funksjonalitet. 

2) Ved kommisjonsdirektiv 2002/31/EF av 22. mars 2002 

om gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med 

hensyn til energimerking av klimaanlegg til 

husholdningsbruk(2) vart det innført føresegner om 

energimerking av klimaanlegg. Ved 

gjennomføringsdirektivet vert det innført ulike skalaer 

for merking av klimaanlegg der teknologien er ulik, og 

fastsetjinga av energieffektivitet byggjer utelukkande på 

drift ved full last. 

3) Elektrisitetsforbruket til klimaanlegg utgjer ein stor del 

av det samla behovet for elektrisitet til hushald og 

verksemder i Unionen. I tillegg til dei betringane i 

energieffektiviteten som alt er oppnådde, er det godt 

mogleg med ein endå større reduksjon av 

energiforbruket til klimaanlegg. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 178 av 6.7.2011, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og 

vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 24. 

(1) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1. 

(2) TEF L 86 av 3.4.2002, s. 26. 

4) Direktiv 2002/31/EF bør opphevast, og nye føresegner 

bør fastsetjast ved denne forordninga, for såleis å sikre 

at energimerkinga gjev produsentane eit dynamisk 

stimuleringstiltak for å gjere klimaanlegg endå meir 

energieffektive, og for å framskunde omlegginga av 

marknaden i retning av ein energieffektiv teknologi. 

5)  Føresegnene i denne forordninga bør nyttast på luft-til-

luft-klimaanlegg med kjøleeffekt på opptil 12 kW (eller 

varmeeffekt dersom apparatet berre har 

oppvarmingsfunksjon). 

6)  Den teknologiske utviklinga har vore stor i dei seinare 

åra når det gjeld å gjere klimaanlegg meir 

energieffektive. Dermed har fleire tredjestatar kunna 

innføre strenge minstekrav til energieffektivitet, og det 

er sett i gang ein prosess med innføring av nye 

ordningar for energimerking på grunnlag av yting i ulike 

sesongar. Dei klimaanlegga som finst i dag, bortsett frå 

anlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal, oppnår eit 

høgstenivå for energieffektivitet som langt overstig dei 

nivåa for effektivitetsklasse A som vart fastsette ved 

direktiv 2002/31/EF. 

7)  Ved denne forordninga vert det innført to skalaer for 

energieffektivitet som byggjer på hovudfunksjonen og 

på særlege aspekt som er viktige for forbrukaren. 

Ettersom klimaanlegg vert mest nytta under 

dellastvilkår, bør prøvinga av effektivitet endrast til ein 

metode som måler effektiviteten i ulike sesongar, 

bortsett frå når det gjeld klimaanlegg med enkeltkanal 

eller dobbeltkanal. Målemetoden for ulike sesongar tek 

betre omsyn til føremonene ved inverteringsteknologi 

og vilkåra for bruk av desse apparata. Den nye metoden 

for utrekning av effektivitet, med eit 

gjennomføringstiltak for miljøvenleg utforming der det 

er fastsett minstekrav til energieffektivitet som er høgre 

enn det gjeldande A-nivået, vil føre til ei 

omklassifisering av desse apparata. Difor bør todelte 

anlegg, vindaugeanlegg og vegganlegg ha ein ny skala 

for energieffektivitetsklasse A–G der eit «+» skal 

leggjast til øvst på skalaen annakvart år inntil skalaen 

omfattar ein klasse A+++. 

2017/EØS/29/36 
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8)  Når det gjeld klimaanlegg med dobbeltkanal eller 

enkeltkanal, bør det framleis nyttast statiske indikatorar 

for energieffektivitet, ettersom det inntil vidare ikkje 

finst inverteringseiningar på marknaden. Ettersom det 

ikkje er behov for å omklassifisere desse apparata, bør 

klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal 

klassifiserast etter ein skala frå A+++ til D. Medan 

desse apparata, som i seg sjølve er mindre effektive enn 

todelte apparat, berre kan oppnå klasse A+ på 

energieffektivitetsskalaen frå A+++ til D, kan meir 

effektive todelte apparat kome opp i 

energieffektivitetsklasse A+++. 

9)  Ved denne forordninga bør det sikrast at forbrukarane 

får meir nøyaktige opplysningar som kan jamførast, om 

ytinga til klimaanlegg. 

10) Den samla verknaden av den energimerkinga som er 

fastsett i denne forordninga og i forordninga om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg 

utforming av klimaanlegg(1), kan utgjere ein reduksjon i 

det årlege elektrisitetsforbruket på 11 TWh innan 2020, 

jamført med ein situasjon der ingen tiltak vert gjorde. 

11)  Støynivået til eit klimaanlegg kan vere eit viktig aspekt 

for sluttbrukarane. For at dei skal få eit godt grunnlag 

for å kunne velje, bør opplysningar om utslepp av støy 

takast med på etiketten for klimaanlegg. 

12) Dei opplysningane som er oppførte på etiketten, bør 

byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare 

målemetodar som tek omsyn til dei nyaste allment 

sannkjende metodane, medrekna eventuelle 

harmoniserte standardar vedtekne av europeiske 

standardiseringsorgan som er nemnde i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 

1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og 

tekniske forskrifter(2). 

13)  Ved denne forordninga bør det fastleggjast krav til ei 

einsarta utforming av og eit einsarta innhald på etiketten 

til klimaanlegg. 

14) I tillegg bør denne forordninga innehalde krav til den 

tekniske dokumentasjonen og databladet for 

klimaanlegg. 

15) Denne forordninga bør dessutan omfatte krav til dei 

opplysningane som skal gjevast ved alle former for 

fjernsal og reklame og i teknisk salsfremjande materiell 

for klimaanlegg. 

16) Det bør fastsetjast føresegner om ny vurdering av 

føresegnene i denne forordninga, samstundes som det 

vert teke omsyn til dei teknologiske framstega. 

  

(1) Enno ikkje vedteke. 

(2) TEF L 204 av 21.7.1998, s. 37. 

17) For å lette overgangen mellom direktiv 2002/31/EF og 

denne forordninga bør klimaanlegg som er merkte i 

samsvar med denne forordninga, reknast for å oppfylle 

krava i direktiv 2002/31/EF. 

18) Leverandørar som ønskjer å bringe i omsetning 

klimaanlegg som oppfyller krava til høgre 

energieffektivitetsklassar, bør få lov til å nytte etikettar 

som viser desse klassane før den datoen det vert 

obligatorisk å vise dei. 

19) Direktiv 2002/31/EF bør difor opphevast — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Føremål og verkeområde 

1.  Ved denne forordninga vert det innført krav til merking av 

og oppføring av utfyllande produktopplysningar på nettdrivne 

klimaanlegg med ein nominell kapasitet på ≤ 12 kW for kjøling, 

eller for oppvarming dersom produktet ikkje har ein 

kjølefunksjon. 

2.  Denne forordninga skal ikkje nyttast på 

a)  apparat som nyttar andre energikjelder enn elektrisitet, 

b)  klimaanlegg der kondensator- og/eller fordampingssida 

ikkje nyttar luft som medium for varmeoverføring. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I tillegg til dei definisjonane som er fastsette i artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU(3), tyder: 

1) «klimaanlegg» ei innretning som kan kjøle og/eller varme 

opp lufta innandørs ved hjelp av ein 

dampkompresjonssyklus som vert driven av ein elektrisk 

kompressor, medrekna klimaanlegg med tilleggsfunksjonar 

som t.d. avfukting, luftreinsing, ventilasjon eller 

tilleggsoppvarming av luft ved hjelp av elektrisk 

motstandsoppvarming, og apparat som kan nytte vatn 

(anten kondensert vatn som vert danna på fordampingssida, 

eller vatn som vert tilført utanfrå) til fordamping på 

kondensatoren, på det vilkåret at innretninga òg kan 

fungere utan bruk av tilført vatn, dvs. berre ved bruk av 

luft, 

2) «klimaanlegg med dobbeltkanal» eit klimaanlegg der 

innsugingslufta til kondensatoren eller fordamparen ved 

kjøling eller oppvarming vert ført inn i eininga frå lufta 

utanfrå gjennom éin kanal og ført ut att gjennom ein annan, 

og der alle delane i anlegget er plassert nær ein vegg inne i 

det rommet som skal kjølast ned eller varmast opp, 

3) «klimaanlegg med enkeltkanal» eit klimaanlegg der 

innsugingslufta til kondensatoren eller fordamparen ved 

kjøling eller oppvarming vert ført inn frå det rommet der 

anlegget er plassert, og ført ut utanfor dette rommet, 

  

(3) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1. 
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4) «nominell kapasitet» (Prated) kjøle- eller 

oppvarmingskapasiteten til dampkompresjonssyklusen til 

eininga ved standard driftstilhøve, 

5) «sluttbrukar» ein forbrukar som kjøper eller er venta å 

kjøpe eit klimaanlegg, 

6) «utsalsstad» ein stad der klimaanlegg vert stilte ut eller 

tilbodne for sal, leige eller kjøp på avbetaling. 

Andre definisjonar som gjeld for vedlegg II–VIII, er fastsette i 

vedlegg I. 

Artikkel 3 

Ansvaret til leverandørane 

1.  Leverandørane skal gjere dei tiltaka som er oppførte i 

bokstav a)–g): 

a)  For kvart klimaanlegg skal det finnast ein prenta etikett som 

viser energieffektivitetsklassane slik det er fastsett i 

vedlegg II. Etiketten skal ha det formatet og innehalde dei 

opplysningane som er fastsette i vedlegg III. Når det gjeld 

andre klimaanlegg enn anlegg med enkeltkanal eller 

dobbeltkanal, skal desse utstyrast med ein prenta etikett, i 

det minste på emballasjen til utandørseininga, for minst éin 

kombinasjon av innandørs- og utandørseiningar med 

kapasitetsfaktor 1. Opplysningar om andre kombinasjonar 

kan gjerast tilgjengelege på ein nettstad med gratis tilgang. 

b)  Det skal utarbeidast eit produktdatablad, slik det er fastsett i 

vedlegg IV. Når det gjeld andre klimaanlegg enn anlegg 

med enkeltkanal eller dobbeltkanal, skal desse utstyrast 

med eit produktdatablad, i det minste på emballasjen til 

utandørseininga, for minst éin kombinasjon av innandørs- 

og utandørseiningar med kapasitetsfaktor 1. Opplysningar 

om andre kombinasjonar kan gjerast tilgjengelege på ein 

nettstad med gratis tilgang. 

c) Den tekniske dokumentasjonen som er fastsett i vedlegg V, 

vert gjord tilgjengeleg på oppmoding for styresmaktene i 

medlemsstatane og for Kommisjonen. 

d) All reklame for ein viss klimaanleggmodell skal innehalde 

opplysningar om energieffektivitetsklasse dersom reklamen 

inneheld opplysningar om energibruk eller pris. Dersom 

meir enn ei energieffektivitetsklasse kan vere aktuelle for 

apparatet, skal leverandøren eller produsenten, alt etter kva 

som høver, minst opplyse om den energieffektivitetsklassen 

for oppvarming som gjeld for ein gjennomsnittleg 

oppvarmingssesong. Opplysningar som gjeld tilfelle der det 

ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut, 

skal gjevast slik det er fastsett i vedlegg VI. 

e) Alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss 

klimaanleggmodell som omtalar dei særskilde tekniske 

parametrane til apparatet, skal innehalde opplysningar om 

energieffektivitetsklassen til denne modellen, slik det er 

fastsett i vedlegg II. 

f)  Bruksrettleiingar skal gjerast tilgjengelege. 

g)  Klimaanlegg med enkeltkanal skal kallast «lokale 

klimaanlegg» på emballasjen, i produktdokumentasjonen 

og i alt reklamemateriell, både i elektronisk form og 

papirform. 

2.  Energieffektivitetsklassen skal fastsetjast i samsvar med 

vedlegg VII. 

3.  Formatet på etiketten for andre klimaanlegg enn anlegg 

med enkeltkanal eller dobbeltkanal skal fastsetjast i samsvar 

med vedlegg III. 

4.  Når det gjeld andre klimaanlegg enn anlegg med 

enkeltkanal eller dobbeltkanal, skal formatet til etiketten slik 

det er fastsett i vedlegg III, nyttast i samsvar med følgjande 

tidsplan: 

a)  Klimaanlegg, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller 

dobbeltkanal, som vert bringa i omsetning frå 1. januar 

2013, der etikettane viser energieffektivitetsklasse A, B, C, 

D, E, F, G, skal vere i samsvar med vedlegg III nr. 1.1 

dersom det er tale om kombinerte klimaanlegg, med 

vedlegg III nr. 2.1 dersom det er tale om klimaanlegg som 

berre gjev kjøling, og med vedlegg III nr. 3.1 dersom det er 

tale om klimaanlegg som berre gjev oppvarming. 

b)  Klimaanlegg, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller 

dobbeltkanal, som vert bringa i omsetning frå 1. januar 

2015, der etikettane viser energieffektivitetsklasse A+, A, 

B, C, D, E, F, skal vere i samsvar med vedlegg III nr. 1.2 

dersom det er tale om kombinerte klimaanlegg, med 

vedlegg III nr. 2.2 dersom det er tale om klimaanlegg som 

berre gjev kjøling, og med vedlegg III nr. 3.2 dersom det er 

tale om klimaanlegg som berre gjev oppvarming. 

c)  Klimaanlegg, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller 

dobbeltkanal, som vert bringa i omsetning frå 1. januar 

2017, der etikettane viser energieffektivitetsklasse A++, 

A+, A, B, C, D, E, skal vere i samsvar med vedlegg III 

nr. 1.3 dersom det er tale om kombinerte klimaanlegg, med 

vedlegg III nr. 2.3 dersom det er tale om klimaanlegg som 

berre gjev kjøling, og med vedlegg III nr. 3.3 dersom det er 

tale om klimaanlegg som berre gjev oppvarming. 

d)  Klimaanlegg, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller 

dobbeltkanal, som vert bringa i omsetning frå 1. januar 

2019, der etikettane viser energieffektivitetsklasse A+++, 

A++, A+, A, B, C, D, skal vere i samsvar med vedlegg III 

nr. 1.4 dersom det er tale om kombinerte klimaanlegg, med 

vedlegg III nr. 2.4 dersom det er tale om klimaanlegg som 

berre gjev kjøling, og med vedlegg III nr. 3.4 dersom det er 

tale om klimaanlegg som berre gjev oppvarming. 

5.  Formatet til etiketten for klimaanlegg med dobbeltkanal 

som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2013 og har 

energieffektivitetsklasse A+++, A++, A+, A, B, C, D, skal vere 

i samsvar med vedlegg III nr. 4.1 når det gjeld kombinerte 

klimaanlegg med dobbeltkanal, med vedlegg III nr. 4.3 når det 

gjeld klimaanlegg med dobbeltkanal som berre gjev kjøling, og 

med vedlegg III nr. 4.5 når det gjeld klimaanlegg med 

dobbeltkanal som berre gjev oppvarming. 
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6.  Formatet til etiketten for klimaanlegg med enkeltkanal 

som vert bringa i omsetning frå 1. januar 2013 og har 

energieffektivitetsklasse A+++, A++, A+, A, B, C, D, skal vere 

i samsvar med vedlegg III nr. 5.1 når det gjeld kombinerte 

klimaanlegg med enkeltkanal, med vedlegg III nr. 5.3 når det 

gjeld klimaanlegg med enkeltkanal som berre gjev kjøling, og 

med vedlegg III nr. 5.5 for klimaanlegg med enkeltkanal som 

berre gjev oppvarming. 

Artikkel 4 

Ansvaret til forhandlarane 

Forhandlarane skal syte for følgjande: 

a) Klimaanlegg skal på utsalsstaden vere påførte den etiketten 

som leverandøren har utarbeidd i samsvar med artikkel 3 

nr. 1, utvendig på framsida eller oversida av apparatet, slik 

at han er godt synleg. 

b) Klimaanlegg som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på 

avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan ventast at 

sluttbrukaren får sjå produktet stilt ut, skal marknadsførast 

med dei opplysningane som leverandørane skal gje i 

samsvar med vedlegg V og VI. 

c) All reklame for ein viss klimaanleggmodell skal ha ei 

tilvising til energieffektivitetsklasse dersom reklamen 

inneheld opplysningar om energibruk eller pris. Dersom 

meir enn ei energieffektivitetsklasse kan vere aktuelle for 

apparatet, skal leverandøren eller produsenten minst 

opplyse om den energieffektivitetsklassen som gjeld for 

oppvarmingssesongen «gjennomsnittleg». 

d)  Alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss modell som 

omtalar dei tekniske parametrane til eit klimaanlegg, skal 

innehalde ei tilvising til energieffektivitetsklassen eller  

-klassane til denne modellen, og bruksrettleiinga frå 

leverandøren. Dersom meir enn ei energieffektivitetsklasse 

kan vere aktuelle for apparatet, skal leverandøren eller 

produsenten minst opplyse om den energieffektivitets-

klassen som gjeld for oppvarmingssesongen 

«gjennomsnittleg». 

e)  Klimaanlegg med enkeltkanal skal kallast «lokale 

klimaanlegg» på emballasjen, i produktdokumentasjonen og 

i alt reklame- eller salsmateriell, både i elektronisk form og 

papirform. 

Artikkel 5 

Målemetodar 

Dei opplysningane som skal gjevast i medhald av artikkel 3, 

skal byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare 

målemetodar som tek omsyn til dei nyaste allment sannkjende 

utreknings- og målemetodane, slik det er fastsett i vedlegg VII. 

Artikkel 6 

Framgangsmåte for verifisering for 

marknadstilsynsføremål 

Medlemsstatane skal nytte den framgangsmåten som er fastsett 

i vedlegg VIII, når dei vurderer samsvaret til den oppgjevne 

energieffektivitetsklassen, energiforbruket per år eller per time, 

alt etter kva som høver, og utsleppa av støy. 

Artikkel 7 

Revisjon 

Kommisjonen skal vurdere denne forordninga på nytt i lys av 

den teknologiske utviklinga seinast fem år etter at ho tek til å 

gjelde. Det skal leggjast særleg vekt på eventuelle vesentlege 

endringar i marknadsdelane for ulike typar apparat. 

Artikkel 8 

Oppheving 

Direktiv 2002/31/EF vert oppheva frå 1. januar 2013. 

Artikkel 9 

Overgangsføresegner 

1.  Klimaanlegg som vert bringa i omsetning før 1. januar 

2013, skal vere i samsvar med dei føresegnene som er fastsette i 

direktiv 2002/31/EF. 

Artikkel 10 

Ikraftsetjing og bruk 

1. Denne forordninga tek til å gjelde den 20. dagen etter at 

ho er kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

2.  Ho skal nyttast frå 1. januar 2013. 

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 I 

Definisjonar som gjeld i vedlegg II–VII 

I vedlegg II–VII tyder: 

1) «kombinert klimaanlegg» eit klimaanlegg som kan nyttast både til kjøling og oppvarming, 

2) «standard driftstilhøve» den kombinasjonen av inne- (Tin) og utetemperaturar (Tj) som spesifiserer driftstilhøva 

ved fastsetjing av lydeffektnivå, nominell kapasitet, nominell luftgjennomstrøyming, nominell 

energieffektivitetsfaktor (EERrated) og/eller nominell effektfaktor (COPrated), slik det er fastsett i tabell 2 i 

vedlegg VII, 

3) «innetemperatur» (Tin) tørrtemperaturen i lufta innandørs [i °C] (med relativt fuktinnhald slik det går fram av den 

tilsvarande våttemperaturen), 

4) «utetemperatur» (Tj) tørrtemperaturen i lufta utandørs [i °C] (med relativt fuktinnhald slik det går fram av den 

tilsvarande våttemperaturen), 

5) «nominell energieffektivitetsfaktor» (EERrated) den oppgjevne kjølekapasiteten [kW] dividert med den nominelle 

inngangseffekten for kjøling [kW] til ei eining som gjev kjøling ved standard driftstilhøve, 

6) «nominell effektfaktor» (COPrated) den oppgjevne oppvarmingskapasiteten [kW] dividert med den nominelle 

inngangseffekten for oppvarming [kW] til ei eining som gjev oppvarming ved standard driftstilhøve, 

7) «potensial for global oppvarming» (GPW) eit mål på kor mykje 1 kg kjølemiddel som vert nytta i 

dampkompresjonssyklusen, er venta å medverke til global oppvarming, uttrykt i kg CO2-ekvivalentar over ein 

tidshorisont på 100 år, 

GWP-verdiane skal vere dei som er fastsette i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 

842/2006(1). 

For fluorerte kjølemiddel skal GWP-verdiane vere dei som er offentleggjorde i den tredje hovudrapporten (TAR) 

som er vedteken av klimapanelet til Dei sameinte nasjonane(2) (GWP-verdiar i eit tidsrom på 100 år, IPCC 2001). 

For ikkje-fluorerte gassar skal GWP-verdiane vere dei verdiane over eit tidsrom på 100 år som er offentleggjorde i 

den første IPCC-rapporten(3). 

Dei samla GWP-verdiane for blandingar av kjølemiddel skal byggje på den formelen som er fastsett i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 842/2006. 

Når det gjeld kjølemiddel som ikkje er tekne med i tilvisingane ovanfor, skal IPCC UNEP 2010-rapporten om 

kjøling, klimaanlegg og varmepumper, datert februar 2011, eller nyare, nyttast som referanse. 

8) «avslått tilstand» ein tilstand der klimaanlegget eller komfortvifta er kopla til straumnettet utan å vere i drift. 

Tilstandar som berre viser at utstyret er i avslått tilstand, og tilstandar som berre tillét funksjonar som skal sikre 

elektromagnetisk kompatibilitet i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF(4), vert òg rekna 

som avslått tilstand, 

9) «kviletilstand» ein tilstand der utstyret er kopla til straumnettet, er avhengig av energitilførsel frå straumnettet for 

å fungere på rett måte, og berre har følgjande funksjonar tilgjengelege på ubestemt tid: reaktiveringsfunksjon, 

eller reaktiveringsfunksjon og berre ein indikasjon på at reaktiveringsfunksjonen er aktivert, og/eller 

informasjons- eller statusvising, 

10) «reaktiveringsfunksjon» ein funksjon som gjer det mogleg å aktivere andre tilstandar, medrekna aktiv tilstand, ved 

bruk av fjernstyring, medrekna fjernkontroll, innebygd sensor eller tidsur, til ein tilstand som gjev tilgang til 

ytterlegare funksjonar, medrekna hovudfunksjonen,  

  

(1) TEU L 161 av 14.6.2006, s. 1. 

(2) IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml 

(3) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge 

University Press, Cambridge (UK) 1990. 

(4) TEU L 390 av 31.12.2004, s. 24. 
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11) «informasjons- eller statusvising» ein kontinuerleg funksjon som gjev informasjon om eller indikasjon på statusen 

til utstyret på ein skjerm, medrekna klokker, 

12) «lydeffektnivå» det A-vekta lydeffektnivået [dB(A)] målt innandørs og/eller utandørs ved standard driftstilhøve for 

kjøling (eller oppvarming dersom produktet ikkje har kjølefunksjon), 

13) «dimensjonerande referansevilkår» kombinasjonen av krav til dimensjonerande referansetemperatur, høgste 

bivalente temperatur og høgste temperaturgrense for drift, slik det er fastsett i tabell 3 i vedlegg VII, 

14) «dimensjonerande referansetemperatur» utetemperaturen [i °C] for anten kjøling (Tdesignc) eller oppvarming 

(Tdesignh) slik det er gjort greie for i tabell 3 i vedlegg VII, der dellastfaktoren skal vere lik 1, og som varierer 

etter den valde sesongen for kjøling eller oppvarming, 

15) «dellastfaktor» (pl(Tj)) utetemperaturen minus 16 °C, dividert med den dimensjonerande referansetemperaturen 

minus 16 °C, for anten kjøling eller oppvarming, 

16) «sesong» eitt av fire sett av driftstilhøve (for fire sesongar: ein kjølesesong og tre oppvarmingssesongar: 

gjennomsnittleg/kaldare/varmare), som for kvart bin spesifiserer kombinasjonen av utetemperaturar og talet på 

timar med desse temperaturane per sesong der det er oppgjeve at eininga eignar seg til føremålet sitt, 

17) «bin» (med indeks «j») ein kombinasjon av ein utetemperatur (Tj) og bin-timar (hj), slik det er fastsett i tabell 1 i 

vedlegg VII, 

18) «bin-timar» talet på timar per sesong (hj) då utetemperaturen oppstår for kvart bin, slik det er fastsett i tabell 1 i 

vedlegg VII, 

19) «sesongavhengig energieffektivitetsfaktor» (SEER) faktoren for den samla energieffektiviteten til eininga, som er 

representativ for heile kjølesesongen og vert utrekna som referansebehov for kjøling per år dividert med årleg 

elektrisitetsforbruk til kjøling, 

20) «referansebehov for kjøling per år» (QC) det referansebehovet for kjøling [kWh/a] som skal nyttast som grunnlag 

for utrekning av SEER, og som vert utrekna som produktet av dimensjonerande last for kjøling (Pdesignc) og 

kjøletimeekvivalentar i aktiv tilstand (HCE), 

21) «kjøletimeekvivalentar i aktiv tilstand» (HCE) eit overslag over dei timane per år [h/a] som eininga må yte den 

dimensjonerande lasta for kjøling (Pdesignc) for å dekkje referansebehovet for kjøling per år, slik det er fastsett i 

tabell 4 i vedlegg VII, 

22) «årleg elektrisitetsforbruk til kjøling» (QCE) det elektrisitetsforbruket [kWh/a] som krevst for å dekkje 

referansebehovet for kjøling per år, og som vert utrekna som referansebehov for kjøling per år dividert med 

sesongavhengig energieffektivitetsfaktor i aktiv tilstand (SEERon), og elektrisitetsforbruket til eininga for 

innstillingane tilstand med avslått termostat, kviletilstand, avslått tilstand og drift med veivhusoppvarming i 

kjølesesongen, 

23) «sesongavhengig energieffektivitetsfaktor i aktiv tilstand» (SEERon) den gjennomsnittlege 

energieffektivitetsfaktoren til eininga i aktiv tilstand for kjølefunksjonen, utrekna på grunnlag av dellast og bin-

spesifikk energieffektivitetsfaktor (EERbin(Tj)) og vegen med talet på bin-timar der bin-tilhøvet førekjem, 

24) «dellast» kjølelasta (Pc(Tj)) eller varmelasta (Ph(Tj)) [kW] ved ein spesifikk utetemperatur Tj, utrekna som 

dimensjonerande last multiplisert med dellastfaktoren, 

25) «bin-spesifikk energieffektivitetsfaktor» (EERbin(Tj)) den energieffektivitetsfaktoren som er spesifikk for kvart 

bin (j) ved utetemperatur (Tj) i ein sesong, avleidd frå dellast, oppgjeven kapasitet og oppgjeven 

energieffektivitetsfaktor (EERd(Tj)) for særskilde bin (j), og utrekna for andre bin gjennom inter-/ekstrapolering, 

og om naudsynt korrigert med koeffisienten for effektivitetstap, 

26) «årseffektfaktor» (SCOP) den overordna effektfaktoren til eininga, som er representativ for heile den valde 

oppvarmingssesongen (SCOP-verdien gjeld for ein vald oppvarmingssesong), utrekna som referansebehov for 

oppvarming per år dividert med årleg elektrisitetsforbruk til oppvarming,  
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27) «referansebehov for oppvarming per år» (QH) det referansevarmebehovet [kWh/a] som gjeld for ein vald 

oppvarmingssesong, og som skal nyttast som grunnlag for utrekning av SCOP og vert utrekna som produktet av 

dimensjonerande last for oppvarming (Pdesignh) og oppvarmingstimeekvivalentar i aktiv tilstand (HHE) for 

sesongen, 

28) «oppvarmingstimeekvivalentar i aktiv tilstand» (HHE) eit overslag over dei timane per år [h/a] som eininga må yte 

den dimensjonerande lasta for oppvarming (Pdesignh) for å dekkje referansebehovet for oppvarming per år, slik 

det er fastsett i tabell 4 i vedlegg VII, 

29) «årleg elektrisitetsforbruk til oppvarming» (QHE) det elektrisitetsforbruket [kWh/a] som krevst for å dekkje 

referansebehovet for oppvarming per år, og som gjeld for den valde oppvarmingssesongen, utrekna som 

referansebehov for oppvarming per år dividert med årseffektfaktor i aktiv tilstand (SCOPon), og 

elektrisitetsforbruket til eininga for innstillingane tilstand med avslått termostat, kviletilstand, avslått tilstand og 

drift med veivhusoppvarming i oppvarmingssesongen, 

30) «årseffektfaktor i aktiv tilstand» (SCOPon) den gjennomsnittlege effektfaktoren til eininga i aktiv tilstand for den 

valde oppvarmingssesongen, utrekna på grunnlag av dellast, reservekapasitet for elektrisk oppvarming (der det er 

naudsynt) og bin-spesifikke effektfaktorar (COPbin(Tj)) og vegen med dei bin-timane der bin-tilhøvet førekjem, 

31) «reservekapasitet for elektrisk oppvarming» (elbu(Tj)) oppvarmingskapasiteten [kW] til ein faktisk eller tenkt 

elektrisk reservevarmar med ein effektfaktor på 1 som utfyller den oppgjevne oppvarmingskapasiteten (Pdh(Tj)) 

for at eininga skal kunne yte dellasta for oppvarming (Ph(Tj)) dersom Pdh(Tj) er mindre enn Ph(Tj) for 

utetemperatur (Tj), 

32) «bin-spesifikk effektfaktor» (COPbin(Tj)) den effektfaktoren som er spesifikk for kvart bin (j) ved utetemperatur 

(Tj) i ein sesong, avleidd frå dellast, oppgjeven kapasitet og oppgjeven effektfaktor (COPd(Tj)) for særskilde bin 

(j), og utrekna for andre bin gjennom inter-/ekstrapolering, og om naudsynt korrigert med koeffisienten for 

effektivitetstap, 

33) «oppgjeven kapasitet» [kW] kapasiteten til dampkompresjonssyklusen til ei eining for kjøling (Pdc(Tj)) eller 

oppvarming (Pdh(Tj)), som gjeld ved ein utetemperatur (Tj) og innetemperatur (Tin), slik produsenten har 

oppgjeve, 

34) «funksjon» opplysningar om at eininga kan nyttast til innandørs luftkjøling og/eller innandørs luftoppvarming, 

35) «dimensjonerande last» opplysningar om oppgjeven kjølelast (Pdesignc) og/eller oppgjeven varmelast (Pdesignh) 

[kW] ved den dimensjonerande referansetemperaturen, der 

a)  Pdesignc ved kjøling er lik den oppgjevne kjølekapasiteten når Tj er lik Tdesignc, 

b)  Pdesignh ved oppvarming er lik dellast når Tj er lik Tdesignh, 

36) «oppgjeven energieffektivitetsfaktor» (EERd(Tj)) energieffektivitetsfaktoren ved ei avgrensa mengd oppgjevne bin 

(j) ved utetemperatur (Tj), slik produsenten har oppgjeve, 

37) «oppgjeven effektfaktor» (COPd(Tj)) effektfaktoren ved ei avgrensa mengd oppgjevne bin (j) ved utetemperatur 

(Tj), slik produsenten har oppgjeve, 

38) «bivalent temperatur» (Tbiv) den utetemperaturen (Tj) [i °C] som produsenten har oppgjeve i samband med 

oppvarming, som ved oppgjeven kapasitet er lik dellast, og som inneber at dersom temperaturen er lågare, må den 

oppgjevne kapasiteten utfyllast med reservekapasitet for elektrisk oppvarming for å kunne yte dellasta for 

oppvarming, 

39) «temperaturgrense for drift» (Tol) den utetemperaturen [i °C] som produsenten har oppgjeve i samband med 

oppvarming, og som er ei nedre grense for kapasiteten i klimaanlegget med omsyn til å kunne levere oppvarming. 

Under denne temperaturen er den oppgjevne kapasiteten lik null, 

40) «aktiv tilstand» den tilstanden som svarar til timane med kjøle- eller varmelast i bygningen, og der kjøle- eller 

oppvarmingsfunksjonen til eininga er aktivert. Denne tilstanden kan innebere av/på-syklusar i eininga for å oppnå 

eller halde ved lag den ønskte innandørs lufttemperaturen, 

41) «tilstand med avslått termostat» ein tilstand som svarar til timane utan kjøle- eller varmelast, og der kjøle- eller 

oppvarmingsfunksjonen til eininga er slått på, men utan at eininga er i drift, ettersom det ikkje finst nokon kjøle- 

eller varmelast. Denne tilstanden er difor knytt til utetemperaturar og ikkje innandørs last. Syklusar med av/på i 

aktiv tilstand vert ikkje rekna som avslått termostat,  
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42) «drift med veivhusoppvarming» ein tilstand der eininga har aktivert ei oppvarmingsinnretning for å unngå at 

kjølemiddelet spreier seg til kompressoren og avgrense konsentrasjonen av kjølemiddel i olja når kompressoren 

startar, 

43) «driftstimar i tilstand med avslått termostat» (HTO) talet på timar per år [h/a] som eininga vert rekna for å vere i 

ein tilstand med avslått termostat, og som er avhengig av kva sesong og funksjon som er vald, 

44) «driftstimar i kviletilstand» (HSB) talet på timar per år [h/a] som eininga vert rekna for å vere i kviletilstand, og 

som er avhengig av kva sesong og funksjon som er vald, 

45) «timar i avslått tilstand» (HOFF) talet på timar per år [h/a] som eininga vert rekna for å vere i avslått tilstand, og 

som er avhengig av kva sesong og funksjon som er vald, 

46) «driftstimar med veivhusoppvarming» (HCK) talet på timar per år [h/a] som eininga vert rekna for å vere i drift 

med veivhusoppvarming, og som er avhengig av kva sesong og funksjon som er vald, 

47) «elektrisitetsforbruket til klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal» (QSD, høvesvis QDD), 

elektrisitetsforbruket til klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal til kjøling og/eller oppvarming (etter kva 

som høver) [enkeltkanal uttrykt i kWh/h, dobbeltkanal uttrykt i kWh/a], 

48) «kapasitetsfaktor» høvet mellom den oppgjevne samla kjøle- eller oppvarmingskapasiteten for alle 

innandørseiningar som er i drift, og den oppgjevne kjøle- eller oppvarmingskapasiteten for utandørseininga ved 

standard driftstilhøve. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Energieffektivitetsklassar 

1.  Energieffektiviteten til klimaanlegg skal fastsetjast på grunnlag av målingar og utrekningar som er fastsette i 

vedlegg VII. 

Både SEER- og SCOP-verdiane skal ta omsyn til dei dimensjonerande referansevilkåra og driftstimane per 

relevant driftstilstand, og SCOP-verdien skal gjelde for oppvarmingssesongen «gjennomsnittleg», slik det er fastsett 

i vedlegg VII. Den nominelle energieffektivitetsfaktoren (EERrated) og den nominelle effektfaktoren (COPrated) skal 

gjelde for standard driftstilhøve, slik det er fastsett i vedlegg VII. 

Tabell 1 

Energieffektivitetsklassar for klimaanlegg, bortsett frå anlegg med dobbeltkanal eller enkeltkanal 

Energieffektivitetsklasse SEER SCOP 

A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10 

A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10 

A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60 

A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00 

B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40 

C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10 

D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80 

E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50 

F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20 

G SEER < 2,60 SCOP < 1,90 

 

Tabell 2 

Energieffektivitetsklassar for klimaanlegg med dobbeltkanal eller enkeltkanal 

Energieffektivitetsklasse Anlegg med dobbeltkanal Anlegg med enkeltkanal 

 EERrated COPrated EERrated COPrated 

A+++ ≥ 4,10 ≥ 4,60 ≥ 4,10 ≥ 3,60 

A++ 3,60 ≤ EER < 4,10 4,10 ≤ COP < 4,60 3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60 

A+ 3,10 ≤ EER < 3,60 3,60 ≤ COP < 4,10 3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10 

A 2,60 ≤ EER < 3,10 3,10 ≤ COP < 3,60 2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60 

B 2,40 ≤ EER < 2,60 2,60 ≤ COP < 3,10 2,40 ≤ EER < 2,60 2,00 ≤ COP < 2,30 

C 2,10 ≤ EER < 2,40 2,40 ≤ COP < 2,60 2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00 

D 1,80 ≤ EER < 2,10 2,00 ≤ COP < 2,40 1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80 

E 1,60 ≤ EER < 1,80 1,80 ≤ COP < 2,00 1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP < 1,60 

F 1,40 ≤ EER < 1,60 1,60 ≤ COP < 1,80 1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40 

G < 1,40 < 1,60 < 1,40 < 1,20 
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VEDLEGG III 

Etiketten 

1.  ETIKETT FOR KLIMAANLEGG, BORTSETT FRÅ ANLEGG MED ENKELTKANAL ELLER 

DOBBELTKANAL 

1.1. Kombinerte klimaanlegg, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A til G 
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a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren. 

III. Nemningane «SEER» og «SCOP» for kjøling og oppvarming, med teikning av vifte og bølgjeforma 

luftstraum i blått for SEER, og vifte og bølgjeforma luftstraum i raudt for SCOP. 

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med 

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. Det skal opplysast om energieffektiviteten ved 

kjøling og oppvarming. Når det gjeld oppvarming, skal det alltid gjevast opplysningar om 

energieffektiviteten for oppvarmingssesongen «gjennomsnittleg». Opplysningar om energieffektiviteten 

for sesongane «varmare» og «kaldare» er valfrie. 

V. For kjøling: dimensjonerande last uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal. 

VI. For oppvarming: dimensjonerande last uttrykt i kW, for opptil tre oppvarmingssesongar, avrunda 

oppover til éin desimal. Dersom det ikkje er opplyst om dimensjonerande last for ein 

oppvarmingssesong, skal verdien førast som «X». 

VII. For kjøling: sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER-verdi), avrunda oppover til éin desimal. 

VIII. For oppvarming: årseffektfaktor (SCOP-verdi) for opptil tre oppvarmingssesongar, avrunda oppover til 

éin desimal. Dersom det ikkje er opplyst om SCOP for ein oppvarmingssesong, skal verdien førast som 

«X». 

IX. Årleg energiforbruk, uttrykt i kWh per år, for kjøling og oppvarming, avrunda oppover til nærmaste 

heiltal. Dersom det ikkje er opplyst om årleg energiforbruk for ein klimaprofil, skal verdien førast som 

«X». 

X. Lydeffektnivå for innandørs- og utandørseiningar, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste 

heiltal. 

XI. Kart over Europa som viser tre retningsgjevande oppvarmingssesongar med tilhøyrande fargekvadrat. 

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 1.5. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit 

«EU-miljømerke» i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010(1), kan ein kopi av 

EU-miljømerket påførast i tillegg. 

  

  

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 
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1.2. Kombinerte klimaanlegg, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+ til F 

 

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 1.1, skal vere påførte etiketten. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 1.5.  
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1.3. Kombinerte klimaanlegg, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A++ til E 

 

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 1.1, skal vere påførte etiketten. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 1.5.  
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1.4. Kombinerte klimaanlegg, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D 

 

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 1.1, skal vere påførte etiketten. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 1.5.  



Nr. 29/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

1.5. Utforming av etiketten 
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Forklaringar: 

i) Etiketten skal vere minst 120 mm brei og 210 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

ii) Bakgrunnen skal vere kvit. 

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

Energietikett: Farge: X-00-00-00. 

Piktogram slik figuren viser: EU logo + energietikett: 

Breidd: 102 mm, høgd: 20 mm. 

Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 103,6 mm. 

Opplysningar om SEER og SCOP: 

Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart. 

Skala frå A til G: 

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1 mm — fargar: 

Høgste klasse: X-00-X-00, 

Andre klasse: 70-00-X-00, 

Tredje klasse: 30-00-X-00, 

Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

Femte klasse: 00-30-X-00, 

Sjette klasse: 00-70-X-00, 

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00. 

— Tekst: Calibri feit skrift 16 pkt., versalar, kvit. 

Energieffektivitetsklasse/-klassar: 

— Pil: Breidd: 11 mm, høgd: 10 mm, 100 % svart. 

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit. 

Energi 

— Tekst: Calibri normal 9 pkt., versalar, 100 % svart. 

Nominell kapasitet for kjøling og oppvarming, uttrykt i kW: 

— Tekst «kW»: Calibri normal 10 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 11 pkt., 100 % svart. 

SCOP- og SEER-verdiar, avrunda oppover til éin desimal: 

— Tekst «SEER»/«SCOP»: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart. 

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 11 pkt., 100 % svart.  
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Årleg energiforbruk, uttrykt i kWh/år: 

— Tekst «kWh/år»: Calibri normal 10 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 11 pkt., 100 % svart. 

Støyutslepp: 

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

— Verdi: Calibri feit skrift 15 pkt., 100 % svart, 

Calibri normal 12 pkt., 100 % svart. 

Kart over Europa med fargekvadrat: 

— Fargar: 

Oransje: 00-46-46-00. 

Grønt: 59-00-47-00. 

Blått: 54-08-00-00. 

Namnet eller varemerket til leverandøren. 

Modellnemninga til leverandøren: 

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 102 × 13 mm. 

Referanseperiode: 

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt.  
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2.  ETIKETT FOR KLIMAANLEGG, BORTSETT FRÅ ANLEGG MED ENKELTKANAL ELLER 

DOBBELTKANAL 

2.1. Klimaanlegg som berre gjev kjøling, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A til G 
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a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren. 

III. Nemninga «SEER», med teikning av vifte og bølgjeforma luftstraum i blått. 

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med 

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. 

V. Dimensjonerande last for kjøling, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal. 

VI. Sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER-verdi), avrunda oppover til éin desimal. 

VII. Årleg energiforbruk, uttrykt i kWh per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal. 

VIII. Lydeffektnivå for innandørs- og utandørseiningar, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste 

heiltal. 

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 2.5. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit 

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i 

tillegg. 
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2.2. Klimaanlegg som berre gjev kjøling, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+ til F 

 

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 2.1, skal vere påførte etiketten. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 2.5.  
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2.3. Klimaanlegg som berre gjev kjøling, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A++ til E 

 

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 2.1, skal vere påførte etiketten. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 2.5.  
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2.4. Klimaanlegg som berre gjev kjøling, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D 

 

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 2.1, skal vere påførte etiketten. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 2.5.  
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2.5. Utforming av etiketten 
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Forklaringar: 

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

ii) Bakgrunnen skal vere kvit. 

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

Energietikett: 

Farge: X-00-00-00. 

Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: breidd: 93 mm,  

Høgd: 18 mm. 

Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 93,7 mm. 

Opplysningar om SEER: 

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart. 

Skala frå A til G: 

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm — fargar: 

Høgste klasse: X-00-X-00, 

Andre klasse: 70-00-X-00, 

Tredje klasse: 30-00-X-00, 

Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

Femte klasse: 00-30-X-00, 

Sjette klasse: 00-70-X-00, 

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00. 

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit. 

Energieffektivitetsklasse: 

— Pil: Breidd: 23 mm, høgd: 15 mm, 100 % svart. 

— Tekst: Calibri feit skrift 29 pkt., versalar, kvit. 

Energi: 

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart. 

Nominell kapasitet, uttrykt i kW: 

Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

SEER-verdi, avrunda oppover til éin desimal: 

— Kantlinje: 3 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

— Tekst «SEER»: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart. 

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.  
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Årleg energiforbruk, uttrykt i kWh/år: 

— Tekst «kWh/år»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

Støyutslepp: 

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

Namnet eller varemerket til leverandøren. 

Modellnemninga til leverandøren: 

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 90 × 15 mm. 

Referanseperiode: 

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt. 
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3.  ETIKETT FOR KLIMAANLEGG, BORTSETT FRÅ ANLEGG MED ENKELTKANAL ELLER 

DOBBELTKANAL 

3.1. Klimaanlegg som berre gjev oppvarming, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A til G 
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a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren. 

III. Nemninga «SCOP», med teikning av vifte og bølgjeforma luftstraum i raudt. 

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med 

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. Det skal alltid gjevast opplysningar om 

energieffektiviteten for oppvarmingssesongen «gjennomsnittleg». Opplysningar om energieffektiviteten 

for sesongane «varmare» og «kaldare» er valfrie. 

V. Dimensjonerande last for oppvarming, uttrykt i kW, for opptil tre oppvarmingssesongar, avrunda 

oppover til éin desimal. Dersom det ikkje er opplyst om dimensjonerande last for ein 

oppvarmingssesong, skal verdien førast som «X». 

VI. Årseffektfaktor (SCOP) for opptil tre oppvarmingssesongar, avrunda oppover til éin desimal. Dersom 

det ikkje er opplyst om SCOP for ein oppvarmingssesong, skal verdien førast som «X». 

VII. Årleg energiforbruk, uttrykt i kWh per år, avrunda oppover til nærmaste heiltal. Dersom det ikkje er 

opplyst om årleg energiforbruk for ein oppvarmingssesong, skal verdien førast som «X». 

VIII. Lydeffektnivå for innandørs- og utandørseiningar, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste 

heiltal. 

IX. Kart over Europa som viser tre retningsgjevande oppvarmingssesongar med tilhøyrande fargekvadrat. 

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 3.5. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit 

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i 

tillegg. 
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3.2. Klimaanlegg som berre gjev oppvarming, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+ til F 

 

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 3.1, skal vere påførte etiketten. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 3.5.  
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3.3. Klimaanlegg som berre gjev oppvarming, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A++ til E 

 

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 3.1, skal vere påførte etiketten. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 3.5.  
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3.4. Klimaanlegg som berre gjev oppvarming, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D 

 

a) Opplysningane som er oppførte i nr. 3.1, skal vere påførte etiketten. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 3.5.  
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3.5. Utforming av etiketten 
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Forklaringar: 

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

ii) Bakgrunnen skal vere kvit. 

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

Energietikett: Farge: X-00-00-00. 

Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: Breidd: 93 mm, høgd: 18 mm. 

Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 93,7 mm. 

Opplysningar om SCOP: 

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart. 

Skala frå A til G: 

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm – fargar: 

Høgste klasse: X-00-X-00, 

Andre klasse: 70-00-X-00, 

Tredje klasse: 30-00-X-00, 

Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

Femte klasse: 00-30-X-00, 

Sjette klasse: 00-70-X-00, 

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00. 

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit. 

Energieffektivitetsklasse/-klassar: 

— Pil: Breidd: 11 mm, høgd: 10 mm, 100 % svart. 

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit. 

Nominell kapasitet, uttrykt i kW: 

— Tekst «kW»: Calibri normal 10 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 11 pkt., 100 % svart. 

SCOP-verdiar, avrunda oppover til éin desimal: 

— Tekst «SCOP»: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart. 

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 11 pkt., 100 % svart. 

Årleg energiforbruk, uttrykt i kWh/år: 

— Tekst «kWh/år»: Calibri normal 10 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 11 pkt., 100 % svart.  
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Støyutslepp: 

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

— Verdi: Calibri feit skrift 15 pkt., 100 % svart. 

— Tekst: Calibri normal 12 pkt., 100 % svart. 

Kart over Europa med fargekvadrat: 

Fargar: 

Oransje: 00-46-46-00. 

Grønt: 59-00-47-00. 

Blått: 54-08-00-00. 

Namnet eller varemerket til leverandøren. 

Modellnemninga til leverandøren: 

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 90 × 15 mm. 

Energi: 

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart. 

Referanseperiode: 

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt. 
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4.  ETIKETT FOR KLIMAANLEGG MED DOBBELTKANAL 

4.1. Kombinerte klimaanlegg med dobbeltkanal, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D 
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a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren. 

III. Nemningane «EER» og «COP» for kjøling og oppvarming, med teikning av vifte og bølgjeforma 

luftstraum i blått for EER, og vifte og bølgjeforma luftstraum i raudt for COP. 

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med 

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. Det skal opplysast om energieffektiviteten ved 

kjøling og oppvarming. 

V. Nominell kapasitet for kjøling og oppvarming, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal. 

VI. EERrated og COPrated, avrunda oppover til éin desimal. 

VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, for kjøling og oppvarming, avrunda oppover til 

nærmaste heiltal. 

VIII. Lydeffektnivå for innandørs eining, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste heiltal. 

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 4.2. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit 

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i 

tillegg. 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/619 

 

4.2. Utforming av etiketten 
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Forklaringar: 

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

ii) Bakgrunnen skal vere kvit. 

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

Energietikett: Farge: X-00-00-00. 

Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: Breidd: 82 mm, høgd: 16 mm. 

Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 92,5 mm. 

Opplysningar om EER og COP: 

Tekst: Calibri normal 10 pkt., 100 % svart. 

Skala frå A til G: 

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm — fargar: 

Høgste klasse: X-00-X-00, 

Andre klasse: 70-00-X-00, 

Tredje klasse: 30-00-X-00, 

Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

Femte klasse: 00-30-X-00, 

Sjette klasse: 00-70-X-00, 

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00. 

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit, 

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit. 

Energieffektivitetsklassar 

— Pil: Breidd: 11 mm, høgd: 10 mm, 100 % svart. 

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit. 

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit. 

Energi: 

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart. 

Omsetjing av «minuttar»: 

— Tekst: Calibri normal 7 pkt., 100 % svart. 

Nominell kapasitet for kjøling og oppvarming, uttrykt i kW: 

— Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.  
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COP- og EER-verdiar, avrunda oppover til éin desimal: 

— Tekst «EER»/«COP»: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart. 

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

Energiforbruk per time, uttrykt i kWh/60 min: 

— Tekst «kWh/60min*»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

Støyutslepp: 

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

Namnet eller varemerket til leverandøren. 

Modellnemninga til leverandøren: 

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 82 × 10,5 mm. 

Referanseperiode: 

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt. 
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4.3. Klimaanlegg med dobbeltkanal som berre gjev kjøling, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D 
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a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II.  Modellnemninga til leverandøren. 

III.  Nemninga «EER», med teikning av vifte og bølgjeforma luftstraum i blått. 

IV.  Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt 

med pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. 

V.  Nominell kapasitet for kjøling, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal. 

VI.  EERrated, avrunda oppover til éin desimal. 

VII.  Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, avrunda oppover til nærmaste heiltal. 

VIII.  Lydeffektnivå for innandørs eining, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste heiltal. 

 Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 4.4. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit 

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i 

tillegg. 



Nr. 29/624 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

4.4. Utforming av etiketten 

 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/625 

 

Forklaringar: 

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

ii) Bakgrunnen skal vere kvit. 

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

Energietikett: Farge: X-00-00-00. 

Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: Breidd: 82 mm, høgd: 16 mm. 

Linje under logoane: 1 pkt. – farge: 100 % cyan – lengd: 92,5 mm. 

Opplysningar om EER: 

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart. 

Skala frå A til G: 

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm – fargar: 

Høgste klasse: X-00-X-00, 

Andre klasse: 70-00-X-00, 

Tredje klasse: 30-00-X-00, 

Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

Femte klasse: 00-30-X-00, 

Sjette klasse: 00-70-X-00, 

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00. 

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit, 

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit. 

Energieffektivitetsklasse: 

— Pil: Breidd: 20 mm, høgd: 15 mm, 100 % svart. 

— Tekst: Calibri feit skrift 30 pkt., versalar, kvit, 

Calibri feit skrift 14 pkt., kvit. 

Energi: 

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart. 

Omsetjing av «minuttar»: 

— Tekst: Calibri normal 7 pkt., 100 % svart. 

Nominell kapasitet, uttrykt i kW: 

— Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.  
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EER-verdi, avrunda oppover til éin desimal: 

— Tekst «EER»: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart. 

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

Energiforbruk per time, uttrykt i kWh/60 min: 

— Tekst «kWh/60min*»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

Støyutslepp: 

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

Namnet eller varemerket til leverandøren. 

Modellnemninga til leverandøren: 

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 82 × 10,5 mm. 

Referanseperiode: 

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt. 
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4.5. Klimaanlegg med dobbeltkanal som berre gjev oppvarming, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ 

til D 
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a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren. 

III. Nemninga «COP», med teikning av vifte og bølgjeforma luftstraum i raudt. 

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med 

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. 

V. Nominell kapasitet for oppvarming, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal. 

VI. COPrated, avrunda oppover til éin desimal. 

VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, avrunda oppover til nærmaste heiltal. 

VIII. Lydeffektnivå for innandørs eining, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste heiltal. 

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 4.6. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit 

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i 

tillegg. 
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4.6. Utforming av etiketten 
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Forklaringar: 

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

ii) Bakgrunnen skal vere kvit. 

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

Energietikett: Farge: X-00-00-00. 

Piktogram slik figuren viser: EU logo + energietikett: Breidd: 82 mm, høgd: 16 mm. 

Linje under logoane: 1 pkt. — farge: 100 % cyan — lengd: 92,5 mm. 

Opplysningar om COP: 

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart. 

Skala frå A til G: 

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm — fargar: 

Høgste klasse: X-00-X-00, 

Andre klasse: 70-00-X-00, 

Tredje klasse: 30-00-X-00, 

Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

Femte klasse: 00-30-X-00, 

Sjette klasse: 00-70-X-00, 

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00. 

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit, 

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit. 

Energieffektivitetsklasse: 

— Pil: Breidd: 20 mm, høgd: 15 mm, 100 % svart. 

— Tekst:  Calibri feit skrift 30 pkt., versalar, kvit, 

Calibri feit skrift 14 pkt., kvit. 

Energi: 

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart. 

Omsetjing av «minuttar»: 

— Tekst: Calibri normal 7 pkt., 100 % svart. 

Nominell kapasitet, uttrykt i kW: 

— Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.  
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COP-verdi, avrunda oppover til éin desimal: 

— Tekst «COP»: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart. 

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

Energiforbruk per time, uttrykt i kWh/60 min: 

— Tekst «kWh/60min*»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

Støyutslepp: 

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

Namnet eller varemerket til leverandøren. 

Modellnemninga til leverandøren: 

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 82 × 10,5 mm. 

Referanseperiode: 

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt. 
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5. ETIKETT FOR KLIMAANLEGG MED ENKELTKANAL 

5.1. Kombinerte klimaanlegg med enkeltkanal, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D 
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a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren. 

III. Nemningane «EER» og «COP» for kjøling og oppvarming, med teikning av vifte og bølgjeforma 

luftstraum i blått for EER, og vifte og bølgjeforma luftstraum i raudt for COP. 

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med 

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. Det skal opplysast om energieffektiviteten ved 

kjøling og oppvarming. 

V. Nominell kapasitet for kjøling og oppvarming, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal. 

VI. EERrated og COPrated, avrunda oppover til éin desimal. 

VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, for kjøling og oppvarming, avrunda oppover til 

éin desimal. 

VIII. Lydeffektnivå for innandørs eining, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste heiltal. 

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 5.2. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit 

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i 

tillegg. 
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5.2. Utforming av etiketten 
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Forklaringar: 

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

ii) Bakgrunnen skal vere kvit. 

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

Energietikett: Farge: X-00-00-00. 

Piktogram slik figuren viser: EU logo + energietikett: Breidd: 82 mm, høgd: 16 mm. 

Linje under logoane: 1 pkt. – farge: 100 % cyan – lengd: 92,5 mm. 

Opplysningar om EER og COP: 

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

— Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart. 

Skala frå A til G: 

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm — fargar: 

Høgste klasse: X-00-X-00, 

Andre klasse: 70-00-X-00, 

Tredje klasse: 30-00-X-00, 

Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

Femte klasse: 00-30-X-00, 

Sjette klasse: 00-70-X-00, 

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00. 

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit, 

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit. 

Energieffektivitetsklassar: 

— Pil: Breidd: 11 mm, høgd: 10 mm, 100 % svart. 

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit. 

Energi: 

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart. 

Omsetjing av «minuttar»: 

— Tekst: Calibri normal 7 pkt., 100 % svart. 

Nominell kapasitet for kjøling og oppvarming, uttrykt i kW: 

— Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.  



Nr. 29/636 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

EER- og COP-verdiar, avrunda oppover til éin desimal: 

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart. 

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

Energiforbruk per time, uttrykt i kWh/60 min: 

— Tekst «kWh/60min*»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

Støyutslepp:: 

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

Namnet eller varemerket til leverandøren. 

Modellnemninga til leverandøren: 

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 82 × 10,5 mm. 

Referanseperiode: 

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt. 
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5.3. Klimaanlegg med enkeltkanal som berre gjev kjøling, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++ til D 
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a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren. 

III. Nemninga «EER», med teikning av vifte og bølgjeforma luftstraum i blått. 

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med 

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. 

V. Nominell kapasitet for kjøling, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal. 

VI. EERrated, avrunda oppover til éin desimal. 

VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, avrunda oppover til éin desimal. 

VIII. Lydeffektnivå for innandørs eining, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste heiltal. 

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 5.4. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit 

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i 

tillegg. 
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5.4. Utforming av etiketten 
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Forklaringar: 

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

ii) Bakgrunnen skal vere kvit. 

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

Energietikett: Farge: X-00-00-00. 

Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: Breidd: 82 mm, høgd: 16 mm. 

Linje under logoane: 1 pkt. – farge: 100 % cyan – lengd: 92,5 mm. 

Opplysningar om EER: 

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart. 

Skala frå A til G: 

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm — fargar: 

Høgste klasse: X-00-X-00, 

Andre klasse: 70-00-X-00, 

Tredje klasse: 30-00-X-00, 

Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

Femte klasse: 00-30-X-00, 

Sjette klasse: 00-70-X-00, 

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00. 

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit, 

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit. 

Energieffektivitetsklasse: 

— Pil: Breidd: 20 mm, høgd: 15 mm, 100 % svart. 

— Tekst: Calibri feit skrift 30 pkt., versalar, kvit, 

Calibri feit skrift 14 pkt., versalar, kvit. 

Energi: 

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart. 

Omsetjing av «minuttar»: 

— Tekst: Calibri normal 7 pkt., 100 % svart. 

Nominell kapasitet, uttrykt i kW: 

— Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.  
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EER-verdi, avrunda oppover til éin desimal: 

— Tekst «EER»: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart. 

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

Energiforbruk per time, uttrykt i kWh/60 min: 

— Tekst «kWh/60min*»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

Støyutslepp: 

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

Namnet eller varemerket til leverandøren. 

Modellnemninga til leverandøren: 

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 82 × 10,5 mm. 

Referanseperiode: 

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt. 



Nr. 29/642 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

5.5. Klimaanlegg med enkeltkanal som berre gjev oppvarming, klassifiserte i energieffektivitetsklasse A+++  

til D 
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a) Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren. 

III. Nemninga «COP», med teikning av vifte og bølgjeforma luftstraum i raudt. 

IV. Energieffektiviteten: pila som viser energieffektivitetsklassen til apparatet, skal plasserast jamhøgt med 

pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. 

V. Nominell kapasitet for oppvarming, uttrykt i kW, avrunda oppover til éin desimal. 

VI. COPrated, avrunda oppover til éin desimal. 

VII. Energiforbruk per time, uttrykt i kWh per 60 minuttar, avrunda til nærmaste heiltal. 

VIII. Lydeffektnivå for innandørs eining, uttrykt i dB(A) re 1 pW, avrunda til nærmaste heiltal. 

Alle verdiane som det skal opplysast om, skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VII. 

b) Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 5.6. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein modell er tildelt eit 

«EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av EU-miljømerket påførast i 

tillegg. 
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5.6. Utforming av etiketten 
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Forklaringar: 

i) Etiketten skal vere minst 100 mm brei og 200 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

ii) Bakgrunnen skal vere kvit. 

iii) Fargane skal vere CMYK – cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

iv) Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

Kantlinja til EU-etiketten: 5 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

EU-logo: Fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00. 

Energietikett: Farge: X-00-00-00. 

Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energietikett: Breidd: 82 mm, høgd: 16 mm. 

Linje under logoane: 1 pkt. – farge: 100 % cyan – lengd: 92,5 mm. 

Opplysningar om COP: 

Tekst: Calibri normal 10 pkt., versalar, 100 % svart. 

Skala frå A til G: 

— Pil: Høgd: 7 mm, mellomrom: 1,3 mm — fargar: 

Høgste klasse: X-00-X-00, 

Andre klasse: 70-00-X-00, 

Tredje klasse: 30-00-X-00, 

Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

Femte klasse: 00-30-X-00, 

Sjette klasse: 00-70-X-00, 

Lågaste klasse/klassar: 00-X-X-00. 

— Tekst: Calibri feit skrift 18 pkt., versalar, kvit, 

Calibri feit skrift 7 pkt., kvit. 

Energieffektivitetsklasse: 

— Pil: Breidd: 20 mm, høgd: 15 mm, 100 % svart. 

— Tekst: Calibri feit skrift 30 pkt., versalar, kvit, 

Calibri feit skrift 14 pkt., versalar, kvit. 

Energi: 

— Tekst: Calibri normal 8 pkt., versalar, 100 % svart. 

Omsetjing av «minuttar»: 

— Tekst: Calibri normal 7 pkt., 100 % svart. 

Nominell kapasitet, uttrykt i kW: 

— Tekst «kW»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY,Z»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart.  
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COP-verdi, avrunda oppover til éin desimal: 

— Tekst «COP»: Calibri normal 14 pkt., versalar, 100 % svart. 

— Verdi «X,Y»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

Energiforbruk per time, uttrykt i kWh/60 min: 

— Tekst «kWh/60min*»: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

— Verdi «XY»: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

Støyutslepp: 

— Kantlinje: 2 pkt. — farge: 100 % cyan — avrunda hjørne: 3,5 mm. 

— Verdi: Calibri feit skrift 22 pkt., 100 % svart. 

— Tekst: Calibri normal 14 pkt., 100 % svart. 

Namnet eller varemerket til leverandøren. 

Modellnemninga til leverandøren: 

Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 82 × 10,5 mm. 

Referanseperiode: 

— Tekst: Calibri feit skrift 10 pkt. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

Produktdatablad 

1.  Produktdatabladet skal innehalde følgjande opplysningar i den rekkjefølgja som er ført opp nedanfor: 

a) Namnet eller varemerket til leverandøren. 

b)  Modellnemninga til klimaanlegget til innandørs bruk eller til innandørs- og utandørselementa til klimaanlegget. 

c) Dersom ein modell er tildelt eit EU-miljømerke i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan ein kopi av 

miljømerket leggjast til, utan at det verkar inn på dei krava som er fastsette i medhald av ordninga for tildeling 

av EU-miljømerket. 

d)  Lydeffektnivå innandørs og utandørs ved standard driftstilhøve, ved bruk av kjøle- og/eller 

oppvarmingstilstand. 

e)  Namnet på og potensialet for global oppvarming (GWP) til kjølemiddelet som vert nytta, saman med følgjande 

standardtekst: 

«Lekkasje av kjølemiddel medverkar til klimaendringar. Ved lekkasje til atmosfæren vil eit kjølemiddel med 

lågare potensial for global oppvarming (GWP) medverke mindre til global oppvarming enn eit kjølemiddel med 

høgre GWP. Dette apparatet inneheld eit kjølemiddel der GWP er lik [xxx]. Dette inneber at ved lekkasje til 

atmosfæren av 1 kg av dette kjølemiddelet, vil innverknaden på den globale oppvarminga vere [xxx] gonger 

høgre enn for 1 kg CO2, over ein periode på 100 år. Prøv aldri sjølv å handtere kjølemiddelkrinsløpet eller 

demontere produktet, kontakt alltid fagfolk.» 

2.  I tillegg skal produktdatabladet innehalde følgjande opplysningar om kjøletilstanden til klimaanlegget, når 

effektiviteten vert oppgjeven på grunnlag av sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER): 

a)  SEER-verdien og energieffektivitetsklassen til modellen (i form av ei eining eller ein kombinasjon av einingar), 

som er fastsette i samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i vedlegg I og VII når det gjeld 

kjøletilstanden, og med dei klassegrensene som er definerte i vedlegg II. 

b)  Retningsgjevande årleg elektrisitetsforbruk QCE i kWh/a i kjølesesongen, fastsett i samsvar med definisjonane 

og prøvingsmetodane i høvesvis vedlegg I og VII. Dette skal førast som: «Energiforbruk “XYZ” kWh per år, på 

grunnlag av standard prøvingsresultat. Det faktiske energiforbruket er avhengig av korleis apparatet vert nytta 

og kvar det er plassert.» 

c)  Dimensjonerande last Pdesignc i kW når apparatet er i kjøletilstand, fastsett i samsvar med definisjonane og 

prøvingsmetodane i høvesvis vedlegg I og VII. 

3.  I punkta nedanfor skal det dessutan fastleggjast kva opplysningar som skal finnast i databladet når det gjeld 

oppvarmingstilstanden, når effektiviteten vert oppgjeven på grunnlag av årseffektfaktoren (SCOP): 

a)  SCOP-verdien og energieffektivitetsklassen til modellen, eller kombinasjonane av modellar, som er fastsette i 

samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i høvesvis vedlegg I og VII når det gjeld oppvarmingstilstand, 

og med dei klassegrensene som er definerte i vedlegg II. 

b)  Retningsgjevande årleg elektrisitetsforbruk i ein gjennomsnittleg oppvarmingssesong QHE i kWh/a, fastsett i 

samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i høvesvis vedlegg I og VII. Dette skal førast som: 

«Energiforbruk “XYZ” kWh per år, på grunnlag av standard prøvingsresultat. Det faktiske energiforbruket er 

avhengig av korleis apparatet vert nytta og kvar det er plassert.» 

c)  Andre særskilde oppvarmingssesongar som det er oppgjeve at apparatet skal eigne seg for, med val av varmare 

(valfritt) eller kaldare (valfritt) sesongar, slik det er definert i vedlegg I. 

d)  Dimensjonerande last Pdesignh i kW når apparatet er i oppvarmingstilstand, fastsett i samsvar med 

definisjonane og prøvingsmetodane i høvesvis vedlegg I og VII. 

e)  Den oppgjevne kapasiteten og opplysningar om kva oppvarmingskapasitet som ligg til grunn ved utrekning av 

SCOP ved dimensjonerande referansevilkår.  



Nr. 29/648 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

4.  I punkta nedanfor skal det dessutan fastleggjast kva opplysningar som skal finnast i databladet for klimaanlegg når 

effektiviteten vert oppgjeven på grunnlag av energieffektivitetsfaktoren (EERrated) eller effektfaktoren (COPrated): 

a)  Energieffektivitetsklassen til modellen, som er fastsett i samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i 

vedlegg I og VII, og med dei klassegrensene som er definerte i vedlegg II. 

b)  For apparat med dobbeltkanal, opplysningar om retningsgjevande elektrisitetsforbruk per time QDD i kWh/60 

minuttar, fastsett i samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i vedlegg I og VII. Det skal omtalast som: 

«Energiforbruk “X,Y” kWh per 60 minuttar, på grunnlag av standard prøvingsresultat. Det faktiske 

energiforbruket er avhengig av korleis apparatet vert nytta og kvar det er plassert.» 

c)  For apparat med enkeltkanal, opplysningar om retningsgjevande elektrisitetsforbruk per time QSD i kWh/60 

minuttar, fastsett i samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i vedlegg I og VII. Det skal omtalast som: 

«Energiforbruk “X,Y” kWh per 60 minuttar, på grunnlag av standard prøvingsresultat. Det faktiske 

energiforbruket er avhengig av korleis apparatet vert nytta og kvar det er plassert.» 

d)  Kjølekapasiteten til apparatet, Prated i kW, fastsett i samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i vedlegg I 

og VII. 

e)  Oppvarmingskapasiteten til apparatet, Prated i kW, fastsett i samsvar med definisjonane og prøvingsmetodane i 

vedlegg I og VII. 

5.  Eitt og same datablad kan omfatte fleire apparatmodellar frå den same leverandøren. 

6.  Opplysningane i databladet kan gjevast i form av ein kopi av etiketten, anten i fargar eller i svart-kvitt. Når dette 

vert gjort, skal dei opplysningane som er oppførte i nr. 1–4, og som ikkje alt er påførte etiketten, òg førast opp her. 

 ______  
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VEDLEGG V 

Teknisk dokumentasjon 

Den tekniske dokumentasjonen som er nemnd i artikkel 3 nr. 1 bokstav c), skal minst omfatte følgjande: 

a) Namnet og adressa til leverandøren. 

b) Ein generell omtale av apparatmodellen som gjer det mogleg å identifisere han på ein enkel og eintydig måte. 

Anlegg med enkeltkanal skal omtalast som «lokale klimaanlegg». 

c) Tilvisingar til eventuelle harmoniserte standardar som er nytta. 

d) Eventuelle andre utrekningsmetodar, målestandardar og spesifikasjonar som er nytta. 

e) Namnet på og underskrifta til den personen som har fullmakt til å gjere bindande avtaler på vegner av leverandøren. 

f) Der det er aktuelt, tekniske parametrar for målingar som er fastsette i samsvar med vedlegg VII: 

i) ytre mål, 

ii) opplysningar om type klimaanlegg, 

iii) opplysningar om apparatet er meint for kjøling og/eller oppvarming, 

iv) energieffektivitetsklassen til modellen slik det er definert i vedlegg II, 

v) energieffektivitetsfaktoren (EERrated) og effektfaktoren (COPrated) for klimaanlegg med enkeltkanal eller 

dobbeltkanal, eller sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER) og årseffektfaktor (SCOP) for andre 

klimaanlegg, 

vi) oppvarmingssesongen som det er oppgjeve at apparatet er eigna til, 

vii) lydeffektnivå, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste heiltal, 

viii) namnet på og potensialet for global oppvarming til kjølemiddelet som er nytta. 

g) Resultata av utrekningane som vert utførte i samsvar med vedlegg VII. 

Leverandørane kan ta med tilleggsopplysningar på slutten av lista ovanfor. 

Dersom dei opplysningane som er tekne med i den tekniske dokumentasjonen for ein viss klimaanleggmodell, er eit 

resultat av utrekningar på grunnlag av utforming av og/eller ekstrapolering frå andre tilsvarande apparat, skal 

dokumentasjonen omfatte opplysningar om slike utrekningar og/eller ekstrapoleringar, og om prøvingar som 

leverandørane har utført for å kontrollere at dei utrekningane som er gjorde, er nøyaktige. Desse opplysningane skal òg 

omfatte ei liste over alle tilsvarande apparatmodellar der opplysningane er skaffa fram på det same grunnlaget. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

Opplysningar som skal gjevast i tilfelle der det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut 

1.  Dei opplysningane som er nemnde i artikkel 4 bokstav b), skal gjevast i følgjande rekkjefølgje: 

a) Energieffektivitetsklassen til modellen slik det er definert i vedlegg II. 

b)  Når det gjeld andre klimaanlegg enn dei med enkeltkanal eller dobbeltkanal: 

i) sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER) og/eller årseffektfaktor (SCOP), 

ii) dimensjonerande last (i kW), 

iii) årleg elektrisitetsforbruk, 

iv) kjøle- og/eller oppvarmingssesongen («gjennomsnittleg, kaldare, varmare») som det er oppgjeve at 

apparatet er eigna til. 

c)  Når det gjeld klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal: 

i) energieffektivitetsfaktor (EER) og/eller effektfaktor (COP), 

ii) nominell kapasitet (kW), 

iii) for anlegg med dobbeltkanal, elektrisitetsforbruket per time for kjøling og/eller oppvarming, 

iv) for anlegg med enkeltkanal, elektrisitetsforbruket per time for kjøling og/eller oppvarming. 

d) Lydeffektnivå, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste heiltal. 

e)  Namnet på og potensialet for global oppvarming til kjølemiddelet som er nytta. 

2.  Dersom det vert gjeve ytterlegare opplysningar i databladet for produktet, skal desse ha den forma og rekkjefølgja 

som er fastsett i vedlegg IV. 

3.  Alle opplysningane som er nemnde i dette vedlegget, skal prentast eller visast med ein storleik og ein skrifttype 

som gjer dei lette å lese. 

 ______  
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VEDLEGG VII 

Målingar og utrekningar 

1.  Når det gjeld samsvar og kontroll med at krava i denne forordninga er oppfylte, skal det gjerast målingar og 

utrekningar ved hjelp av harmoniserte standardar der referansenummera er offentleggjorde i Tidend for Den 

europeiske unionen, eller ved hjelp av andre pålitelege, nøyaktige og reproduserbare målemetodar som byggjer på 

dei nyaste allment sannkjende metodane, og som vert rekna for å gje svært sikre resultat. 

2.  Ved fastsetjing av sesongavhengig energiforbruk og sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER) og 

årseffektfaktor (SCOP) skal det takast omsyn til følgjande: 

a)  Europeiske sesongtilhøve, slik dei er definerte i tabell 1 i dette vedlegget. 

b)  Dimensjonerande referansevilkår, slik dei er definerte i tabell 3 i dette vedlegget. 

c)  Forbruk av elektrisk energi for alle relevante driftstilstandar, ved bruk av dei periodane som er definerte i 

tabell 4 i dette vedlegget. 

d)  Verknader av redusert energieffektivitet som følgje av at apparatet (eventuelt) vert slått av/på, avhengig av 

korleis kjøle- og/eller oppvarmingskapasiteten vert styrt. 

e)  Korrigering av årseffektfaktorane ved tilhøve der oppvarmingskapasiteten ikkje er tilstrekkeleg i høve til 

varmelasta. 

f)  Medverknaden av ein (eventuell) reservevarmar ved utrekninga av den sesongavhengige effektiviteten til ei 

eining i oppvarmingstilstand. 

3.  Dersom opplysningane om ein særskild modell som er ein kombinasjon av innandørs- og utandørseiningar, er 

framkomne ved utrekningar på grunnlag av utforming av og/eller ekstrapolering frå andre kombinasjonar, bør 

dokumentasjonen innehalde nærmare opplysningar om slike utrekningar og/eller ekstrapoleringar, og om prøvingar 

som er gjorde for å kontrollere at utrekningane som er gjorde, er nøyaktige (medrekna nærmare opplysningar om 

den matematiske modellen for utrekning av ytinga til slike kombinasjonar, og om målingane som er gjorde for å 

kontrollere denne modellen). 

4.  Energieffektivitetsfaktoren (EERrated) og, når det er relevant, effektfaktoren (COPrated) for anlegg med dobbeltkanal 

eller enkeltkanal skal fastsetjast ved standard driftstilhøve slik det er definert i tabell 2 i dette vedlegget. 

5.  Ved utrekninga av elektrisitetsforbruk ved kjøling og/eller oppvarming skal det takast omsyn til forbruket av 

elektrisk energi i alle relevante driftstilstandar, ved bruk av dei periodane som er definerte i tabell 4 i dette 

vedlegget. 
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Tabell 1 

Bin-tal (j), utetemperatur (Tj) i °C og talet på timar per bin (hj) for kjølesesongen og for oppvarmingssesongane 

«gjennomsnittleg», «varmare» og «kaldare». «db» = tørrtemperatur 

KJØLESESONG  OPPVARMINGSSESONG 

      
Gjennom-

snittleg 
Varmare Kaldare 

j 

# 

Tj 

°C 

hj 

h 
 

j 

# 

Tj 

°C 

hjA 

h 

hj W 

h 

hjC 

h 

 db    db    

1 17 205  1 til 8 –30 til –23 0 0 0 

2 18 227  9 –22 0 0 1 

3 19 225  10 –21 0 0 6 

4 20 225  11 –20 0 0 13 

5 21 216  12 –19 0 0 17 

6 22 215  13 –18 0 0 19 

7 23 218  14 –17 0 0 26 

8 24 197  15 –16 0 0 39 

9 25 178  16 –15 0 0 41 

10 26 158  17 –14 0 0 35 

11 27 137  18 –13 0 0 52 

12 28 109  19 –12 0 0 37 

13 29 88  20 –11 0 0 41 

14 30 63  21 –10 1 0 43 

15 31 39  22 –9 25 0 54 

16 32 31  23 –8 23 0 90 

17 33 24  24 –7 24 0 125 

18 34 17  25 –6 27 0 169 

19 35 13  26 –5 68 0 195 

20 36 9  27 –4 91 0 278 

21 37 4  28 –3 89 0 306 

22 38 3  29 –2 165 0 454 

23 39 1  30 –1 173 0 385 

24 40 0  31 0 240 0 490 

    32 1 280 0 533 

    33 2 320 3 380 

    34 3 357 22 228 

    35 4 356 63 261 

    36 5 303 63 279 

    37 6 330 175 229 

    38 7 326 162 269 

    39 8 348 259 233 

    40 9 335 360 230 

    41 10 315 428 243 

    42 11 215 430 191 

    43 12 169 503 146 

    44 13 151 444 150 

    45 14 105 384 97 

    46 15 74 294 61 

I alt  2 602    4 910 3 590 6 446 
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Tabell 2 

Standard driftstilhøve ved lufttemperaturar kalla «tørrtemperatur» («våttemperatur» i parentes) 

Apparat Funksjon 
Innandørs lufttemperatur 

(°C) 

Utandørs lufttemperatur 

(°C) 

Klimaanlegg, bortsett frå anlegg 

med enkeltkanal 

Kjøling 27 (19) 35 (24) 

Oppvarming 20 (høgst 15) 7(6) 

Anlegg med enkeltkanal Kjøling 35 (24) 35 (24)(*) 

Oppvarming 20 (12) 20 (12)(*) 

(*) Når det gjeld anlegg med enkeltkanal, vert kondensatoren (fordamparen) ikkje tilført utandørsluft ved kjøling (oppvarming), 

men innandørsluft. 

Tabell 3 

Dimensjonerande referansevilkår ved lufttemperaturar kalla «tørrtemperatur» («våttemperatur» i parentes) 

Funksjon/sesong 

Innandørs 

lufttemperatur 

(°C) 

Utandørs lufttemperatur 

(°C) 

Bivalent temperatur 

(°C) 

Temperaturgrense 

for drift 

(°C) 

 Tin Tdesignc/Tdesignh Tbiv Tol 

Kjøling 27 (19) Tdesignc = 35 (24) Ikkje relevant Ikkje relevant 

Oppvarming / gjennomsnittleg 20 (15) Tdesignh = –10 (–11) Høgst 2 Høgst –7 

Oppvarming / varmare Tdesignh = 2 (1) Høgst 7 Høgst 2 

Oppvarming / kaldare Tdesignh = –22 (–23) Høgst –7 Høgst –15 
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Tabell 4 

Driftstimar per type apparat per funksjonstilstand til bruk ved utrekning av elektrisitetsforbruk 

Type apparat / funksjonalitet  

(dersom det er relevant) 
Eining 

Oppvarmings-

sesong 
Påslått tilstand 

Tilstand 

med 

avslått 

termostat 

Kvile-

tilstand 

Avslått 

tilstand 

Drift med 

veivhus-

oppvarming 

   
Kjøling: HCE 

Oppvarming: HHE 
HTO HSB HOFF HCK 

Klimaanlegg, bortsett frå anlegg med dobbeltkanal eller enkeltkanal 

Kjøletilstand (dersom apparatet berre 

gjev kjøling) 
timar/år 

 350 221 2 142 5 088 7 760 

Kjøle- og 

oppvarmingstilstand 

(dersom apparatet 

gjev både kjøling og 

oppvarming) 

Kjøletilstand timar/år  350 221 2 142 0 2 672 

Oppvarmings-

tilstand 
timar/år 

Gjennom-

snittleg 

1 400 179 0 0 179 

Varmare 1 400 755 0 0 755 

Kaldare 2 100 131 0 0 131 

Oppvarmingstilstand (dersom 

apparatet berre gjev oppvarming) 
timar/år 

Gjennom-

snittleg 

1 400 179 0 3 672 3 851 

Varmare 1 400 755 0 4 345 4 476 

Kaldare 2 100 131 0 2 189 2 944 

Klimaanlegg med dobbeltkanal 
  Kjøling: HCE 

Oppvarming: HHE 

HTO HSB HOFF HCK 

Kjøletilstand (dersom apparatet berre 

gjev kjøling) 

timar/60 

min 

 1 Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Kjøle- og 

oppvarmingstilstand 

(dersom apparatet 

gjev både kjøling og 

oppvarming) 

Kjøletilstand 
timar/60 

min 

 1 Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Oppvarmings-

tilstand 

timar/60 

min 

 1 Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Oppvarmingstilstand (dersom 

apparatet berre gjev oppvarming) 

timar/60 

min 

 1 Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Klimaanlegg med enkeltkanal 
  Kjøling: HCE 

Oppvarming: HHE 

    

Kjøletilstand 
timar/60 

min 

 1 Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Oppvarmingstilstand 
timar/60 

min 

 1 Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 
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VEDLEGG VIII 

Framgangsmåte for verifisering for marknadstilsynsføremål 

Når det vert utført marknadstilsynskontroll slik det er nemnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF, skal 

styresmaktene i medlemsstatane nytte følgjande framgangsmåte med omsyn til krava som er fastsette i vedlegg II. 

1.  Styresmaktene i medlemsstaten skal utføre prøving av éi eining. 

2.  Klimaanleggmodellen, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal, skal reknast for å vere i samsvar med 

dei relevante føresegnene i vedlegg I til denne forordninga dersom den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren 

(SEER) eller, dersom det er relevant, årseffektfaktoren (SCOP) ikkje er mindre enn den oppgjevne verdien minus 

8 %. SEER- og SCOP-verdiane skal fastsetjast i samsvar med vedlegg II. 

Ein klimaanleggmodell med enkeltkanal eller dobbeltkanal skal reknast for å vere i samsvar med dei relevante 

føresegnene i vedlegg I til denne forordninga dersom resultata i avslått tilstand og kviletilstand ikkje overstig 

grenseverdiane med meir enn 10 %, og dersom energieffektivitetsfaktoren (EERrated) eller, dersom det er relevant, 

effektfaktoren (COPrated) ikkje er mindre enn den oppgjevne verdien minus 10 %. EER- og COP-verdiane skal 

fastsetjast i samsvar med vedlegg II. 

Klimaanleggmodellen skal reknast for å vere i samsvar med dei relevante føresegnene som er fastsette i denne 

forordninga, dersom det høgste lydeffektnivået ikkje overstig den oppgjevne verdien med meir enn 2 dB(A). 

3.  Dersom det resultatet som er nemnt i nr. 2, ikkje vert oppnådd, skal marknadstilsynsstyresmakta utføre prøving på 

ytterlegare tre tilfeldig valde einingar av den same modellen. 

4.  Klimaanleggmodellen, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal, skal reknast for å vere i samsvar med 

dei relevante føresegnene i vedlegg I til denne forordninga dersom gjennomsnittet for dei tre einingane med omsyn 

til den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren (SEER) eller, dersom det er relevant, årseffektfaktoren (SCOP) 

ikkje er mindre enn den oppgjevne verdien minus 8 %. SEER- og SCOP-verdiane skal fastsetjast i samsvar med 

vedlegg II. 

Ein klimaanleggmodell med enkeltkanal eller dobbeltkanal skal reknast for å vere i samsvar med dei relevante 

føresegnene i vedlegg I til denne forordninga dersom gjennomsnittet av resultata for dei tre einingane i avslått 

tilstand og kviletilstand ikkje overstig grenseverdiane med meir enn 10 %, og dersom gjennomsnittet av 

energieffektivitetsfaktoren (EERrated) eller effektfaktoren (COPrated) ikkje er mindre enn den oppgjevne verdien 

minus 10 %. EER- og COP-verdiane skal fastsetjast i samsvar med vedlegg II. 

Klimaanleggmodellen skal reknast for å vere i samsvar med dei relevante føresegnene som er fastsette i denne 

forordninga, dersom gjennomsnittet av resultata når det gjeld lydeffektnivået for dei tre einingane ikkje overstig 

den oppgjevne verdien med meir enn 2 dB(A). 

5.  Dersom dei resultata som er nemnde i nr. 4 ikkje vert oppnådde, skal modellen reknast for ikkje å oppfylle krava i 

denne forordninga. 

Når det gjeld samsvar og kontroll med at krava i denne forordninga er oppfylte, skal medlemsstatane nytte dei 

framgangsmåtane som er nemnde i vedlegg II, og harmoniserte standardar der referansenummera er offentleggjorde i 

Tidend for Den europeiske unionen, eller dei skal nytte andre pålitelege, nøyaktige og reproduserbare utreknings- og 

målemetodar som byggjer på dei nyaste allment sannkjende metodane. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 206/2012 

av 6. mars 2012 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til 

miljøvenleg utforming av klimaanlegg og komfortvifter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme 

for å fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte 

produkter(1), særleg artikkel 15 nr. 1, 

etter samråd med samrådsforumet for miljøvenleg utforming og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I medhald av direktiv 2009/125/EF skal Kommisjonen 

fastsetje krav til miljøvenleg utforming av 

energirelaterte produkt som representerer omfattande 

sals- og handelsvolum, som har vesentlege 

miljøverknader, og som har eit stort potensial for 

betring med omsyn til miljøverknaden til produkta, utan 

at det medfører urimeleg høge kostnader. 

2) I artikkel 16 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/125/EF er 

det fastsett at Kommisjonen i samsvar med den 

framgangsmåten som er nemnd i artikkel 19 nr. 3, og 

dei kriteria som er fastsette i artikkel 15 nr. 2, og etter 

samråd med samrådsforumet for miljøvenleg utforming, 

eventuelt skal innføre gjennomføringstiltak som i stor 

grad gjer det mogleg med ein kostnadseffektiv 

reduksjon av utslepp av klimagassar, t.d. for varme-, 

ventilasjons- og klimaanlegg. 

3) Kommisjonen har gjennomført ei førebuande gransking 

med analyse av dei tekniske, miljømessige og 

økonomiske aspekta ved klimaanlegg og komfortvifter 

som vanlegvis vert nytta i hushald og i små 

forretningsverksemder. Granskinga er utarbeidd i 

samarbeid med interessentar og partar som det gjeld, frå 

EU og tredjestatar, og resultata er gjorde offentleg 

tilgjengelege. 

4) Dei viktigaste miljøaspekta ved dei produkta som er 

omfatta, og som er identifiserte som vesentlege for 

føremåla med denne forordninga, er lydeffektnivået og 

energiforbruket i bruksfasen. Den førebuande 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 72 av 10.3.2012, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og 

vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 26. 

(1) TEU L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

granskinga synte òg at lekkasje av kjølemiddel er eit 

vesentleg miljøaspekt i form av direkte utslepp av 

klimagassar, noko som i gjennomsnitt utgjer 10–20 % 

av dei samla direkte og indirekte utsleppa av 

klimagassar. 

5) Den førebuande granskinga viste at opplysningane om 

effektiviteten til komfortvifter er mangelfulle, noko som 

òg vart stadfesta under konsekvensanalysen. For å 

kunne gje marknadstilsynsstyresmaktene viktige 

opplysningar og leggje til rette for ei effektiv 

overvaking av marknaden med sikte på fastsetjing av 

framtidige minstekrav til energieffektivitet, vil krava til 

produktopplysningar for komfortvifter kunne sikre at 

opplysningane om effektiviteten til apparatet og 

målemetoden som er nytta, er godt synlege på 

produktet. I tillegg er det fastsett krav til kviletilstand og 

avslått tilstand for komfortvifter. 

6) Det årlege elektrisitetsforbruket i EU for produkt som er 

omfatta av denne forordninga, vart i 2005 vurdert til 

30 TWh. Dersom det ikkje vert sett i verk særlege tiltak, 

er det årlege elektrisitetsforbruket venta å stige til 

74 TWh i 2020. Den førebuande granskinga viser at 

elektrisitetsforbruket til dei produkta som er omfatta av 

denne forordninga, kan reduserast monaleg. 

7) Den førebuande granskinga viser at krava med omsyn til 

dei andre parametrane for miljøvenleg utforming som er 

nemnde i del I i vedlegg I til direktiv 2009/125/EF, 

ikkje er naudsynte, ettersom det er elektrisitetsforbruket 

og lydeffektnivået som utgjer dei mest vesentlege 

miljøaspekta til klimaanlegg i bruksfasen. 

8) Ettersom kjølemiddel er omfatta av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 842/2006 av 17. mai 2006 

om visse fluorholdige klimagasser(2), er det ikkje 

fastsett særlege krav til kjølemiddel i denne forordninga. 

Det er likevel gjort framlegg om ein bonus i samband 

med krava til miljøvenleg utforming med sikte på at 

marknaden kan styrast mot bruk av kjølemiddel som er 

mindre skadelege for miljøet. Ein slik bonus vil føre til 

lågare minstekrav til energieffektivitet for apparat som 

nyttar kjølemiddel som har lågt potensial for global 

oppvarming (GWP). 

9) Klimaanlegg kan inngå som ein del av system som er 

installerte i bygningar. I nasjonal lovgjeving som m.a. 

byggjer på europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/31/EU av 19. mai 2010 om bygningers 

energiytelse(3), kan det, ved å nytte dei utreknings- og 

målemetodane som er definerte i denne forordninga, 

  

(2) TEU L 161 av 14.6.2006, s. 1. 

(3) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 13. 

2017/EØS/29/37 
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fastsetjast nye og strengare effektivitetskrav til slike 

klimaanlegg. 

10) Funksjonane for kviletilstand og avslått tilstand kan 

utgjere ein viktig del av det samla effektforbruket til 

slike apparat. For andre klimaanlegg enn dei med 

dobbeltkanal eller enkeltkanal høyrer effektforbruket til 

desse funksjonane med til minstekrava til energiyting og 

til metoden som måler effektiviteten i ulike sesongar. 

Når det gjeld i klimaanlegg med dobbeltkanal eller 

enkeltkanal er krava til kviletilstand og avslått tilstand 

fastsette på grunnlag av krava til miljøvenleg utforming 

i kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008(1). 

11) Den samla verknaden av dei krava til miljøvenleg 

utforming som er fastsette i denne forordninga og i 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 626/2011 av 

4. mai 2011 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking 

av klimaanlegg(2), kan utgjere ein reduksjon i det årlege 

elektrisitetsforbruket på 11 TWh innan 2020, jamført 

med ein situasjon der ingen tiltak vert gjorde. 

12) Produkt som er omfatta av denne forordninga, bør 

gjerast meir energieffektive ved bruk av eksisterande 

allment tilgjengeleg teknologi som gjennom 

kostnadseffektivitet kan redusere dei samla kostnadene 

knytte til kjøp og drift av produkta. 

13) Krava til miljøvenleg utforming bør ikkje ha negativ 

innverknad på funksjonaliteten til produkta sett frå 

sluttbrukaren si side, og heller ikkje på helse, tryggleik 

eller miljø. Særleg bør føremonene ved å redusere 

elektrisitetsforbruket i bruksfasen meir enn vege opp for 

eventuelle ytterlegare miljøverknader i 

produksjonsfasen. 

14) Krava til miljøvenleg utforming bør innførast gradvis, 

slik at produsentane får nok tid til eventuelt å kunne 

endre utforminga av dei produkta som er omfatta av 

denne forordninga. Innføringa av krava bør planleggjast 

på ein slik måte at funksjonaliteten til utstyr som finst 

på marknaden, ikkje vert påverka negativt, og det bør 

takast omsyn til kostnadene for sluttbrukarar og 

produsentar, særleg små og mellomstore føretak, 

samstundes som det vert sikra at måla for denne 

forordninga kan nåast til rett tid. 

15) Målingar av dei aktuelle produktparametrane bør 

utførast ved bruk av pålitelege, nøyaktige og 

reproduserbare målemetodar som byggjer på dei nyaste 

allment sannkjende metodane, medrekna eventuelle 

harmoniserte standardar vedtekne av europeiske 

  

(1) TEU L 339 av 18.12.2008, s. 45. 

(2) TEU L 178 av 6.7.2011, s. 1. 

standardiseringsorgan som er nemnde i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/48/EF av 20. juli 

1998 om endring av direktiv 98/34/EF om en 

informasjonsprosedyre for standarder og tekniske 

forskrifter(3). 

16) I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF bør det 

i denne forordninga opplysast om gjeldande 

framgangsmåtar for samsvarsvurdering. 

17) For å leggje til rette for samsvarskontrollar bør 

produsentane leggje fram opplysningar i den tekniske 

dokumentasjonen som er nemnd i vedlegg IV og V til 

direktiv 2009/125/EF, i den grad desse opplysningane er 

relevante for dei krava som er fastsette i denne 

forordninga. 

18) I tillegg til dei rettsleg bindande krava som er fastsette i 

denne forordninga, bør rettleiande referanseverdiar for 

beste tilgjengelege teknologi identifiserast for å sikre 

brei og enkel tilgang til opplysningar om 

miljøprestasjonen gjennom heile livssyklusen til dei 

produkta som er omfatta av denne forordninga. 

19) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i 

samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i 

medhald av artikkel 19 nr. 1 i direktiv 2009/125/EF — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Føremål og verkeområde 

1.  I denne forordninga er det fastsett krav til miljøvenleg 

utforming for omsetning av nettdrivne klimaanlegg med ein 

nominell kapasitet på ≤ 12 kW for kjøling, eller for oppvarming 

dersom produktet ikkje har kjølefunksjon, og for komfortvifter 

med ein elektrisk inngangseffekt på ≤ 125 W. 

2.  Denne forordninga skal ikkje nyttast på 

a)  apparat som nyttar andre energikjelder enn elektrisitet, 

b)  klimaanlegg der kondensator- og/eller fordampingssida 

ikkje nyttar luft som medium for varmeoverføring. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne forordninga skal dei definisjonane som er fastsette i 

artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, 

nyttast. 

  

(3) TEF L 217 av 5.8.1998, s. 18. 
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I tillegg tyder: 

1. «klimaanlegg» ei innretning som kan kjøle og/eller varme 

opp lufta innandørs ved hjelp av ein 

dampkompresjonssyklus som vert driven av ein elektrisk 

kompressor, medrekna klimaanlegg med tilleggsfunksjonar 

som t.d. avfukting, luftreinsing, ventilasjon eller 

tilleggsoppvarming av luft ved hjelp av elektrisk 

motstandsoppvarming, og apparat som kan nytte vatn (anten 

kondensert vatn som vert danna på fordampingssida, eller 

vatn som vert tilført utanfrå) til fordamping på 

kondensatoren, på det vilkåret at innretninga òg kan fungere 

utan bruk av tilført vatn, dvs. berre ved bruk av luft, 

2. «klimaanlegg med dobbeltkanal» eit klimaanlegg der 

innsugingslufta til kondensatoren (eller fordamparen) ved 

kjøling eller oppvarming vert ført inn i eininga frå lufta 

utanfrå gjennom éin kanal og ført ut att gjennom ein annan, 

og der alle delane i anlegget er plassert nær ein vegg inne i 

det rommet som skal kjølast ned eller varmast opp, 

3. «klimaanlegg med enkeltkanal» eit klimaanlegg der 

innsugingslufta til kondensatoren (eller fordamparen) ved 

kjøling eller oppvarming vert ført inn frå det rommet der 

anlegget er plassert, og ført ut utanfor dette rommet, 

4. «nominell kapasitet» (Prated) kjøle- eller 

oppvarmingskapasiteten til dampkompresjonssyklusen til 

eininga ved standard driftstilhøve, 

5. «komfortvifte» eit apparat som først og fremst er utforma for 

å skape luftsirkulasjon rundt eller på ein del av 

menneskekroppen med sikte på personleg kjølekomfort, 

medrekna komfortvifter som har tilleggsfunksjonar som t.d. 

lysgjeving, 

6. «inngangseffekten til vifta» (PF) den elektriske 

inngangseffekten til ei komfortvifte, uttrykt i watt, når vifta 

vert driven med den oppgjevne maksimale luftmengda 

gjennom vifta, målt med aktiv oscillatorfunksjon 

(dersom/når denne er tilgjengeleg). 

Det er fastsett ytterlegare definisjonar i vedlegg I til bruk i 

vedlegga. 

Artikkel 3 

Krav til miljøvenleg utforming og tidsplan 

1.  Krava til miljøvenleg utforming for klimaanlegg og 

komfortvifter er fastsette i vedlegg I. 

2.  Kvart krav til miljøvenleg utforming skal nyttast i 

samsvar med følgjande tidsplan: 

Frå 1. januar 2013: 

Klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal skal oppfylle 

krava i vedlegg I nr. 2 bokstav a). 

Frå 1. januar 2013: 

a)  Klimaanlegg, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller 

dobbeltkanal, skal oppfylle krava i vedlegg I nr. 2 bokstav b) 

og nr. 3 bokstav a), nr. 3 bokstav b) og nr. 3 bokstav c). 

b)  Klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal skal 

oppfylle krava i vedlegg I nr. 3 bokstav a), nr. 3 bokstav b) 

og nr. 3 bokstav d). 

c)  Komfortvifter skal oppfylle krava i vedlegg I nr. 3 

bokstav a), nr. 3 bokstav b) og nr. 3 bokstav e). 

Frå 1. januar 2014: 

a)  Klimaanlegg skal oppfylle krava til miljøvenleg utforming i 

vedlegg I nr. 2 bokstav c). 

b)  Klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal skal 

oppfylle krava i vedlegg I nr. 2 bokstav d). 

3.  Samsvar med krava til miljøvenleg utforming skal målast 

og utreknast i samsvar med krava i vedlegg II. 

Artikkel 4 

Samsvarsvurdering 

1.  Framgangsmåten for samsvarsvurdering som er nemnd i 

artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF, skal vere den interne 

kontrollen av utforming som er fastsett i vedlegg IV til det 

nemnde direktivet, eller den styringsordninga som er fastsett i 

vedlegg V til det nemnde direktivet. 

2.  Når det gjeld samsvarsvurdering i medhald av artikkel 8 i 

direktiv 2009/125/EF, skal den tekniske dokumentasjonen 

innehalde resultata av den utrekninga som er fastsett i vedlegg 

II til denne forordninga. 

Artikkel 5 

Framgangsmåte for verifisering for 

marknadstilsynsføremål 

Når medlemsstatane utfører marknadstilsynskontroll slik det er 

nemnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF for å kontrollere 

at dei krava som er fastsette i vedlegg I til denne forordninga, er 

oppfylte, skal dei nytte den framgangsmåten for verifisering 

som det er gjort greie for i vedlegg III til denne forordninga. 

Artikkel 6 

Standardverdiar for referansemåling 

Dei rettleiande referanseverdiane for dei miljømessig beste 

klimaanlegga som er tilgjengelege på marknaden når denne 

forordninga tek til å gjelde, er fastsette i vedlegg IV. 
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Artikkel 7 

Revisjon 

Kommisjonen skal vurdere denne forordninga på nytt i lys av 

den teknologiske utviklinga seinast fem år etter at ho tek til å 

gjelde, og leggje fram resultatet av vurderinga for 

samrådsforumet for miljøvenleg utforming. Vurderinga skal 

særleg omfatte krava til effektivitet og lydeffektnivå, prinsippet 

om å fremje bruk av kjølemiddel med lågt potensial for global 

oppvarming (GWP) og verkeområdet for forordninga med 

omsyn til klimaanlegg og moglege endringar i marknadsdelar 

for ulike typar apparat, medrekna klimaanlegg med ein 

nominell ytingseffekt på over 12 kW. I vurderinga skal det òg 

takast stilling til kor høvelege krava er til kviletilstand og 

avslått tilstand og til utrekninga og målemetoden for 

sesongavhengig effektivitet, medrekna synspunkt på 

utarbeiding av ein eventuell sesongbasert utreknings- og 

målemetode for alle klimaanlegg som vert omfatta av 

verkeområdet, for kjøle- og oppvarmingssesongar.  

Artikkel 8 

Ikraftsetjing og bruk 

1.  Denne forordninga tek til å gjelde 20. dagen etter at ho er 

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

2.  Ho skal nyttast frå 1. januar 2013. 

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

Utferda i Brussel, 6. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______  
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VEDLEGG I 

Krav til miljøvenleg utforming 

1.  DEFINISJONAR SOM GJELD I VEDLEGGA 

1) «kombinert klimaanlegg» er eit klimaanlegg som kan nyttast både til kjøling og oppvarming, 

2) «standard driftstilhøve» er den kombinasjonen av inne- (Tin) og utetemperaturar (Tj) som spesifiserer 

driftstilhøva ved fastsetjing av lydeffektnivå, nominell kapasitet, nominell luftgjennomstrøyming, nominell 

energieffektivitetsfaktor (EERrated) og/eller nominell effektfaktor (COPrated), slik det er fastsett i tabell 2 i 

vedlegg II, 

3) «innetemperatur» (Tin) er tørrtemperaturen i lufta innandørs [i °C] (med relativt fuktinnhald slik det går fram 

av den tilsvarande våttemperaturen), 

4) «utetemperatur» (Tj) er tørrtemperaturen i lufta utandørs [i °C] (med relativt fuktinnhald slik det går fram av 

den tilsvarande våttemperaturen), 

5) «nominell energieffektivitetsfaktor» (EERrated) er den oppgjevne kjølekapasiteten [kW] dividert med den 

nominelle inngangseffekten for kjøling [kW] til ei eining som gjev kjøling ved standard driftstilhøve, 

6) «nominell effektfaktor» (COPrated) er den oppgjevne oppvarmingskapasiteten [kW] dividert med den nominelle 

inngangseffekten for oppvarming [kW] til ei eining som gjev oppvarming ved standard driftstilhøve, 

7) «potensial for global oppvarming» (GPW) er eit mål på kor mykje 1 kg kjølemiddel som vert nytta i 

dampkompresjonssyklusen, er venta å medverke til global oppvarming, uttrykt i kg CO2-ekvivalentar over ein 

tidshorisont på 100 år, 

 GWP-verdiane skal vere dei som er fastsette i vedlegg I til forordning (EF) nr. 842/2006. 

 For fluorerte kjølemiddel skal GWP-verdiane vere dei som er offentleggjorde i den tredje hovudrapporten 

(TAR) som er vedteken av klimapanelet til Dei sameinte nasjonane(1) (GWP-verdiar i eit tidsrom på 100 år, 

IPCC 2001). 

 For ikkje-fluorerte gassar skal GWP-verdiane vere dei verdiane over eit tidsrom på 100 år som er 

offentleggjorde i den første IPCC-rapporten(2). 

 GWP-verdiane for blandingar av kjølemiddel skal byggje på den formelen som er fastsett i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 842/2006. 

 Når det gjeld kjølemiddel som ikkje er tekne med i tilvisingane ovanfor, skal IPCC UNEP 2010-rapporten om 

kjøling, klimaanlegg og varmepumper, datert februar 2011, eller nyare, nyttast som referanse. 

8) «avslått tilstand» er ein tilstand der klimaanlegget eller komfortvifta er kopla til straumnettet utan å vere i 

drift. Tilstandar som berre viser at utstyret er i avslått tilstand, og tilstandar som berre tillét funksjonar som 

skal sikre elektromagnetisk kompatibilitet i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/108/EF(3), 

vert òg rekna som avslått tilstand, 

9) «kviletilstand» er ein tilstand der utstyret (klimaanlegg eller komfortvifte) er kopla til straumnettet, er 

avhengig av energitilførsel frå straumnettet for å fungere på rett måte og berre har følgjande funksjonar 

tilgjengelege på ubestemt tid: reaktiveringsfunksjon, eller reaktiveringsfunksjon og berre ein indikasjon på at 

reaktiveringsfunksjonen er aktivert, og/eller informasjons- eller statusvising, 

10) «reaktiveringsfunksjon» er ein funksjon som gjer det mogleg å aktivere andre tilstandar, medrekna aktiv 

tilstand, ved bruk av fjernstyring, medrekna fjernkontroll, innebygd sensor eller tidsur, til ein tilstand som gjev 

tilgang til ytterlegare funksjonar, medrekna hovudfunksjonen, 

11) «informasjons- eller statusvising» er ein kontinuerleg funksjon som gjev informasjon om eller indikasjon på 

statusen til utstyret på ein skjerm, medrekna klokker, 

12) «lydeffektnivå» er det A-vekta lydeffektnivået [dB(A)] målt innandørs og/eller utandørs ved standard 

driftstilhøve for kjøling (eller oppvarming dersom produktet ikkje har kjølefunksjon),  

  

(1) IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change:  

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml 

(2) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, 

Cambridge (UK) 1990. 

(3) TEU L 390 av 31.12.2004, s. 24. 
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13) «dimensjonerande referansevilkår» er kombinasjonen av krav til dimensjonerande referansetemperatur, 

høgste bivalente temperatur og høgste temperaturgrense for drift, slik det er fastsett i tabell 3 i vedlegg II, 

14) «dimensjonerande referansetemperatur» er utetemperaturen [i °C] for anten kjøling (Tdesignc) eller 

oppvarming (Tdesignh) slik det er gjort greie for i tabell 3 i vedlegg II, der dellastfaktoren skal vere lik 1, og 

som varierer etter den valde sesongen for kjøling eller oppvarming, 

15) «dellastfaktor» (pl(Tj)) er utetemperaturen minus 16 °C, dividert med den dimensjonerande 

referansetemperaturen minus 16 °C, for anten kjøling eller oppvarming, 

16) «sesong» er eitt av fire sett av driftstilhøve (for fire sesongar: ein kjølesesong, tre oppvarmingssesongar: 

gjennomsnittleg/kaldare/varmare) som for kvart bin spesifiserer kombinasjonen av utetemperaturar og talet 

på timar med desse temperaturane per sesong der det er oppgjeve at eininga eignar seg til føremålet sitt, 

17) «bin» (med indeks j) er ein kombinasjon av ein utetemperatur (Tj) og bin-timar (hj), slik det er fastsett i 

tabell 1 i vedlegg II, 

18) «bin-timar» er talet på timar per sesong (hj) der utetemperaturen oppstår for kvart bin, slik det er fastsett i 

tabell 1 i vedlegg II, 

19) «sesongavhengig energieffektivitetsfaktor» (SEER) er faktoren for den samla energieffektiviteten til eininga, 

som er representativ for heile kjølesesongen og vert utrekna som referansebehov for kjøling per år dividert 

med årleg elektrisitetsforbruk til kjøling, 

20) «referansebehov for kjøling per år» (QC) er det referansebehovet for kjøling [kWh/a] som skal nyttast som 

grunnlag for utrekning av SEER, og som vert utrekna som produktet av dimensjonerande last for kjøling 

(Pdesignc) og kjøletimeekvivalentar i aktiv tilstand (HCE), 

21) «kjøletimeekvivalentar i aktiv tilstand» (HCE) er eit overslag over dei timane per år [h/a] som eininga må yte 

den dimensjonerande lasta for kjøling (Pdesignc) for å dekkje referansebehovet for kjøling per år, slik det er 

fastsett i tabell 4 i vedlegg II, 

22) «årleg elektrisitetsforbruk til kjøling» (QCE) er det elektrisitetsforbruket [kWh/a] som krevst for å dekkje 

referansebehovet for kjøling per år, og som vert utrekna som referansebehov for kjøling per år dividert med 

sesongavhengig energieffektivitetsfaktor i aktiv tilstand (SEERon), og elektrisitetsforbruket til eininga for 

innstillingane tilstand med avslått termostat, kviletilstand, avslått tilstand og drift med veivhusoppvarming i 

kjølesesongen, 

23) «sesongavhengig energieffektivitetsfaktor i aktiv tilstand» (SEERon) er den gjennomsnittlege 

energieffektivitetsfaktoren til eininga i aktiv tilstand for kjølefunksjonen, utrekna på grunnlag av dellast og 

bin-spesifikk energieffektivitetsfaktor (EERbin(Tj)) og vegen med talet på bin-timar der bin-tilhøvet førekjem, 

24) «dellast» er kjølelasta (Pc(Tj)) eller varmelasta (Ph(Tj)) [kW] ved ein spesifikk utetemperatur Tj, utrekna som 

dimensjonerande last multiplisert med dellastfaktoren, 

25) «bin-spesifikk energieffektivitetsfaktor» (EERbin(Tj)) er den energieffektivitetsfaktoren som er spesifikk for 

kvart bin (j) ved utetemperatur (Tj) i ein sesong, avleidd frå dellast, oppgjeven kapasitet og oppgjeven 

energieffektivitetsfaktor (EERd(Tj)) for særskilde bin (j), og utrekna for andre bin gjennom inter-

/ekstrapolering, og om naudsynt korrigert med koeffisienten for effektivitetstap, 

26) «årseffektfaktor» (SCOP) er den overordna effektfaktoren til eininga, som er representativ for heile den valde 

oppvarmingssesongen (SCOP-verdien gjeld for ein vald oppvarmingssesong), utrekna som referansebehov for 

oppvarming per år dividert med årleg elektrisitetsforbruk til oppvarming, 

27) «referansebehov for oppvarming per år» (QH) er det referansevarmebehovet [kWh/a] som gjeld for ein vald 

oppvarmingssesong, og som skal nyttast som grunnlag for utrekning av SCOP og vert utrekna som produktet 

av dimensjonerande last for oppvarming (Pdesignh) og oppvarmingstimeekvivalentar i aktiv tilstand (HHE) for 

sesongen, 

28) «oppvarmingstimeekvivalentar i aktiv tilstand» (HHE) er eit overslag over dei timane per år [h/a] som eininga 

må yte den dimensjonerande lasta for oppvarming (Pdesignh) for å dekkje referansebehovet for oppvarming 

per år, slik det er fastsett i tabell 4 i vedlegg II,  
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29) «årleg elektrisitetsforbruk til oppvarming» (QHE) er det elektrisitetsforbruket [kWh/a] som krevst for å dekkje 

referansebehovet for oppvarming per år, og som gjeld for den valde oppvarmingssesongen, utrekna som 

referansebehov for oppvarming per år dividert med årseffektfaktor i aktiv tilstand (SCOPon), og 

elektrisitetsforbruket til eininga for innstillingane tilstand med avslått termostat, kviletilstand, avslått tilstand og 

drift med veivhusoppvarming i oppvarmingssesongen, 

30) «årseffektfaktor i aktiv tilstand» (SCOPon) er den gjennomsnittlege effektfaktoren til eininga i aktiv tilstand for 

den valde oppvarmingssesongen, utrekna på grunnlag av dellast, reservekapasitet for elektrisk oppvarming (der 

det er naudsynt) og bin-spesifikke effektfaktorar (COPbin(Tj)), og vegen med dei bin-timane der bin-tilhøvet 

førekjem, 

31) «reservekapasitet for elektrisk oppvarming» (elbu(Tj)) er oppvarmingskapasiteten [kW] til ein faktisk eller tenkt 

elektrisk reservevarmar med ein effektfaktor på 1 som utfyller den oppgjevne oppvarmingskapasiteten (Pdh(Tj)) 

for at eininga skal kunne yte dellasta for oppvarming (Ph(Tj)) dersom Pdh(Tj) er mindre enn Ph(Tj) for 

utetemperatur (Tj), 

32) «bin-spesifikk effektfaktor» (COPbin(Tj)) er den effektfaktoren som er spesifikk for kvart bin (j) ved 

utetemperatur (Tj) i ein sesong, avleidd frå dellast, oppgjeven kapasitet og oppgjeven effektfaktor (COPd(Tj)) 

for særskilde bin (j), og utrekna for andre bin gjennom inter-/ekstrapolering, og om naudsynt korrigert med 

koeffisienten for effektivitetstap, 

33) «oppgjeven kapasitet» [kW] er kapasiteten til dampkompresjonssyklusen til ei eining for kjøling (Pdc(Tj)) eller 

oppvarming (Pdh(Tj)), som gjeld ved ein utetemperatur (Tj) og innetemperatur (Tin), slik produsenten har 

oppgjeve, 

34) «ytingsverdi» (SV) [(m3/min)/W] for komfortvifter er høvet mellom maksimal luftmengd gjennom vifta [m3/min] 

og inngangseffekten til vifta [W], 

35) «kapasitetskontroll» er den evna som eininga har til å endre ytinga si ved å endre den volumetriske 

gjennomstrøymingsmengda. Ei eining skal omtalast som «fast» dersom den volumetriske 

gjennomstrøymingsmengda ikkje kan endrast, «stegvis» dersom den volumetriske gjennomstrøymingsmengda 

kan endrast eller varierast i seriar på høgst to steg, eller «variabel» dersom den volumetriske 

gjennomstrøymingsmengda kan endrast eller varierast i seriar på minst tre steg, 

36) «funksjon» er opplysningar om at eininga kan nyttast til innandørs luftkjøling og/eller innandørs 

luftoppvarming, 

37) «dimensjonerande last» er opplysningar om oppgjeven kjølelast (Pdesignc) og/eller oppgjeven varmelast 

(Pdesignh) [kW] ved den dimensjonerande referansetemperaturen, der 

 Pdesignc ved kjøling er lik den oppgjevne kjølekapasiteten når Tj er lik Tdesignc, 

 Pdesignh ved oppvarming er lik dellast når Tj er lik Tdesignh, 

38) «oppgjeven energieffektivitetsfaktor» (EERd(Tj)) er energieffektivitetsfaktoren ved ei avgrensa mengd 

oppgjevne bin (j) ved utetemperatur (Tj), slik produsenten har oppgjeve, 

39) «oppgjeven effektfaktor» (COPd(Tj)) er effektfaktoren ved ei avgrensa mengd oppgjevne bin (j) ved 

utetemperatur (Tj), slik produsenten har oppgjeve, 

40) «bivalent temperatur» (Tbiv) er den utetemperaturen (Tj) [i °C] som produsenten har oppgjeve i samband med 

oppvarming, som ved oppgjeven kapasitet er lik dellast, og som inneber at dersom temperaturen er lågare, må 

den oppgjevne kapasiteten utfyllast med reservekapasitet for elektrisk oppvarming for å kunne yte dellasta for 

oppvarming, 

41) «temperaturgrense for drift» (Tol) er den utetemperaturen [i °C] som produsenten har oppgjeve i samband med 

oppvarming, og som er ei nedre grense i klimaanlegget med omsyn til å kunne levere oppvarming. Under denne 

temperaturen er den oppgjevne kapasiteten lik null, 

42) «kapasitet i syklusintervallet» [kW] er det tidsvegne gjennomsnittet av den oppgjevne kapasiteten i eit 

prøvingssyklusintervall for kjøling (Pcycc) eller oppvarming (Pcych), 

43) «kjøleeffektivitet i syklusintervallet» (EERcyc) er den gjennomsnittlege energieffektivitetsfaktoren i 

prøvingssyklusintervallet (kompressoren slår seg på og av), utrekna som den integrerte kjølekapasiteten i 

intervallet [kWh] dividert med den integrerte elektriske inngangseffekten i det same intervallet [kWh], 

44) «oppvarmingseffektivitet i syklusintervallet» (COPcyc) er den gjennomsnittlege effektfaktoren i 

prøvingssyklusintervallet (kompressoren slår seg på og av), utrekna som den integrerte oppvarmingskapasiteten 

i intervallet [kWh] dividert med den integrerte elektriske inngangseffekten i det same intervallet [kWh], 

45) «koeffisient for effektivitetstap» er målet på effektivitetstap på grunn av den syklusen (kompressoren slår seg av 

og på i aktiv tilstand) som er fastsett for kjøling (Cdc), oppvarming (Cdh) eller som er sett til standardverdien 

0,25,  
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46) «aktiv tilstand» er den tilstanden som svarar til timane med kjøle- eller varmelast i bygningen, og der kjøle- 

eller oppvarmingsfunksjonen til eininga er aktivert. Denne tilstanden kan innebere av/på-syklusar i eininga for 

å oppnå eller halde ved lag den ønskte innandørs lufttemperaturen, 

47) «tilstand med avslått termostat» er ein tilstand som svarar til timane utan kjøle- eller varmelast, og der kjøle- 

eller oppvarmingsfunksjonen til eininga er slått på, men utan at eininga er i drift, ettersom det ikkje finst nokon 

kjøle- eller varmelast. Denne tilstanden er difor knytt til utetemperaturar og ikkje innandørs last. Syklusar med 

av/på i aktiv tilstand vert ikkje rekna som avslått termostat, 

48) «drift med veivhusoppvarming» er ein tilstand der eininga har aktivert ei oppvarmingsinnretning for å unngå at 

kjølemiddelet spreier seg til kompressoren og avgrense konsentrasjonen av kjølemiddel i olja når 

kompressoren startar, 

49) «effektforbruk i tilstand med avslått termostat» (PTO) er effektforbruket til eininga [kW] medan eininga er i ein 

tilstand med avslått termostat, 

50) «effektforbruk i kviletilstand» (PSB) er effektforbruket til eininga [kW] medan eininga er i kviletilstand, 

51) «effektforbruk i avslått tilstand» (POFF) er effektforbruket til eininga [kW] medan eininga er i avslått tilstand, 

52) «effektforbruk ved veivhusoppvarming» (PCK) er effektforbruket til eininga [kW] medan eininga er i drift med 

veivhusoppvarming, 

53) «driftstimar i tilstand med avslått termostat» (HTO) er talet på timar per år [h/a] som eininga vert rekna for å 

vere i ein tilstand med avslått termostat, og som er avhengig av kva sesong og funksjon som er vald, 

54) «driftstimar i kviletilstand» (HSB) er talet på timar per år [h/a] som eininga vert rekna for å vere i kviletilstand, 

og som er avhengig av kva sesong og funksjon som er vald, 

55) «driftstimar i avslått tilstand» (HOFF) er talet på timar per år [h/a] som eininga vert rekna for å vere i avslått 

tilstand, og som er avhengig av kva sesong og funksjon som er vald, 

56) «driftstimar med veivhusoppvarming» (HCK) er talet på timar per år [h/a] som eininga vert rekna for å vere i 

drift med veivhusoppvarming, og som er avhengig av kva sesong og funksjon som er vald, 

57) «nominell luftgjennomstrøyming» er luftgjennomstrøyminga [m3/h] målt ved luftuttaket til innandørs- og/eller 

utandørseiningar (dersom det er aktuelt) til klimaanlegg ved standard driftstilhøve for kjøling (eller 

oppvarming dersom produktet ikkje har kjølefunksjon), 

58) «nominell inngangseffekt for kjøling» (PEER) er den elektriske inngangseffekten [kW] til ei eining som gjev 

kjøling ved standard driftstilhøve, 

59) «nominell inngangseffekt for oppvarming» (PCOP) er den elektriske inngangseffekten [kW] til ei eining som 

gjev oppvarming ved standard driftstilhøve, 

60) «elektrisitetsforbruket til klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal» (QSD, høvesvis QDD) er 

elektrisitetsforbruket til klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal til kjøling og/eller oppvarming (etter 

kva som høver) [enkeltkanal uttrykt i kWh/h, dobbeltkanal uttrykt i kWh/a], 

61) «kapasitetsfaktor» er høvet mellom den oppgjevne samla kjøle- eller oppvarmingskapasiteten for alle 

innandørseiningar som er i drift, og den oppgjevne kjøle- eller oppvarmingskapasiteten for utandørseininga 

ved standard driftstilhøve, 

62) «maksimal luftmengd gjennom vifta» (F) er luftgjennomstrøyminga gjennom komfortvifta på den høgste 

innstillinga [m3/min], målt ved luftuttaket til vifta med avslått oscillatorfunksjon (dersom denne er 

tilgjengeleg), 

63) «oscillatorfunksjon» er den evna ei komfortvifte har til automatisk å variere retninga til luftstraumen medan 

vifta er i drift, 

64) «lydeffektnivået til vifta» er det A-vekta lydeffektnivået til komfortvifta ved maksimal luftmengd gjennom 

vifta, målt ved luftuttaket, 

65) «timetal for vifta i aktiv tilstand» (HCE) er talet på timar [h/a] som komfortvifta er venta å gje maksimal 

luftmengd gjennom vifta, slik det er gjort greie for i tabell 4 i vedlegg II.  
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2.  MINSTEKRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET, KRAV TIL HØGSTE EFFEKTFORBRUK I AVSLÅTT 

TILSTAND OG KVILETILSTAND OG KRAV TIL HØGSTE LYDEFFEKTNIVÅ 

a)  Frå 1. januar 2013 skal klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal oppfylle krava i tabell 1, 2 og 3 

nedanfor, som er utrekna i samsvar med vedlegg II. Komfortvifter og klimaanlegg med enkeltkanal eller 

dobbeltkanal skal oppfylle krava til kviletilstand og avslått tilstand slik det er oppført i tabell 2 nedanfor. 

Minstekrava til energieffektivitet og krava til høgste lydeffektnivå skal sjåast i samanheng med dei standard 

driftstilhøva som er oppførte i tabell 2 i vedlegg II. 

Tabell 1 

Minstekrav til energieffektivitet 

 Klimaanlegg med dobbeltkanal Klimaanlegg med enkeltkanal 

EERrated COPrated EERrated COPrated 

Dersom kjølemiddelet har eit 

GWP > 150 

2,40 2,36 2,40 1,80 

Dersom kjølemiddelet har eit 

GWP ≤ 150 

2,16 2,12 2,16 1,62 

Tabell 2 

Krav til høgste effektforbruk i avslått tilstand og kviletilstand for komfortvifter og klimaanlegg med 

enkeltkanal eller dobbeltkanal 

Avslått tilstand Effektforbruket til utstyr i alle former for avslått tilstand skal ikkje overstige 

1,00 W. 

Kviletilstand Effektforbruket til utstyr i alle tilstandar som berre held ved lag ein 

reaktiveringsfunksjon, eller berre ein reaktiveringsfunksjon og ein indikasjon 

på at reaktiveringsfunksjonen er aktivert, skal ikkje overstige 1,00 W. 

Effektforbruket til utstyr i alle tilstandar som berre held ved lag informasjons- 

eller statusvising, eller berre ein kombinasjon av ein reaktiveringsfunksjon og 

informasjons- eller statusvising, skal ikkje overstige 2,00 W. 

Krav om kviletilstand og/eller 

avslått tilstand 

Utstyret skal, med mindre det ikkje er føremålstenleg for den bruken utstyret 

er meint for, kunne gå over i avslått tilstand og/eller kviletilstand og/eller ein 

annan tilstand der dei gjeldande krava til effektforbruk i avslått tilstand 

og/eller kviletilstand ikkje vert overstigne når utstyret er kopla til 

straumnettet. 

Tabell 3 

Krav til høgste lydeffektnivå 

Innandørs lydeffektnivå i dB(A) 

65 

b)  Frå 1. januar 2013 skal klimaanlegg, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal, oppfylle 

minstekrava til energieffektivitet og krava til høgste lydeffektnivå slik det er fastsett i tabell 4 og 5 nedanfor, 

utrekna i samsvar med vedlegg II. Krava til energieffektivitet skal ta omsyn til dei dimensjonerande 

referansevilkåra i tabell 3 i vedlegg II, med bruk av ein «gjennomsnittleg» oppvarmingssesong der det er 

relevant. Krava til lydeffekt skal sjåast i samanheng med dei standard driftstilhøva som er oppførte i tabell 2 i 

vedlegg II. 

Tabell 4 

Minstekrav til energieffektivitet 

 
SEER 

SCOP 

(Gjennomsnittleg oppvarmingssesong) 

Dersom kjølemiddelet har eit GWP > 150 3,60 3,40 

Dersom kjølemiddelet har eit GWP ≤ 150 3,24 3,06 
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Tabell 5 

Krav til høgste lydeffektnivå 

Nominell kapasitet ≤ 6 kW 6 < nominell kapasitet ≤12 kW 

Innandørs lydeffektnivå i 

dB(A) 

Utandørs lydeffektnivå i 

dB(A) 

Innandørs lydeffektnivå i 

dB(A) 

Utandørs lydeffektnivå i 

dB(A) 

60 65 65 70 

c)  Frå 1. januar 2014 skal klimaanlegg oppfylle krava i tabellen nedanfor, som er utrekna i samsvar med vedlegg 

II. Krava til energieffektivitet for klimaanlegg, bortsett for anlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal, skal ta 

omsyn til dei dimensjonerande referansevilkåra i tabell 3 i vedlegg II, med bruk av ein «gjennomsnittleg» 

oppvarmingssesong der det er relevant. Krava til energieffektivitet for klimaanlegg med enkeltkanal eller 

dobbelkanal skal sjåast i samanheng med dei standard driftstilhøva som er oppførte i tabell 2 i vedlegg II. 

Tabell 6 

Minstekrav til energieffektivitet 

 

Klimaanlegg, bortsett frå  

anlegg med dobbeltkanal eller 

enkeltkanal 

Klimaanlegg med  

dobbeltkanal 
Klimaanlegg med enkeltkanal 

SEER 

SCOP 

(Oppvarmings-

sesong: 

gjennom-

snittleg) 

EERrated COPrated EERrated COPrated 

Dersom kjølemiddelet har 

eit GWP > 150 for < 6 kW 

4,60 3,80 2,60 2,60 2,60 2,04 

Dersom kjølemiddelet har 

eit GWP ≤ 150 for < 6 kW 

4,14 3,42 2,34 2,34 2,34 1,84 

Dersom kjølemiddelet har 

eit GWP > 150 for 6–

12 kW 

4,30 3,80 2,60 2,60 2,60 2,04 

Dersom kjølemiddelet har 

eit GWP ≤ 150 for 6–

12 kW 

3,87 3,42 2,34 2,34 2,34 1,84 

d)  Frå 1. januar 2014 skal komfortvifter og klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal oppfylle krava i tabell 

7 nedanfor, som er utrekna i samsvar med vedlegg II. 

Tabell 7 

Krav til høgste effektforbruk i avslått tilstand og kviletilstand 

Avslått tilstand Effektforbruket til utstyr i alle former for avslått tilstand skal ikkje overstige  

0,50 W. 

Kviletilstand Effektforbruket til utstyr i alle tilstandar som berre held ved lag ein 

reaktiveringsfunksjon, eller berre ein reaktiveringsfunksjon og ein indikasjon på 

at reaktiveringsfunksjonen er aktivert, skal ikkje overstige 0,50 W. 

Effektforbruket til utstyr i alle tilstandar som berre held ved lag informasjons- 

eller statusvising, eller berre ein kombinasjon av ein reaktiveringsfunksjon og 

informasjons- eller statusvising, skal ikkje overstige 1,00 W. 

Krav om kviletilstand 

og/eller avslått tilstand 

Utstyret skal, med mindre det ikkje er føremålstenleg for den bruken utstyret er 

meint for, kunne gå over i avslått tilstand og/eller kviletilstand og/eller ein annan 

tilstand der dei gjeldande krava til effektforbruk i avslått tilstand og/eller 

kviletilstand ikkje vert overstigne når utstyret er kopla til straumnettet. 
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Straumsparing Når utstyret ikkje vert nytta til hovudfunksjonen, eller når andre 

energiforbrukande produkt ikkje er avhengige av funksjonane til utstyret, skal 

utstyret, med mindre dette ikkje er føremålstenleg for den bruken utstyret er 

meint for, ha ein straumsparande funksjon eller ein tilsvarande funksjon som 

etter kortast mogleg tid alt etter kva bruk utstyret er meint for, automatisk slår 

utstyret over i 

– kviletilstand, 

– avslått tilstand, eller 

– ein annan tilstand der dei gjeldande krava til effektforbruk i avslått tilstand 

og/eller kviletilstand ikkje vert overstigne når utstyret er kopla til 

straumnettet. Straumsparingsfunksjonen skal vere aktivert før levering. 

3.  KRAV TIL PRODUKTOPPLYSNINGAR 

a)  Frå 1. januar 2013 skal dei opplysningane om klimaanlegg og komfortvifter som er oppførte i punkta nedanfor 

og utrekna i samsvar med vedlegg II, gjevast 

i) i den tekniske dokumentasjonen for produktet, 

ii) på fritt tilgjengelege nettstader som tilhøyrer produsentar av klimaanlegg og komfortvifter. 

b)  Produsentar av klimaanlegg og komfortvifter skal på oppmoding syte for at laboratorium som utfører 

marknadstilsynskontrollar, får tilgang til naudsynte opplysningar om dei innstillingane som er nytta for å 

fastsetje verdiane for oppgjeven kapasitet, SEER/EER, SCOP/COP og ytingsverdiar, og informere om kvar slike 

opplysningar kan fåast. 

c)  Opplysningskrav for klimaanlegg, bortsett frå anlegg med dobbeltkanal eller enkeltkanal. 

Tabell 1 

Opplysningskrav(1) 

(talet på desimalar i feltet viser kor nøyaktig rapporteringa er) 

Opplysningar som identifiserer modellen eller modellane som opplysningane gjeld for: 

Funksjon (før opp aktuelle funksjonar) 

Dersom funksjonen omfattar oppvarming: før opp kva 

oppvarmingssesong opplysningane gjeld for. Oppførte verdiar 

bør gjelde for éin oppvarmingssesong om gongen. Som eit 

minstemål skal oppvarmingssesongen «gjennomsnittleg» 

takast med. 

Kjøling J/N 
Gjennomsnittleg 

(obligatorisk) 
J/N 

Oppvarming J/N 
Varmare 

(dersom relevant) 
J/N 

 
Kaldare 

(dersom relevant) 
J/N 

Punkt Symbol Verdi Eining Punkt Symbol Verdi Eining 

Dimensjonerande last Effektivitet etter sesong 

Kjøling Pdesignc x,x kW Kjøling SEER x,x — 

Oppvarming/ 

gjennomsnittleg 

Pdesignh x,x kW Oppvarming/ 

gjennomsnittleg 

SCOP/A x,x — 

Oppvarming/ 

varmare 

Pdesignh x,x kW Oppvarming/ 

varmare 

SCOP/W x,x — 

Oppvarming/ 

kaldare 

Pdesignh x,x kW Oppvarming/ 

kaldare 

SCOP/C x,x — 

Oppgjeven kapasitet(*) for kjøling ved innetemperatur 

27(19) °C og utetemperatur Tj 

Oppgjeven energieffektivitetsfaktor(*) ved 

innetemperatur 27(19) °C og utetemperatur Tj 

  

(1) For fleirdelte (multisplitt) apparat skal det gjevast opplysningar om kombinasjonar med kapasitetsfaktoren 1. 
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Funksjon (før opp aktuelle funksjonar) 

Dersom funksjonen omfattar oppvarming: før opp kva 

oppvarmingssesong opplysningane gjeld for. Oppførte verdiar 

bør gjelde for éin oppvarmingssesong om gongen. Som eit 

minstemål skal oppvarmingssesongen «gjennomsnittleg» 

takast med. 

Kjøling J/N 
Gjennomsnittleg 

(obligatorisk) 
J/N 

Oppvarming J/N 
Varmare 

(dersom relevant) 
J/N 

 
Kaldare 

(dersom relevant) 
J/N 

Punkt Symbol Verdi Eining Punkt Symbol Verdi Eining 

Tj = 35 °C Pdc x,x kW Tj = 35 °C EERd x,x — 

Tj = 30 °C Pdc x,x kW Tj = 30 °C EERd x,x — 

Tj = 25 °C Pdc x,x kW Tj = 25 °C EERd x,x — 

Tj = 20 °C Pdc x,x kW Tj = 20 °C EERd x,x — 

Oppgjeven kapasitet(*) for 

oppvarming/gjennomsnittleg sesong ved 

innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj 

Oppgjeven effektfaktor(*)/gjennomsnittleg sesong ved 

innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj 

Tj = –7 °C Pdh x,x kW Tj = –7 °C COPd x,x — 

Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — 

Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — 

Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — 

Tj = bivalent 

temperatur 

Pdh x,x kW Tj = bivalent 

temperatur 

COPd x,x — 

Tj = temperatur-

grense for drift 

Pdh x,x kW Tj = temperatur-

grense for drift 

COPd x,x — 

Oppgjeven kapasitet(*) for oppvarming/varmare 

sesong ved innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj 

Oppgjeven effektfaktor(*)/varmare sesong ved 

innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj 

Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — 

Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — 

Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — 

Tj = bivalent 

temperatur 

Pdh x,x kW Tj = bivalent 

temperatur 

COPd x,x — 

Tj = temperatur-

grense for drift 

Pdh x,x kW Tj = temperatur-

grense for drift 

COPd x,x — 

Oppgjeven kapasitet(*) for oppvarming/kaldare sesong 

ved innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj 

Oppgjeven effektfaktor(*)/kaldare sesong ved 

innetemperatur 20 °C og utetemperatur Tj 

Tj = –7 °C Pdh x,x kW Tj = –7 °C COPd x,x — 

Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x — 
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Funksjon (før opp aktuelle funksjonar) 

Dersom funksjonen omfattar oppvarming: før opp kva 

oppvarmingssesong opplysningane gjeld for. Oppførte verdiar 

bør gjelde for éin oppvarmingssesong om gongen. Som eit 

minstemål skal oppvarmingssesongen «gjennomsnittleg» 

takast med. 

Kjøling J/N 
Gjennomsnittleg 

(obligatorisk) 
J/N 

Oppvarming J/N 
Varmare 

(dersom relevant) 
J/N 

 
Kaldare 

(dersom relevant) 
J/N 

Punkt Symbol Verdi Eining Punkt Symbol Verdi Eining 

Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x — 

Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x — 

Tj = bivalent 

temperatur 

Pdh x,x kW Tj = bivalent 

temperatur 

COPd x,x — 

Tj = temperatur-

grense for drift 

Pdh x,x kW Tj = temperatur-

grense for drift 

COPd x,x — 

Tj = –15 °C Pdh x,x kW Tj = –15 °C COPd x,x — 

Bivalent temperatur Temperaturgrense for drift 

Oppvarming/ 

gjennomsnittleg 

Tbiv x °C Oppvarming/ 

gjennomsnittleg 

Tol x °C 

Oppvarming/ 

varmare 

Tbiv x °C Oppvarming/ 

varmare 

Tol x °C 

Oppvarming/ 

kaldare 

Tbiv x °C Oppvarming/ 

kaldare 

Tol x °C 

Kapasitet i syklusintervallet Effektivitet i syklusintervallet 

For kjøling Pcycc x,x kW For kjøling EERcyc x,x — 

For oppvarming Pcych x,x kW For oppvarming COPcyc x,x — 

Koeffisient for 

effektivitetstap, 

kjøling(**) 

Cdc x,x — Koeffisient for 

effektivitetstap, 

oppvarming(**) 

Cdh x,x — 

Elektrisk inngangseffekt ved andre tilstandar enn 

«aktiv tilstand» 

Årleg elektrisitetsforbruk 

Avslått tilstand POFF x,x kW Kjøling QCE x kWh/a 

Kviletilstand PSB x,x kW Oppvarming/ 

gjennomsnittleg 

QHE x kWh/a 

Tilstand med 

avslått termostat 

PTO x,x kW Oppvarming/ 

varmare 

QHE x kWh/a 

Drift med 

veivhusoppvarming 

PCK x,x kW Oppvarming/ 

kaldare 

QHE x kWh/a 

Kapasitetskontroll (før opp eitt av tre moglege val) Anna 
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Funksjon (før opp aktuelle funksjonar) 

Dersom funksjonen omfattar oppvarming: før opp kva 

oppvarmingssesong opplysningane gjeld for. Oppførte verdiar 

bør gjelde for éin oppvarmingssesong om gongen. Som eit 

minstemål skal oppvarmingssesongen «gjennomsnittleg» 

takast med. 

Kjøling J/N 
Gjennomsnittleg 

(obligatorisk) 
J/N 

Oppvarming J/N 
Varmare 

(dersom relevant) 
J/N 

 
Kaldare 

(dersom relevant) 
J/N 

Punkt Symbol Verdi Eining Punkt Symbol Verdi Eining 

Fast J/N Lydeffektnivå 

(innandørs/ 

utandørs) 

LWA x,x/x,x dB(A) 

Stegvis J/N Potensial for global 

oppvarming 

GWP x kgCO2 

ekv. 

Variabel J/N Nominell 

luftgjennom-

strøyming (innan-

dørs/utandørs) 

— x/x m3/h 

Kontaktadresse ved 

behov for nærmare 

opplysningar 

Namnet og adressa til produsenten eller den autoriserte representanten hans. 

(*) For einingar med stegvis kapasitetskontroll skal det førast opp to verdiar med ein skråstrek («/») mellom i kvart felt i 

avsnittet «Oppgjeven kapasitet for eininga» og «Oppgjeven EER/COP» for eininga. 

(**) Dersom standardverdien Cd = 0,25 er vald, krevst det ingen (resultat frå) syklusprøvingar. I motsett fall krevst verdien frå 

syklusprøvingar for oppvarming eller kjøling. 

Produsenten skal, i den grad det er relevant for funksjonaliteten, føre opp dei opplysningane som det er bede om 

i tabell 1 ovanfor, i den tekniske dokumentasjonen for produktet. For einingar der kapasitetskontrollen er 

«stegvis», skal høgaste og lågaste verdi førast opp med ein skråstrek («/») mellom «høg»/«låg» i kvart felt under 

«Oppgjeven kapasitet». 

d)  Opplysningskrav til klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal. 

 Klimaanlegg med enkeltkanal skal kallast «lokale klimaanlegg» på emballasjen, i produktdokumentasjonen og i 

alt reklamemateriell, både i elektronisk form og papirform. 

 Produsenten skal leggje fram dei opplysningane som det er gjort greie for i tabellen nedanfor. 

Tabell 2 

Opplysningskrav 

Opplysningar som identifiserer modellen eller modellane som opplysningane gjeld for: 

[fyll ut dei relevante opplysningane] 

Omtale Symbol Verdi Eining 

Nominell kapasitet for kjøling Prated for kjøling [x,x] kW 

Nominell kapasitet for oppvarming Prated for oppvarming [x,x] kW 

Nominell inngangseffekt for kjøling PEER [x,x] kW 

Nominell inngangseffekt for oppvarming PCOP [x,x] kW 

Nominell energieffektivitetsfaktor EERd [x,x] — 

Nominell effektfaktor COPd [x,x] — 
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Opplysningar som identifiserer modellen eller modellane som opplysningane gjeld for: 

[fyll ut dei relevante opplysningane] 

Omtale Symbol Verdi Eining 

Effektforbruk i tilstand med avslått termostat PTO [x,x] W 

Effektforbruk i kviletilstand PSB [x,x] W 

Elektrisitetsforbruk for apparat med enkelt-/ 

dobbeltkanal 

(med separate opplysningar om kjøling og 

oppvarming) 

DD: QDD DD: [x] DD: kWh/a 

SD: QSD SD: [x,x] SD: kWh/h 

Lydeffektnivå LWA [x] dB(A) 

Potensial for global oppvarming GWP [x] kgCO2 ekv. 

Kontaktadresse ved behov for nærmare 

opplysningar 

Namnet og adressa til produsenten eller den autoriserte 

representanten hans. 

e)  Opplysningskrav for komfortvifter. 

 Produsenten skal leggje fram dei opplysningane som det er gjort greie for i tabellen nedanfor. 

Tabell 3 

Opplysningskrav 

Opplysningar som identifiserer modellen eller modellane som opplysningane gjeld for 

[fyll ut dei relevante opplysningane] 

Omtale Symbol Verdi Eining 

Maksimal luftmengd gjennom vifta F [x,x] m3/min 

Inngangseffekten til vifta P [x,x] W 

Ytingsverdi SV [x,x] (m3/min)/W 

Effektforbruk i kviletilstand PSB [x,x] W 

Lydeffektnivået til vifta LWA [x] dB(A) 

Høgste luftstrøymingsfart c [x,x] meter/sek 

Målestandard for ytingsverdi [Før opp tilvisinga til den målestandarden som er nytta] 

Kontaktadresse ved behov for nærmare 

opplysningar 

Namnet og adressa til produsenten eller den autoriserte 

representanten hans. 
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VEDLEGG II 

Målingar og utrekningar 

1.  Når det gjeld samsvar og kontroll med at krava i denne forordninga er oppfylte, skal det gjerast målingar og 

utrekningar ved hjelp av harmoniserte standardar der referansenummera er offentleggjorde i Tidend for Den 

europeiske unionen, eller andre pålitelege, nøyaktige og reproduserbare målemetodar som byggjer på dei nyaste 

allment sannkjende metodane, og som vert rekna for å gje svært sikre resultat. Dei skal oppfylle alle dei følgjande 

tekniske parametrane. 

2.  Ved fastsetjing av sesongavhengig energiforbruk og sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEER) og 

årseffektfaktor (SCOP) skal det takast omsyn til følgjande: 

a)  Europeiske kjøle- og oppvarmingssesongar slik dei er definerte i tabell 1 nedanfor. 

b)  Dimensjonerande referansevilkår, slik dei er definerte i tabell 3 nedanfor. 

c)  Forbruk av elektrisk energi for alle relevante driftstilstandar, ved bruk av dei periodane som er definerte i 

tabell 4 nedanfor. 

d)  Verknader av redusert energieffektivitet som følgje av at apparatet (eventuelt) vert slått av/på, avhengig av 

korleis kjøle- og/eller oppvarmingskapasiteten vert styrt. 

e)  Korrigering av årseffektfaktorane ved tilhøve der oppvarmingskapasiteten ikkje er tilstrekkeleg i høve til 

varmelasta. 

f)  Medverknaden av ein (eventuell) reservevarmar ved utrekninga av den sesongavhengige effektiviteten til ei 

eining i oppvarmingstilstand. 

3.  Dersom opplysningane om ein særskild modell som er ein kombinasjon av innandørs- og utandørseiningar, er 

framkomne ved utrekningar på grunnlag av utforming av og/eller ekstrapolering frå andre kombinasjonar, bør 

dokumentasjonen innehalde nærmare opplysningar om slike utrekningar og/eller ekstrapoleringar, og om prøvingar 

som er gjorde for å kontrollere at utrekningane som er gjorde, er nøyaktige (medrekna nærmare opplysningar om 

den matematiske modellen for utrekning av ytinga til slike kombinasjonar, og om målingane som er gjorde for å 

kontrollere denne modellen). 

4.  Den nominelle energieffektivitetsfaktoren (EERrated) og, når det er relevant, den nominelle effektfaktoren (COPrated) 

for klimaanlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal skal fastsetjast ved standard driftstilhøve slik det er definert i 

tabell 2 nedanfor. 

5.  Ved utrekninga av sesongavhengig elektrisitetsforbruk ved kjøling (og/eller oppvarming) skal det takast omsyn til 

forbruket av elektrisk energi i alle relevante driftstilstandar slik det er definert i tabell 3 nedanfor, ved bruk av 

driftstimar slik det er definert i tabell 4 nedanfor. 

6.  Effektiviteten til komfortvifter skal fastsetjast på grunnlag av den nominelle luftgjennomstrøyminga til eininga, 

dividert med den nominelle elektriske inngangseffekten til eininga.  
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Tabell 1 

Bin for kjøle- og oppvarmingssesongar (j = bin-indeks, Tj = utetemperatur, hj = timar per år per bin) der  

«db» = tørrtemperatur 

KJØLESESONG  OPPVARMINGSSESONG 

j 

# 

Tj 

°C 

db 

hj 

timar/år 

 
j 

# 

Tj 

°C 

db 

hj 

timar/år 

 
Gjennom-

snittleg 
Varmare Kaldare 

1 17 205  1 til 8 –30 til –23 0 0 0 

2 18 227  9 –22 0 0 1 

3 19 225  10 –21 0 0 6 

4 20 225  11 –20 0 0 13 

5 21 216  12 –19 0 0 17 

6 22 215  13 –18 0 0 19 

7 23 218  14 –17 0 0 26 

8 24 197  15 –16 0 0 39 

9 25 178  16 –15 0 0 41 

10 26 158  17 –14 0 0 35 

11 27 137  18 –13 0 0 52 

12 28 109  19 –12 0 0 37 

13 29 88  20 –11 0 0 41 

14 30 63  21 –10 1 0 43 

15 31 39  22 –9 25 0 54 

16 32 31  23 –8 23 0 90 

17 33 24  24 –7 24 0 125 

18 34 17  25 –6 27 0 169 

19 35 13  26 –5 68 0 195 

20 36 9  27 –4 91 0 278 

21 37 4  28 –3 89 0 306 

22 38 3  29 –2 165 0 454 

23 39 1  30 –1 173 0 385 

24 40 0  31 0 240 0 490 

    32 1 280 0 533 

    33 2 320 3 380 

    34 3 357 22 228 

    35 4 356 63 261 

    36 5 303 63 279 

    37 6 330 175 229 

    38 7 326 162 269 

    39 8 348 259 233 

    40 9 335 360 230 

    41 10 315 428 243 

    42 11 215 430 191 

    43 12 169 503 146 

    44 13 151 444 150 

    45 14 105 384 97 

    46 15 74 294 61 

Samla timetal 2 602  Samla timetal 4 910 3 590 6 446 
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Tabell 2 

Standard driftstilhøve ved lufttemperaturar kalla «tørrtemperatur» 

(våttemperatur i parentes) 

Apparat Funksjon 
Innandørs lufttemperatur 

(°C) 

Utandørs lufttemperatur 

(°C) 

Klimaanlegg, bortsett frå 

anlegg med enkeltkanal 

Kjøling 27 (19) 35 (24) 

Oppvarming 20 (høgst 15) 7(6) 

Klimaanlegg med enkeltkanal Kjøling 35 (24) 35 (24)(*) 

Oppvarming 20 (12) 20 (12)(*) 

(*) Når det gjeld klimaanlegg med enkeltkanal, vert kondensatoren (fordamparen) ikkje tilført utandørsluft ved kjøling (oppvarming), 

men innandørsluft. 

Tabell 3 

Dimensjonerande referansevilkår ved lufttemperaturar kalla «tørrtemperatur» 

(våttemperatur i parentes) 

Funksjon/sesong 

Innandørs 

lufttemperatur 

(i °C) 

Utandørs lufttemperatur 

(i °C) 

Bivalent temperatur 

(i °C) 

Temperaturgrense for 

drift 

(i °C) 

 Tin Tdesignc/Tdesignh Tbiv Tol 

Kjøling 27 (19) Tdesignc = 35 (24) Ikkje relevant Ikkje relevant 

Oppvarming/ 

gjennomsnittleg 

20 (15) Tdesignh = –10 (–11) Høgst 2 Høgst –7 

Oppvarming/ 

varmare 

Tdesignh = 2 (1) Høgst 7 Høgst 2 

Oppvarming/ 

kaldare 

Tdesignh = –22 (–23) Høgst –7 Høgst –15 

Tabell 4 

Driftstimar per type apparat per funksjonstilstand til bruk ved utrekning av elektrisitetsforbruk 

Type apparat/funksjonalitet 

(dersom relevant) 
Eining 

Oppvarmings-

sesong 

Påslått  

tilstand 

Tilstand med 

avslått 

termostat 

Kviletilstand  
Avslått 

tilstand 

Drift med 

veivhus-

oppvarming 

   

Kjøling: HCE 

Oppvarming

: HHE 

HTO HSB HOFF HCK 

Klimaanlegg, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal 

Kjøletilstand (dersom 

apparatet berre gjev 

kjøling) 

timar/år  350 221 2 142 5 088 7 760 

Kjøle- og 

oppvarmings-

tilstand 

(dersom 

apparatet gjev 

både kjøling 

og 

oppvarming) 

Kjøle-

tilstand 

timar/år  350 221 2 142 0 2 672 

Opp-

varmings-

tilstand 

timar/år Gjennom-

snittleg 

1 400 179 0 0 179 

Varmare 1 400 755 0 0 755 

Kaldare 2 100 131 0 0 131 
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Type apparat/funksjonalitet 

(dersom relevant) 
Eining 

Oppvarmings-

sesong 

Påslått  

tilstand 

Tilstand med 

avslått 

termostat 

Kviletilstand  
Avslått 

tilstand 

Drift med 

veivhus-

oppvarming 

   

Kjøling: HCE 

Oppvarming

: HHE 

HTO HSB HOFF HCK 

Oppvarmingstilstand 

(dersom apparatet berre 

gjev oppvarming) 

timar/år Gjennom-

snittleg 

1 400 179 0 3 672 3 851 

Varmare 1 400 755 0 4 345 4 476 

Kaldare 2 100 131 0 2 189 2 944 

Klimaanlegg med dobbeltkanal 

Kjøletilstand (dersom 

apparatet berre gjev 

kjøling) 

timar/60 

 min 

 1 Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Kjøle- og 

oppvarmings-

tilstand 

(dersom 

apparatet gjev 

både kjøling 

og 

oppvarming) 

Kjøle-

tilstand 

timar/60  

min 

 1 Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Opp-

varmings-

tilstand 

timar/60  

min 

 1 Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Oppvarmingstilstand 

(dersom apparatet berre 

gjev oppvarming) 

timar/60  

min 

 1 Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Klimaanlegg med enkeltkanal 

Kjøletilstand timar/60  

min 

 1 Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Oppvarmingstilstand timar/60  

min 

 1 Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 

Ikkje 

relevant 
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VEDLEGG III 

Framgangsmåte for verifisering for marknadstilsynsføremål 

Når det vert utført marknadstilsynskontroll slik det er nemnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF, skal 

styresmaktene i medlemsstatane nytte følgjande framgangsmåte for verifisering med omsyn til krava som er fastsette i 

vedlegg I. 

1.  Styresmaktene i medlemsstaten skal utføre prøving av éi eining. 

2.  Klimaanleggmodellen, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal, skal reknast for å oppfylle dei 

relevante krava i vedlegg I til denne forordninga dersom den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren (SEER), 

eller årseffektfaktoren (SCOP) dersom det er relevant, ikkje er mindre enn den oppgjevne verdien minus 8 % ved 

den oppgjevne kapasiteten til eininga. SEER- og SCOP-verdiane skal fastsetjast i samsvar med vedlegg II. 

 Ein klimaanleggmodell med enkeltkanal eller dobbeltkanal skal reknast for å oppfylle dei relevante krava i vedlegg 

I til denne forordninga dersom resultata i avslått tilstand og kviletilstand ikkje overstig grenseverdiane med meir 

enn 10 %, og dersom energieffektivitetsfaktoren (EERrated), eller effektfaktoren (COPrated) dersom det er relevant, 

ikkje er mindre enn den oppgjevne verdien minus 10 %. EER- og COP-verdiane skal fastsetjast i samsvar med 

vedlegg II. 

 Klimaanleggmodellen skal reknast for å oppfylle dei relevante krava som er fastsette i denne forordninga, dersom 

det høgste lydeffektnivået ikkje overstig den oppgjevne verdien med meir enn 2 dB(A). 

3.  Dersom det resultatet som er nemnt i nr. 2, ikkje vert oppnådd, skal marknadstilsynsstyresmakta utføre prøving av 

ytterlegare tre tilfeldig valde einingar av den same modellen. 

4.  Klimaanleggmodellen, bortsett frå anlegg med enkeltkanal eller dobbeltkanal, skal reknast for å oppfylle dei 

relevante krava i vedlegg I til denne forordninga dersom gjennomsnittet for dei tre einingane med omsyn til den 

sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren (SEER), eller årseffektfaktoren (SCOP) dersom det er relevant, ikkje 

er mindre enn den oppgjevne verdien minus 8 % ved den oppgjevne kapasiteten til eininga. SEER- og SCOP-

verdiane skal fastsetjast i samsvar med vedlegg II. 

 Ein klimaanleggmodell med enkeltkanal eller dobbeltkanal skal reknast for å oppfylle dei relevante krava i vedlegg 

I til denne forordninga dersom gjennomsnittet av resultata for dei tre einingane i avslått tilstand og kviletilstand 

ikkje overstig grenseverdiane med meir enn 10 %, og dersom gjennomsnittet av energieffektivitetsfaktoren 

(EERrated), eller effektfaktoren (COPrated) dersom det er relevant, ikkje er mindre enn den oppgjevne verdien minus 

10 %. EER- og COP-verdiane skal fastsetjast i samsvar med vedlegg II. 

 Klimaanleggmodellen skal reknast for å oppfylle dei relevante krava som er fastsette i denne forordninga, dersom 

gjennomsnittet for det høgste lydeffektnivået ikkje overstig den oppgjevne verdien med meir enn 2 dB(A). 

5.  Dersom dei resultata som er nemnde i nr. 4 ikkje vert oppnådde, skal modellen reknast for ikkje å oppfylle krava i 

denne forordninga. 

Når det gjeld kontroll av samsvar med krava i denne forordninga, skal medlemsstatane nytte dei framgangsmåtane som 

er nemnde i vedlegg II, og harmoniserte standardar der referansenummera er offentleggjorde i Tidend for Den 

europeiske unionen, eller andre pålitelege, nøyaktige og reproduserbare utreknings- og målemetodar som byggjer på 

dei nyaste allment sannkjende metodane. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

Standardverdiar for referansemåling 

På tidspunktet då denne forordninga tek til å gjelde vart følgjande tilgjengelege teknologi peikt ut som den beste på 

marknaden når det gjeld energiytinga til klimaanlegg: 

Standardverdiar for referansemåling for klimaanlegg 

Klimaanlegg, bortsett frå anlegg med 

dobbeltkanal eller enkeltkanal 
Klimaanlegg med dobbeltkanal Klimaanlegg med enkeltkanal 

SEER SCOP EER COP EER COP 

8,50 5,10 3,00(*) 3,15 3,15(*) 2,60 

Standardverdien for referansemåling for potensialet for global oppvarming (GWP) til kjølemiddelet som er nytta i klimaanlegget, er 

GWP ≤ 20. 

(*) På grunnlag av effektiviteten til fordampingskjølte klimaanlegg med enkeltkanal. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 228/2011 

av 7. mars 2011 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009 med hensyn til metoden 

for prøving av veigrep på våt veibane for dekk i kategori C1(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1222/2009 av 25. november 2009 om merking av dekk med 

hensyn til drivstoffeffektivitet og andre grunnleggende 

parametrer(1), særlig artikkel 11 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til del B i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 1222/2009 skal våtgrepsindeksen for dekk i 

kategori C1 bestemmes som angitt i UN-ECE-

reglement nr. 117 og senere endringer av dette. 

Representanter for bransjen har imidlertid utviklet en 

revidert metode for prøving av veigrep på våt veibane 

på grunnlag av vedlegg 5 til UN-ECE-reglement 

nr. 117, som gir betydelig mer nøyaktige 

prøvingsresultater. 

2) Nøyaktigheten av prøvingsresultatene spiller en viktig 

rolle ved bestemmelse av et dekks våtgrepsklasse. En 

høy grad av nøyaktighet sikrer at dekk fra forskjellige 

leverandører kan sammenlignes på en rettferdig måte. 

Nøyaktig prøving forhindrer dessuten at et dekk 

klassifiseres i mer enn én klasse, og det minsker 

risikoen for at markedstilsynsmyndighetene kommer 

fram til andre prøvingsresultater enn dem leverandørene 

oppgir, bare på grunn av prøvingsmetodens usikkerhet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 9.3.2011, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 

av 21.3.2013, s. 27. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 46. 

3) Det er derfor nødvendig å ajourføre metoden for 

prøving av veigrep på våt veibane for at 

dekkprøvingsresultatene skal bli mer nøyaktige. 

4) Forordning (EF) nr. 1222/2009 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 13 i 

forordning (EF) nr. 1222/2009 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1222/2009 

I forordning (EF) nr. 1222/2009 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg I del B skal første punktum lyde: 

 «Våtgrepsklassen for C1-dekk bestemmes på grunnlag av 

våtgrepsindeksen (G) i samsvar med nedenstående skala fra 

«A» til «G» og måles i samsvar med vedlegg V.» 

2) Teksten i vedlegget til denne forordning tilføyes som 

vedlegg V. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2017/EØS/29/38 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater i 

samsvar med traktatene. 

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG V 

Prøvingsmetode for måling av våtgrepsindeksen (G) for dekk i kategori C1 

1. OBLIGATORISKE STANDARDER 

 Følgende dokumenter får anvendelse. 

1) ASTM E 303-93 (godkjent på nytt 2008), Standard Test Method for Measuring Surface Frictional 

Properties Using the British Pendulum Tester, 

2) ASTM E 501-08, Standard Specification for Standard Rib Tire for Pavement Skid-Resistance Tests, 

3) ASTM E 965-96 (godkjent på nytt 2006), Standard Test Method for Measuring Pavement Macrotexture 

Depth Using a Volumetric Technique, 

4) ASTM E 1136-93 (godkjent på nytt 2003), Standard Specification for a Radial Standard Reference Test 

Tire (SRTT14″), 

5) ASTM F 2493-08, Standard Specification for a Radial Standard Reference Test Tire (SRTT16″). 

2. DEFINISJONER 

 Ved prøving av veigrep på våt veibane for dekk i kategori C1 menes med: 

1) «prøvingskjøring» én passering over overflaten på en gitt testbane med et belastet dekk, 

2) «prøvingsdekk» et kandidatdekk, et referansedekk eller et kontrolldekk, eller et sett med slike dekk, som 

brukes under en prøvingskjøring, 

3) «kandidatdekk (T)» et dekk eller et sett med dekk som skal prøves for å beregne dekkets våtgrepsindeks, 

4) «referansedekk (R)» et dekk eller et sett med dekk som har de egenskapene som angis i ASTM F 2493-08, 

og som betegnes som standardreferansedekk 16 tommer (SRTT16″), 

5) «kontrolldekk (C)» et dekk eller et sett med dekk som brukes som mellomdekk når kandidatdekket og 

referansedekket ikke kan sammenlignes direkte på samme kjøretøy, 

6) «et dekks bremsekraft» den kraften i lengderetningen, uttrykt i newton, som oppstår ved aktivering av 

bremsemoment, 

7) «et dekks bremsekraftkoeffisient (BFC)» forholdet mellom bremsekraften og den vertikale belastningen, 

8) «et dekks høyeste bremsekraftkoeffisient» den høyeste verdien for et dekks bremsekraftkoeffisient som 

oppnås før hjulblokkering ved gradvis økning av bremsemomentet, 

9) «hjulblokkering» at et hjuls omdreiningshastighet rundt omdreiningsaksen er null, og at hjulet hindres i å 

dreie rundt selv om dreiemomentet aktiveres, 

10) «vertikal belastning» den belastningen i newton som dekket utsettes for vinkelrett mot veidekket, 

11) «dekkprøvingskjøretøy» et spesialkjøretøy som er utstyrt med instrumenter for måling av de vertikale 

kreftene og kreftene i lengderetningen som et prøvingsdekk utsettes for under bremsing.  
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3.  ALLMENNE PRØVINGSVILKÅR 

3.1 Banens egenskaper 

 Testbanen skal ha følgende egenskaper: 

1) Overflaten skal bestå av en tett asfaltoverflate med en jevn helling på høyst 2 %, og den kan avvike med 

høyst 6 mm ved kontroll med en 3 m lang linjal. 

2) Overflaten skal være ensartet med hensyn til alder, sammensetning og slitasje. Prøvingsoverflaten skal 

være fri for løst materiale eller fremmedlegemer. 

3) Steinstørrelsen skal være høyst 10 mm (det tillates en toleranse på 8-13 mm). 

4) Teksturdybden målt med sandflekkmetoden skal være 0,7 ± 0,3 mm. Den skal måles i samsvar med ASTM 

E 965-96 (godkjent på nytt 2006). 

5) Den våte overflatens friksjonsegenskaper skal måles med metode a) eller b) i avsnitt 3.2. 

3.2 Metoder for måling av den våte overflatens friksjonsegenskaper 

a) Metoden British Pendulum Number (BPN) 

 Prøving med British Pendulum Number-metoden skal gjennomføres som angitt i ASTM E 303-93 

(godkjent på nytt 2008). 

 Glidestykkets gummidel skal ha sammensetning og fysiske egenskaper som angitt i ASTM E 501-08. 

 Den gjennomsnittlige BPN-verdien skal ligge mellom 42 og 60 BPN etter at temperaturkorrigeringene 

angitt nedenfor er utført. 

 BPN skal korrigeres i henhold til temperaturen på det våte veidekket. Dersom pendelprodusenten ikke har 

gitt anbefalinger om temperaturkorreksjon, brukes følgende formel: 

 BPN = BPN (målt verdi) + temperaturkorreksjon 

 temperaturkorreksjon = – 0,0018 t2 + 0,34 t – 6,1 

 der t er det våte veidekkets overflatetemperatur i grader Celsius. 

 Virkninger av slitasje på glidestykket: Glidestykket skal anses for å være utslitt når slitasjen på stykkets 

slagkant blir 3,2 mm i glidestykkets plan eller 1,6 mm vertikalt på glidestykkets plan i samsvar med 

avsnitt 5.2.2 og figur 3 i ASTM E 303-93 (godkjent på nytt 2008). 

 Den testbaneoverflaten som brukes ved måling av veigrep på våt veibane med en instrumentert personbil, 

skal ha ensartede BPN-verdier, og BPN-verdiene skal ikke variere langs stopplengden, slik at 

prøvingsresultatene blir minst mulig spredt. Den våte overflatens friksjonsegenskaper skal måles fem 

ganger på hvert BPN-målepunkt, som skal ligge med ti meters avstand, og BPN-gjennomsnittets 

variasjonskoeffisient skal ikke være høyere enn 10 %. 

b) Metoden ASTM E 1136 Standard Reference Test Tyre (SRTT14″) 

 Som unntak fra avsnitt 2 nr. 4 brukes det ved denne metoden et referansedekk som har de egenskapene som 

angis i ASTM E 1136-93 (godkjent på nytt 2003), og som betegnes som SRTT14″(1). 

 Gjennomsnittsverdien for høyeste bremsekraftkoeffisient (μpeak,ave) for SRTT14″-dekket skal være 0,7 ± 0,1 

ved 65 km/t. 

 Gjennomsnittsverdien for høyeste bremsekraftkoeffisient (μpeak,ave) for SRTT14″-dekket skal korrigeres i 

henhold til det våte veidekkets overflatetemperatur på følgende måte: 

 høyeste bremsekraftkoeffisient (μpeak,ave) = høyeste bremsekraftkoeffisient (målt) + temperaturkorreksjon  

 temperaturkorreksjon = 0,0035 × (t – 20) 

 der t er det våte veidekkets overflatetemperatur i grader Celsius.  

  

(1) SRTT-dekket i ASTM E 1136 har dimensjonen P195/75R14. 
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3.3 Atmosfæriske forhold 

Vindforholdene skal ikke påvirke vanningen av overflaten (vindskjermer er tillatt). 

Både den våte overflaten og omgivelsene skal ha en temperatur mellom 2 C og 20 C for vinterdekk, og en 

temperatur mellom 5 C og 35 C for vanlige dekk. 

Temperaturen på den våte overflaten skal ikke variere med mer enn 10 C under prøvingen. 

Omgivelsestemperaturen skal ligge i nærheten av temperaturen på den våte overflaten, og 

temperaturforskjellen mellom omgivelsene og den våte overflaten skal være mindre enn 10 C. 

4. PRØVINGSMETODER FOR MÅLING AV VEIGREP PÅ VÅT VEIBANE 

Våtgrepsindeksen (G) for et kandidatdekk beregnes ved å sammenligne kandidatdekkets bremseevne på våt 

veibane med referansedekkets bremseevne på våt veibane, når dekkene er montert på et kjøretøy som kjører 

rett fram på en våt, belagt overflate. Målingen gjøres med en av følgende metoder: 

– kjøretøymetoden, som består av prøving av et sett dekk som er montert på en instrumentert personbil, 

– tilhengermetoden, der prøvingsdekket/-dekkene er montert på en tilhenger som trekkes av et kjøretøy, eller 

på et dekkprøvingskjøretøy. 

4.1 Prøvingsmetode med en instrumentert personbil 

4.1.1 Prinsipp 

 Prøvingsmetoden omfatter en framgangsmåte for måling av retardasjonsevnen for dekk i kategori C1 under 

bremsing, der det brukes en instrumentert personbil som er utstyrt med blokkeringsfrie bremser (ABS); med 

«instrumentert personbil» menes en personbil som er utstyrt med måleutstyret oppført i avsnitt 4.1.2.2, og som 

skal brukes ved denne prøvingsmetoden. Ved en bestemt utgangshastighet bremses det så hardt på alle fire hjul 

samtidig at ABS-systemet aktiveres. Gjennomsnittsverdien for retardasjonen beregnes mellom to 

forhåndsdefinerte hastigheter. 

4.1.2 Utstyr 

4.1.2.1 K j ø r e t ø y  

 Følgende endringer av personbilen er tillatt: 

– endringer som gjør det mulig å øke antallet dekkdimensjoner som kan monteres på kjøretøyet, 

– endringer som gjør det mulig å installere automatisk aktivering av bremseanlegget. 

 Ingen andre endringer av bremseanlegget er tillatt. 

4.1.2.2 M å l e u t s t y r  

 Kjøretøyet skal være utstyrt med en sensor som er egnet til måling av hastighet på en våt overflate og 

tilbakelagt kjørelengde mellom to hastigheter. 

 For måling av kjøretøyets hastighet skal det brukes et femte hjul eller et system med berøringsfri 

hastighetsmåling. 

4.1.3 Klargjøring av testbanen og vanning 

 Testbanen skal vannes minst en halv time før prøvingen, slik at overflaten og vannet får samme temperatur. 

Under prøvingen skal det hele tiden tilføres vann utenfra. Vanndybden skal være 1,0 ± 0,5 mm over hele 

prøvingsområdet, målt ved veidekkets høyeste punkter. 

 Deretter skal testbanen klargjøres ved at det gjennomføres minst ti prøvingskjøringer i 90 km/t med dekk som 

ikke inngår i prøvingsprogrammet. 

4.1.4 Dekk og felger 

4.1.4.1 K l a r g j ø r i n g  o g  i n n k j ø r i n g  a v  d e k k  

 Prøvingsdekkene skal trimmes for å fjerne alle framspring på slitebanen som kan stamme fra støpeprosessen. 

 Prøvingsdekkene skal monteres på de prøvingsfelgene som produsenten angir.  
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 Med et egnet smøremiddel sikres det at dekkvulsten ligger korrekt mot felgen. Overdreven bruk av 

smøremiddelet skal unngås, slik at dekket ikke glir på felgen. 

 Prøvingsdekkene skal etter montering på felgene oppbevares i minst to timer på ett sted, slik at alle har samme 

temperatur som omgivelsene før prøvingen. De bør beskyttes mot sollys for å unngå sterk oppvarming. 

 Dekkene kjøres inn ved at det gjennomføres to bremseprøvinger. 

4.1.4.2 D e k k b e l a s t n i n g  

 Den statiske belastningen av hvert dekk på en aksel skal være mellom 60 % og 90 % av prøvingsdekkets 

belastningskapasitet. Belastningen av dekk på samme aksel skal ikke variere med mer enn 10 %. 

4.1.4.3 D e k k t r y k k  

 På for- og bakakselen skal dekktrykket være 220 kPa (for vanlige dekk og dekk for ekstra belastning). 

Dekktrykket skal kontrolleres rett før prøving ved omgivelsestemperatur og om nødvendig korrigeres. 

4.1.5 Framgangsmåte 

4.1.5.1 P r ø v i n g s k j ø r i n g  

 Hver prøvingskjøring skal gjennomføres på følgende måte: 

1) Personbilen kjøres rett fram opp til 85 ± 2 km/t. 

2) Når personbilen har oppnådd en hastighet på 85 ± 2 km/t, aktiveres bremsene hver gang på det samme 

punktet på testbanen, kalt «bremsingens startpunkt», med en toleranse på 5 m i lengderetningen og 0,5 m i 

sideretningen. 

3) Bremsene aktiveres enten automatisk eller manuelt. 

i)  Automatisk aktivering av bremsene gjennomføres ved hjelp av et deteksjonssystem bestående av to 

deler, hvorav én del er plassert på testbanen og én del i personbilen. 

ii)  Manuell aktivering av bremsene avhenger av girtypen, som forklart nedenfor. I begge tilfeller kreves 

det en pedalkraft på minst 600 N. 

 Ved manuelt gir skal føreren slippe clutchen, trå bremsepedalen hardt inn og holde den inne så lenge 

som nødvendig for å få utført målingen. 

 Ved automatgir skal føreren sette giret i fri, trå bremsepedalen hardt inn og holde den inne så lenge 

som nødvendig for å få utført målingen. 

4) Den gjennomsnittlige retardasjonen beregnes mellom 80 km/t og 20 km/t. 

 Dersom en av spesifikasjonene angitt ovenfor (herunder hastighetstoleranse, toleranse for bremsingens 

startpunkt i lengde- og sideretningen og bremsetid) ikke oppfylles under prøvingskjøringen, skal målingen 

forkastes og en ny prøvingskjøring gjennomføres. 

4.1.5.2 P r ø v i n g s s y k l u s  

 For å måle våtgrepsindeksen for et sett med kandidatdekk (T) gjennomføres det flere prøvingskjøringer etter 

følgende framgangsmåte, der hver prøvingskjøring gjennomføres i samme retning, og inntil tre forskjellige sett 

med kandidatdekk kan måles i samme prøvingssyklus: 

1) Først monteres det et sett med referansedekk på den instrumenterte personbilen. 

2) Når det er gjennomført minst tre gyldige målinger i samsvar med avsnitt 4.1.5.1, erstattes 

referansedekkene med et sett med kandidatdekk. 

3) Når det er gjennomført seks gyldige målinger av kandidatdekkene, kan ytterligere to sett med 

kandidatdekk måles. 

4) Prøvingssyklusen avsluttes med ytterligere tre gyldige målinger av det samme settet med referansedekk 

som ble brukt i begynnelsen av prøvingssyklusen.  
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 EKSEMPLER: 

– Prøvingsrekkefølgen i en prøvingssyklus med tre sett med kandidatdekk (T1 til T3) og et sett med 

referansedekk (R) er som følger: 

 R-T1-T2-T3-R 

– Prøvingsrekkefølgen i en prøvingssyklus med fem sett med kandidatdekk (T1 til T5) og et sett med 

referansedekk (R) er som følger: 

  R-T1-T2-T3-R-T4-T5-R 

4.1.6 Bearbeiding av måleresultatene 

4.1.6.1 B e r e g n i n g  a v  g j e n n o m s n i t t l i g  r e t a r d a s j o n  ( A D )  

 Den gjennomsnittlige retardasjonen (AD) beregnes for hver gyldige prøvingskjøring i m·s– 2 som følger: 

𝐴𝐷 = |
𝑆𝑓
2 − 𝑆𝑖

2

2𝑑
| 

 der: 

 Sf er slutthastigheten i m·s– 1, Sf = 20 km/t = 5,556 m·s– 1, 

 Si er utgangshastigheten i m·s– 1, Si = 80 km/t = 22,222 m·s– 1, 

 d er tilbakelagt avstand i m mellom Si og Sf. 

4.1.6.2 V a l i d e r i n g  a v  r e s u l t a t e n e  

 Variasjonskoeffisienten for gjennomsnittlig retardasjon (AD) beregnes som følger:  

 (Standardavvik/Gjennomsnitt) x 100 

For referansedekk (R): Dersom AD-variasjonskoeffisienten for to påfølgende grupper med tre 

prøvingskjøringer med settet med referansedekk er større enn 3 %, må alle data forkastes og prøvingen gjentas 

for alle prøvingsdekk (kandidatdekk og referansedekk). 

For kandidatdekk (T): AD-variasjonskoeffisienten beregnes for hvert sett med kandidatdekk. Dersom én 

variasjonskoeffisient er høyere enn 3 %, skal dataene forkastes og prøvingen gjentas for det aktuelle settet med 

kandidatdekk. 

4.1.6.3 B e r e g n i n g  a v  j u s t e r t  g j e n n o m s n i t t l i g  r e t a r d a s j o n  ( R a )  

 Den gjennomsnittlige retardasjonen (AD) for det settet med referansedekk som brukes for beregning av 

bremsekraftkoeffisienten, justeres i henhold til hvilken plassering hvert sett med kandidatdekk har i en gitt 

prøvingssyklus. 

 Denne justerte AD-verdien for referansedekket (Ra) beregnes i m·s–2 i samsvar med tabell 1, der R1 er 

gjennomsnittet av AD-verdiene fra den første prøvingen av settet med referansedekk (R), og R2 er 

gjennomsnittet av AD-verdiene fra den andre prøvingen av samme sett med referansedekk (R). 

 Tabell 1 

Antall sett med kandidatdekk i én 

prøvingssyklus 
Sett med kandidatdekk Ra 

1 

(R1-T1-R2) 

T1 Ra = 1/2 (R1 + R2) 

2 

(R1-T1-T2-R2) 

T1 Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2 

T2 Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2 

3 

(R1-T1-T2-T3-R2) 

T1 Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2 

T2 Ra = 1/2 (R1 + R2) 

T3 Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2 
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4.1.6.4 B e r e g n i n g  a v  b r e m s e k r a f t k o e f f i s i e n t e n  ( B F C )  

 Bremsekraftkoeffisienten (BFC) beregnes for en bremsing på to aksler i samsvar med tabell 2, der Ta (a = 1, 2 

eller 3) er gjennomsnittet av AD-verdiene for hvert sett med kandidatdekk (T) som inngår i prøvingssyklusen. 

Tabell 2 

Prøvingsdekk Bremsekraftkoeffisient 

Referansedekk BFC(R) = |Ra/g| 

Kandidatdekk BFC(T) = |Ta/g| 

g er tyngdeakselerasjonen, g = 9,81 m·s-2 

4.1.6.5 B e r e g n i n g  a v  k a n d i d a t d e k k e t s  v å t g r e p s i n d e k s   

 Kandidatdekkets våtgrepsindeks (G(T)) beregnes på følgende måte: 

𝐺1 = [
𝐵𝐹𝐶(𝑇)

𝐵𝐹𝐶(𝑅)
 × 125 + 𝑎 × (𝑡 −  𝑡0) + 𝑏 × (

𝐵𝐹𝐶(𝑅)

𝐵𝐹𝐶(𝑅0)
− 1,0)] ×  10−2 

 der: 

– t er den våte overflatens målte temperatur i grader Celsius ved prøving av kandidatdekket (T), 

– t0 er den våte overflatens referansetemperatur, t0 =20 C for vanlige dekk og t0 =10 C for vinterdekk, 

– BFC(R0) er bremsekraftkoeffisienten for referansedekket ved referanseforholdene, BFC(R0) = 0,68, 

– a = – 0,4232 og b = – 8,297 for vanlige dekk, a = 0,7721 og b = 31,18 for vinterdekk. 

4.1.7 Sammenligning av veigrep på våt veibane mellom et kandidatdekk og et referansedekke ved hjelp av et 

kontrolldekk 

4.1.7.1 A l l m e n t  

 Dersom kandidatdekket har en betydelig større eller mindre dimensjon enn referansedekket, kan det være 

umulig å gjennomføre en direkte sammenligning på den samme instrumenterte personbilen. Ved denne 

prøvingsmetoden brukes det et mellomdekk, heretter kalt et kontrolldekk som definert i nr. 5 i avsnitt 2. 

4.1.7.2 M e t o d e n s  p r i n s i p p  

 Prinsippet er at det brukes et sett med kontrolldekk og to forskjellige instrumenterte personbiler i en 

prøvingssyklus der et sett med kandidatdekk skal sammenlignes med et sett med referansedekk. 

 På den ene instrumenterte personbilen monteres først settet med referansedekk og deretter settet med 

kontrolldekk, og på den andre monteres først settet med kontrolldekk og deretter settet med kandidatdekk. 

 Spesifikasjonene oppført i avsnitt 4.1.2-4.1.4 får anvendelse. 

 I den første prøvingssyklusen sammenlignes settet med kontrolldekk med settet med referansedekk. 

 I den andre prøvingssyklusen sammenlignes settet med kandidatdekk med settet med kontrolldekk. Den andre 

prøvingssyklusen gjennomføres på samme testbane og på samme dag som den første prøvingssyklusen. 

Temperaturen på den våte overflaten skal ligge innenfor ± 5 C av temperaturen som ble registrert i den første 

prøvingssyklusen. Det samme settet med kontrolldekk skal brukes i første og andre prøvingssyklus.  
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 Kandidatdekkets våtgrepsindeks (G(T)) beregnes på følgende måte: 

 G(T) = G1 × G2 

 der: 

– G1 er kontrolldekkets (C) relative våtgrepsindeks sammenlignet med referansedekket (R), beregnet som 

følger: 

𝐺1 = [
𝐵𝐹𝐶(𝐶)

𝐵𝐹𝐶(𝑅)
 × 125 + 𝑎 × (𝑡 − 𝑡0) + 𝑏 × (

𝐵𝐹𝐶(𝑅)

𝐵𝐹𝐶(𝑅0)
 − 1,0)]  × 10−2 

– G2 er kandidatdekkets (T) relative våtgrepsindeks sammenlignet med kontrolldekket (C), beregnet som 

følger: 

G2 =
BGC(T)

BFC(C)
  

4.1.7.3 L a g r i n g  o g  o p p b e v a r i n g   

 Alle dekk i et sett med kontrolldekk skal lagres under samme forhold. Så snart settet med kontrolldekk har blitt 

prøvet ved sammenligning med referansedekket, skal de spesifikke lagringsforholdene definert i 

ASTM E 1136-93 (godkjent på nytt 2003) overholdes. 

4.1.7.4 E r s t a t n i n g  a v  r e f e r a n s e d e k k  o g  k o n t r o l l d e k k  

 Dersom prøvingen fører til ujevn slitasje eller skader, eller dersom slitasje påvirker prøvingsresultatene, skal 

dekket ikke lenger brukes. 

4.2 Prøvingsmetode med en tilhenger som trekkes av et kjøretøy, eller med et dekkprøvingskjøretøy 

4.2.1 Prinsipp 

 Målingene gjennomføres på prøvingsdekk montert på en tilhenger som trekkes av et kjøretøy (heretter kalt 

«trekkvogn»), eller på et dekkprøvingskjøretøy. Bremsen ved prøvingsinnretningen aktiveres kraftig, inntil det 

oppstår et stort nok bremsemoment til å produsere den største bremsekraften som kan oppnås før hjulene 

blokkeres ved en prøvingshastighet på 65 km/t. 

4.2.2 Utstyr 

4.2.2.1 T r e k k v o g n  o g  t i l h e n g e r  e l l e r  d e k k p r ø v i n g s k j ø r e t ø y  

– Trekkvognen eller dekkprøvingskjøretøyet skal kunne holde den angitte hastigheten på 65 ± 2 km/t selv ved 

bruk av den største bremsekraften. 

– På tilhengeren eller dekkprøvingskjøretøyet skal det finnes et sted der dekket kan monteres med tanke på 

måling, heretter kalt «prøvingsstedet», og følgende utstyr: 

i) utstyr for aktivering av bremsene ved prøvingsstedet, 

ii) en vanntank som rommer nok vann for systemet for vanning av veidekket, med mindre vann tilføres 

utenfra, 

iii) utstyr for registrering av signaler fra givere som er montert på ved prøvingsstedet, og for overvåking av 

vanntilførselen dersom det brukes et innebygd vanningssystem).  

– Prøvingsstedets spissingsvinkel og cambervinkel skal ved største vertikale belastning høyst variere ± 0,5 . 

Opphengsarmer og bøssinger skal være tilstrekkelig stive til å minimere dødgangen og sikre at 

retningslinjene oppfylles ved bruk av den største bremsekraften. Opphengssystemet skal ha tilstrekkelig 

belastningskapasitet og være utformet slik at resonansen fra systemet dempes. 

– Prøvingsstedet skal være utstyrt med et typisk eller særlig bilbremseanlegg som ved de angitte forholdene 

kan gi et tilstrekkelig bremsemoment til å oppnå den største bremsekraften på prøvingshjulet i 

lengderetningen. 

– Systemet som aktiverer bremsene, skal kunne styre tidsintervallet fra aktiveringen av bremsen begynner, til 

kraften i lengderetningen har oppnådd største verdi som angitt i avsnitt 4.2.7.1.  
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– Tilhengeren eller dekkprøvingskjøretøyet skal være utformet slik at det er plass til de forskjellige 

kandidatdekkdimensjonene som skal prøves. 

– Tilhengeren eller dekkprøvingskjøretøyet skal være utstyrt med innretninger til justering av den vertikale 

belastningen som angitt i avsnitt 4.2.5.2. 

4.2.2.2 M å l e u t s t y r  

– Prøvingsstedet på tilhengeren eller på dekkprøvingskjøretøyet skal være utstyrt med et system for måling av 

hjulets omdreiningshastighet og givere for måling av bremsekraften og den vertikale belastningen på 

prøvingshjulet. 

– Allmenne krav til målesystemet: Måleinstrumentene skal oppfylle følgende allmenne krav ved en 

omgivelsestemperatur på mellom 0 C og 45 C: 

i) systemets samlede nøyaktighet, kraft: ± 1,5 % av full skalaverdi for vertikal belastning eller 

bremsekraft, 

ii) systemets samlede nøyaktighet, hastighet: ± 1,5 % av hastigheten eller ± 1,0 km/t, avhengig av hvilken 

verdi som er størst. 

– Kjøretøyets hastighet: For måling av kjøretøyets hastighet skal det brukes et femte hjul eller et system med 

berøringsfri presisjonsmåling av hastighet. 

– Bremsekrefter: Giverne for måling av bremsekraft skal måle den kraften i lengderetningen som oppstår ved 

berøringsflaten mellom dekk og vei som følge av aktivering av bremsen innenfor et område fra 0 % til 

minst 125 % av den påførte vertikale belastningen. Giverne skal være slik utformet og plassert at 

treghetseffekter og vibrasjonsframkalt mekanisk resonans minimeres. 

– Vertikal belastning: Giveren for måling av vertikal belastning skal måle den vertikale belastningen på 

prøvingsstedet mens bremsen er aktivert. Giveren skal ha spesifikasjoner som angitt ovenfor. 

– System for signalbehandling og registrering: Alt utstyr for signalbehandling og registrering skal gi lineære 

utgangssignaler med den forsterkning og dataoppløsning som kreves for å oppfylle kravene angitt ovenfor. I 

tillegg får følgende krav anvendelse: 

i) Kurven for minste frekvensrespons skal være flat fra 0 Hz til 50 Hz (100 Hz) innenfor ± 1 % av full 

skalaverdi. 

ii) Signal-til-støy-forholdet skal være minst 20:1. 

iii) Forsterkningen skal være tilstrekkelig til at fullt inngangssignal kan gi fullt viserutslag.  

iv) Inngangsimpedansen skal være minst ti ganger større enn signalkildens utgangsimpedans. 

v) Utstyret skal ikke påvirkes av vibrasjoner, akselerasjon og endringer i omgivelsestemperaturen. 

4.2.3 Klargjøring av testbanen 

 Testbanen klargjøres ved at det gjennomføres minst ti prøvingskjøringer i 65 ± 2 km/t med dekk som ikke 

inngår i prøvingsprogrammet. 

4.2.4 Vanning av testbanen 

 Trekkvognen og tilhengeren eller dekkprøvingskjøretøyet kan utstyres med et system for vanning av 

veidekket; når det gjelder kombinasjonen tilhenger og trekkvogn, monteres vanntanken på trekkvognen. 

Dysene som sprøyter vann på veidekket foran prøvingsdekkene, skal være utformet slik at det sikres at 

vannsjiktet som prøvingsdekket treffer, har et ensartet tverrsnitt ved prøvingshastigheten og gir minst mulig 

sprut. 

 Dysenes utforming og plassering skal sikre at vannstrålene rettes mot prøvingsdekket og danner en vinkel på 

20-30 med veidekket. 

 Vannet skal treffe veidekket 0,25-0,45 m foran midten av dekkets berøringsflate. Dysene skal være plassert 

25 mm over veidekket eller i den minste høyden som er påkrevd for å unngå forventede hindringer, men under 

ingen omstendigheter høyere enn 100 mm over veidekket.  
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 Vannsjiktet skal være minst 25 mm bredere enn prøvingsdekkets mønster, og det skal påføres slik at dekket 

befinner seg midt mellom vannsjiktets ytterkanter. Vanntilførselen skal være stor nok til å sikre en vanndybde 

på 1,0 ± 0,5 mm, og den skal være jevn under hele prøvingen innenfor ± 10 %. Vannmengden per breddeenhet 

sprøytet veidekke skal være direkte proporsjonal med prøvingshastigheten. Mengden vann som tilføres ved 

65 km/t, skal være 18 l·s-1 per meter sprøytet overflate ved en vanndybde på 1,0 mm. 

4.2.5 Dekk og felger 

4.2.5.1 K l a r g j ø r i n g  o g  i n n k j ø r i n g  a v  d e k k  

 Prøvingsdekkene skal trimmes for å fjerne alle framspring på slitebanen som kan stamme fra støpeprosessen. 

 Prøvingsdekket skal monteres på den prøvingsfelgen som produsenten har angitt. 

 Med et egnet smøremiddel sikres det at dekkvulsten ligger korrekt mot felgen. Overdreven bruk av 

smøremiddelet skal unngås, slik at dekket ikke glir på felgen. 

 Prøvingsdekkene skal etter montering på felgene oppbevares i minst to timer på ett sted, slik at alle har samme 

temperatur som omgivelsene før prøvingen. De bør beskyttes mot sollys for å unngå sterk oppvarming. 

 Dekkene kjøres inn ved at det gjennomføres to bremseprøvinger med de belastnings-, dekktrykks- og 

hastighetsverdiene som angis i henholdsvis avsnitt 4.2.5.2, 4.2.5.3 og 4.2.7.1. 

4.2.5.2 D e k k b e l a s t n i n g  

 Prøvingsbelastningen på prøvingsdekket er 75 ± 5 % av prøvingsdekkets belastningskapasitet. 

4.2.5.3 D e k k t r y k k  

 Ved prøving skal dekktrykket i kald tilstand være 180 kPa for vanlige dekk. Når det gjelder dekk for ekstra 

belastning, skal dekktrykket i kald tilstand være 220 kPa. 

 Dekktrykket skal kontrolleres rett før prøving ved omgivelsestemperatur og om nødvendig korrigeres. 

4.2.6 Klargjøring av trekkvogn og tilhenger eller dekkprøvingskjøretøyer 

4.2.6.1 T i l h e n g e r  

 Når det gjelder enakslede tilhengere, skal påkoplingshøyden og plasseringen i lengderetningen justeres når 

prøvingsdekket er belastet med den angitte prøvingsbelastningen, slik at ikke målingsresultatene forstyrres. 

Avstanden i lengderetningen fra midtlinjen på koplingens styreledd til den tverrgående midtlinjen på 

tilhengerakselen, skal være minst ti ganger «krokhøyden» eller «påkoplingshøyden». 

4.2.6.2 I n s t r u m e n t e r i n g  o g  u t s t y r  

 Dersom det brukes et femte hjul, skal dette monteres i samsvar med produsentens anvisninger og plasseres 

nærmest mulig midten av tilhengerens eller dekkprøvingskjøretøyets kjørespor. 

4.2.7 Framgangsmåte 

4.2.7.1 G j e n n o m f ø r i n g  a v  p r ø v i n g  

 Hver prøvingskjøring gjennomføres på følgende måte: 

1)  Trekkvognen eller dekkprøvingskjøretøyet kjøres på testbanen i en rett linje ved den angitte 

prøvingshastigheten på 65 ± 2 km/t. 

2)  Registreringssystemet startes. 

3)  Vann sprøytes på veidekket foran prøvingsdekket omtrent 0,5 s før bremsen aktiveres (gjelder innebygd 

vanningssystem). 

4)  Tilhengerens bremser aktiveres innenfor 2 meter fra et målepunkt hvor den våte overflatens 

friksjonsegenskaper og sanddybde er i samsvar med avsnitt 3.1 nr. 4 og 5. Bremsen skal aktiveres slik at 

tidsintervallet fra da aktiveringen av bremsen begynner, til kraften i lengderetningen har oppnådd største 

verdi, er 0,2-0,5 s. 

5)  Registreringssystemet slås av. 

4.2.7.2 P r ø v i n g s  s y k l u s  

 En rekke prøvingskjøringer gjennomføres for å måle kandidatdekkets (T) våtgrepsindeks i samsvar med 

følgende framgangsmåte, og hver prøvingskjøring gjennomføres på samme sted på testbanen og i samme 

retning. Inntil tre kandidatdekk kan måles i samme prøvingssyklus, forutsatt at prøvingene gjennomføres på 

samme dag.  
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1)  Først skal referansedekket gjennomgå prøving. 

2)  Når det er gjennomført minst seks gyldige målinger i samsvar med avsnitt 4.2.7.1, skal referansedekket 

erstattes med kandidatdekket. 

3)  Når det er gjennomført seks gyldige målinger av kandidatdekket, kan ytterligere to kandidatdekk måles. 

4)  Prøvingssyklusen avsluttes med ytterligere seks gyldige målinger av det samme referansedekket som ble 

brukt i begynnelsen av prøvingssyklusen. 

 EKSEMPLER: 

– Prøvingsrekkefølgen i en prøvingssyklus med tre kandidatdekk (T1 til T3) og referansedekk (R) er som 

følger: 

R-T1-T2-T3-R 

– Prøvingsrekkefølgen i en prøvingssyklus med fem kandidatdekk (T1 til T5) og referansedekk (R) er som 

følger: 

R-T1-T2-T3-R-T4-T5-R 

4.2.8 Bearbeiding av måleresultatene 

4.2.8.1 B e r e g n i n g  a v  h ø y e s t e  b r e m s e k r a f t k o e f f i s i e n t  

 Dekkets høyeste bremsekraftkoeffisient (μpeak) er den høyeste verdien av μ(t) før hjulblokkering og beregnes på 

følgende måte for hver prøvingskjøring. Analoge signaler bør filtreres for å fjerne støy. Digitalt registrerte 

signaler må filtreres ved å bruke en metode med glidende gjennomsnittsverdi. 

μ(t) =  |
fh(t)

fv(t)
| 

 der: 

 μ(t) er dekkets dynamiske bremsekraftkoeffisient i sanntid, 

 fh(t) er den dynamiske bremsekraften i sanntid, uttrykt i N, 

 fv(t) er den dynamiske vertikale belastningen i sanntid, uttrykt i N. 

4.2.8.2 V a l i d e r i n g  a v  r e s u l t a t e n e  

 Variasjonskoeffisienten for μpeak beregnes som følger: 

(Standardavvik/Gjennomsnitt) x 100 

For referansedekket (R): Dersom variasjonskoeffisienten for referansedekkets høyeste bremsekraftkoeffisient 

(μpeak) er større enn 5 %, må alle data forkastes og prøvingen gjentas for alle prøvingsdekk (kandidatdekk og 

referansedekk). 

For kandidatdekk (T): Variasjonskoeffisienten for høyeste bremsekraftkoeffisient (μpeak) beregnes for hvert 

kandidatdekk. Dersom én variasjonskoeffisient er høyere enn 5 %, skal dataene forkastes og prøvingen gjentas 

for det aktuelle kandidatdekket. 

4.2.8.3 B e r e g n i n g  a v  j u s t e r t  g j e n n o m s n i t t s v e r d i  f o r  h ø y e s t e  b r e m s e k r a f t -

k o e f f i s i e n t  

 Gjennomsnittsverdien for høyeste bremsekraftkoeffisient for referansedekket som brukes for beregning av dets 

bremsekraftkoeffisient, justeres i henhold til hvilken plassering hvert kandidatdekk har i en gitt 

prøvingssyklus. 

 Denne justerte gjennomsnittsverdien for referansedekkets høyeste bremsekraftkoeffisient (Ra) beregnes i 

samsvar med tabell 3, der R1 er gjennomsnittsverdien for den høyeste bremsekraftkoeffisienten fra den første 

prøvingen av referansedekket (R), og R2 er gjennomsnittsverdien for den høyeste bremsekraftkoeffisienten fra 

den andre prøvingen av samme referansedekk (R).  
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Tabell 3 

Antall kandidatdekk i én prøvingssyklus Kandidatdekk Ra 

1 

(R1-T1-R2) 

T1 Ra = 1/2 (R1 + R2) 

2 

(R1-T1-T2-R2) 

T1 Ra = 2/3 R1 + 1/3 R2 

T2 Ra = 1/3 R1 + 2/3 R2 

3 

(R1-T1-T2-T3-R2) 

T1 Ra = 3/4 R1 + 1/4 R2 

T2 Ra = 1/2 (R1 + R2) 

T3 Ra = 1/4 R1 + 3/4 R2 

4.2.8.4 B e r e g n i n g  a v  g j e n n o m s n i t t s v e r d i e n  f o r  h ø y e s t e  b r e m s e k r a f t k o e f f i s i e n t  

( μ p e a k , a v e )  

 Gjennomsnittsverdien for de høyeste bremsekraftkoeffisientene (μpeak,ave) beregnes i samsvar med tabell 4, der 

Ta (a = 1, 2 eller 3) er gjennomsnittsverdien for de høyeste bremsekraftkoeffisientene som er målt for ett 

kandidatdekk i én prøvingssyklus. 

Tabell 4 

Prøvingsdekk μpeak,ave 

Referansedekk μpeak,ave(R) = Ra i henhold til tabell 3 

Kandidatdekk μpeak,ave(T) = Ta 

4.2.8.5 B e r e g n i n g  a v  k a n d i d a t d e k k e t s  v å t g r e p s i n d e k s  

 Kandidatdekkets våtgrepsindeks (G(T)) beregnes på følgende måte: 

𝐺(𝑇) =  [
𝜇𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑎𝑣𝑒(𝑇)

𝜇𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑎𝑣𝑒(𝑅)
 × 125 + 𝑎 × (𝑡 − 𝑡0) + 𝑏 × (

𝜇𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑎𝑣𝑒(𝑅)

𝜇𝑝𝑒𝑎𝑘,𝑎𝑣𝑒(𝑅0)
− 1,0) ]  × 10−2 

 der: 

– t er den våte overflatens målte temperatur i grader Celsius ved prøving av kandidatdekket (T), 

– t0 er den våte overflatens referansetemperatur, 

– t0 = 20 C for vanlige dekk, t0 =10 C for vinterdekk, 

– μpeak,ave(R0) = 0,85 er referansedekkets høyeste bremsekraftkoeffisient ved referanseforholdene, 

– a = – 0,4232 og b = - 8,297 for vanlige dekk, a = 0,7721 og b = 31,18 for vinterdekk. 

 ______   
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Tillegg A 

Eksempler på prøvingsrapporter om våtgrepsindeks 

EKSEMPEL 1: Prøvingsrapport om våtgrepsindeks ved bruk av tilhenger 

Prøvingsrapport nr.:  Prøvingsdato: 

Type veidekke:  Teksturdybde (mm): 

μ peak (SRTT14″ E 1136):  BPN: 

Hastighet (km/t):  Vanndybde (mm): 

 

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dimensjon           

Bruk           

Betegnelse           

Felg           

Mønster           

Belastning (N)           

Trykk (kPa)           

μpeak 1           

 2           

 3           

 4           

 5           

 6           

 7           

 8           

Gjennomsnitt           

Standardavvik σ           

(σ/gjennomsnitt) ≤ 5 %           

Ra, justert           

Våtgrepsindeks           

Overflatens temp. (C)           

Omgivelsestemp. (C)           

Merknader           
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EKSEMPEL 2: Prøvingsrapport om våtgrepsindeks ved bruk av personbil 

Fører:  Prøvingsdato:   

      

Bane:  Personbil:  Utgangshastighet (km/t): 

 Teksturdybde (mm):  Merke:  Slutthastighet (km/t): 

 BPN:  Modell:   

 Vanndybde (mm):  Type:   

 

Nr. 1 2 3 4 5 

Merke Uniroyal DEKK B DEKK C DEKK D Uniroyal 

Mønster ASTM F 2493 

SRTT16″ 

MØNSTER B MØNSTER C MØNSTER D ASTM F 2493 

SRTT16″ 

Dimensjon P225/60R16 DIMENSJON B DIMENSJON C DIMENSJON D P225/60R16 

Bruk 97S LI/SS LI/SS LI/SS 97S 

Betegnelse XXXXXXXXX YYYYYYYYY ZZZZZZZZZ NNNNNNNNN XXXXXXXXX 

Felg           

Trykk på foraksel 

(kPa) 

          

Trykk på bakaksel 

(kPa) 

          

Belastning på 

foraksel (N) 

          

Den våte overflatens 

temp. (C) 

          

Omgivelsestemp. 

(C) 

          

 Bremse-

lengde 

(m) 

Gj.sn. 

retard-

asjon 

(m/s2) 

Bremse-

lengde 

(m) 

Gj.sn. 

retard-

asjon 

(m/s2) 

Bremse-

lengde 

(m) 

Gj.sn. 

retard-

asjon 

(m/s2) 

Bremse-

lengde 

(m) 

Gj.sn. 

retard-

asjon 

(m/s2) 

Bremse-

lengde 

(m) 

Gj.sn. 

retard-

asjon 

(m/s2) 

Måling 1           

 2           

 3           

 4           

 5           

 6           

 7           

 8           

 9           

 10           
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Nr. 1 2 3 4 5 

Gjennomsnittlig 

retardasjon (m/s2) 

          

Standardavvik 

(m/s2) 

          

Validering av 

resultatene 

Variasjons-

koeffisient 

(%) < 3 % 

          

Justert 

gjennomsnittlig 

retardasjon for 

referansedekket 

Ra (m/s2) 

          

BFC(R) 

referansedekk 

(SRTT16″) 

          

BFC(T) 

kandidatdekk 

          

Våtgrepsindeks (%)           
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 10. juni 2010 

om retningslinjer for beregning av karbonlagre i jorden i henhold til vedlegg V til 

direktiv 2009/28/EF 

[meddelt under nummer K(2010) 3751] 

(2010/335/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EF av 23. april 2009 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare kilder, og om endring og senere oppheving av 

direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(1), særlig nr. 10 i del C i 

vedlegg V, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2009/28/EF er det fastsatt regler for 

beregning av virkningen på klimagassene av 

biodrivstoff, flytende biobrensel og tilsvarende fossilt 

brensel som de sammenlignes med, som tar hensyn til 

utslipp fra endringer i karbonlagre forårsaket av 

arealbruksendring. Europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/70/EF av 13. oktober 1998 om kvaliteten på bensin 

og dieselolje og om endring av rådsdirektiv 

93/12/EØF(2) inneholder tilsvarende regler for 

biodrivstoffer. 

2) Kommisjonen bør utarbeide sine retningslinjer for 

beregning av karbonlagre i jorden på grunnlag av IPCCs 

(FNs klimapanel) retningslinjer for nasjonal 

klimagassregistrering fra 2006. Disse retningslinjene 

gjelder for nasjonale fortegnelser over klimagasser og 

foreligger ikke i en form som umiddelbart er anvendelig 

for markedsdeltakerne. Dersom IPCCs retningslinjer for 

nasjonal klimagassregistrering mangler de 

opplysningene som er nødvendige for produksjon av 

biodrivstoff og flytende biobrensel, eller dersom slike 

opplysninger ikke er tilgjengelige, bør det derfor dras 

nytte av andre vitenskapelige datakilder. 

3) Ved beregning av karbonlagre i organisk materiale i 

jorden bør det tas hensyn til klima, jordtype, arealdekke, 

arealforvaltning og tilførsel. For mineraljord er 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 151 av 17.6.2010,  

s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV 

(Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 

av 21.3.2013, s. 27. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

beregning i henhold til IPCCs nivå 1-metode for 

organisk karbon i jorden en egnet metode for formålet, 

da den kan brukes globalt. For organisk jord tar IPCC-

metoden særlig hensyn til karbontap etter jorddrenering, 

men bare uttrykt som årlige tap. Ettersom jorddrenering 

normalt fører til store tap av karbonlagre som ikke kan 

oppveies ved reduksjon av klimagassutslipp gjennom 

bruk av biodrivstoffer eller flytende biobrensler, og 

ettersom drenering av torvmark er forbudt i henhold til 

kriteriene for en bærekraftig utvikling i 

direktiv 2009/28/EF, er det tilstrekkelig å fastsette 

generelle regler for bestemmelse av organisk karbon i 

jorden eller karbontap fra organisk jord. 

4) Ved beregning av karbonlagre i levende biomasse og 

dødt organisk materiale bør det kunne brukes en metode 

med lav kompleksitet, tilsvarende IPCCs nivå 1-metode 

for vegetasjon. I henhold til denne metoden er det 

rimelig å anta at hele karbonlageret i levende biomasse 

og dødt organisk materiale går tapt når mark omlegges. 

Dødt organisk materiale har som regel liten betydning 

ved omlegging av mark for dyrking av vekster beregnet 

på produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel, 

men bør i det minste tas hensyn til når det gjelder tett 

skog. 

5) Ved beregning av klimagassvirkningen fra omlegging 

av mark bør markedsdeltakerne kunne bruke faktiske 

verdier for karbonlagrene som er tilknyttet 

referansearealbruken og arealbruken etter omlegging. 

De bør også kunne bruke standardverdier, som bør 

stilles til rådighet i disse retningslinjene. Det er likevel 

ikke nødvendig å stille til rådighet standardverdier for 

usannsynlige kombinasjoner av klima og jordtype. 

6) I vedlegg V til direktiv 2009/28/EF angis metoden  

for beregning av klimagassvirkning og regler for 

beregning av årlige utslipp fra endringer i karbonlagre 

som følge av arealbruksendring. I retningslinjene som er 

vedlagt denne beslutning, fastsettes det regler for 

beregningen av karbonlagre i jorden som utfyller 

reglene i vedlegg V — 

2017/EØS/29/39 
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TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Retningslinjene for beregning av karbonlagre i jorden i henhold til vedlegg V til direktiv 2009/28/EF er 

angitt i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 10. juni 2010. 

 For Kommisjonen 

 Günther OETTINGER 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Retningslinjer for beregning av karbonlagre i jorden i henhold til vedlegg V til direktiv 2009/28/EF 
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jord ........................................................................................................................................................................ 700 

8.  Verdier for karbonlager i vegetasjon over og under jord ....................................................................................... 707 

1.  INNLEDNING 

I disse retningslinjene fastsettes reglene for beregning av karbonlagre i jorden, både for referansearealbruken 

(CSR, som definert i nr. 7 i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF) og den faktiske arealbruken (CSA, som definert i 

nr. 7 i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF). 

I nr. 2 angis regler som skal sikre ensartet bestemmelse av karbonlagre i jord. I nr. 3 angis den generelle regelen 

for beregning av karbonlagre, som omfatter to deler: organisk karbon i jorden og karbonlageret i vegetasjonen 

over og under jorden. 

I nr. 4 angis detaljerte opplysninger for bestemmelse av lageret av organisk karbon i jorden. For mineraljord er 

det mulig å velge en metode som tillater bruk av verdier fra retningslinjene, samtidig som det også er mulig å 

bruke alternative metoder. For organisk jord er det beskrevet metoder, men retningslinjene inneholder ikke 

verdier for bestemmelse av lageret av organisk karbon i organisk jord. 

I nr. 5 angis detaljerte regler for karbonlageret i vegetasjon, men disse er relevante bare dersom det besluttes å 

unnlate å bruke de verdiene for karbonlageret i vegetasjon over og under jorden som er angitt i nr. 8 i 

retningslinjene (det er ikke obligatorisk å bruke verdiene angitt i nr. 8, og i visse tilfeller kan egnede verdier 

mangle). 

I nr. 6 angis reglene for valg av egnede verdier dersom det besluttes å bruke retningslinjenes verdier for 

organisk karbon i mineraljord (disse verdiene er angitt i nr. 6 og 7). I disse reglene vises det til datalag om 

klimasoner og jordtyper, som er tilgjengelige gjennom åpenhetsplattformen på Internett som er innført ved 

direktiv 2009/28/EF. Disse detaljerte datalagene utgjør grunnlaget for figur 1 og 2 nedenfor. 

I nr. 8 angis verdier for karbonlageret i vegetasjonen over og under jorden og relaterte parametrer. I nr. 7 og 8 

angis verdier for fire forskjellige kategorier av arealbruk: dyrket mark, flerårige vekster, gressmark og 

skogareal. 

Figur 1 

Klimasoner 

 
Forklaring: 1 = Tropisk fjellklima, 2 = Tropisk vått klima, 3 = Tropisk fuktig klima, 4 = Tropisk tørt klima, 5 = 

Varmtemperert fuktig klima, 6 = Varmtemperert tørt klima, 7 = Kaldtemperert fuktig klima, 8 = Kaldtemperert 

tørt klima, 9 = Borealt fuktig klima, 10 = Borealt tørt klima, 11 = Polarklima, fuktig, 12 = Polarklima, tørt.  
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Figur 2 

Geografisk fordeling av jordtyper 

 

Forklaring: 1 = Organisk jord, 2 = Sandjord, 3 = Våtmarksjord, 4 = Vulkansk jord, 5 = Podsoljord, 6 = Leirjord 

med høy aktivitet, 7 = Leirjord med lav aktivitet, 8 = Andre områder. 

2.  ENSARTET REPRESENTASJON AV KARBONLAGRE I JORD 

Ved beregning av det karbonlageret per arealenhet som er tilknyttet CSR og CSA, skal følgende regler gjelde: 

1)  Hele det arealet som karbonlagrene i jorden beregnes for, skal ha samme 

a)  biofysiske forhold med hensyn til klima og jordtype, 

b)  forvaltningshistorie med hensyn til jordbearbeiding, 

c)  historie med hensyn til tilførsel av karbon til jorden. 

2)  Det karbonlageret som tilsvarer den faktiske arealbruken, CSA, skal forstås som 

— i tilfelle tap av karbon: det beregnede stabiliserte karbonlageret i jorden med den nye bruken, 

— i tilfelle akkumulering av karbon: det beregnede karbonlageret etter 20 år eller når avlingen er moden, 

avhengig av hva som inntreffer først. 

3.  BEREGNING AV KARBONLAGRE 

Ved beregning av CSR og CSA brukes følgende formel: 

CSi = (SOC + CVEG) × A 

der: 

CSI = karbonlageret per arealenhet tilknyttet arealbruken i (målt som masse karbon per arealenhet, herunder 

både jord og vegetasjon), 

SOC = organisk karbon i jorden (målt som masse karbon per hektar), beregnet i samsvar med nr. 4, 

CVEG = karbonlageret i vegetasjonen over og under jorden (målt som masse karbon per hektar), beregnet i 

samsvar med nr. 5 eller i samsvar med egnede verdier i nr. 8, 

A = faktor for skalering til aktuelt areal (målt som hektar per arealenhet).  
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4.  LAGER AV ORGANISK KARBON I JORD 

4.1. Mineraljord 

Ved beregning av SOC kan følgende formel brukes: 

SOC = SOCST × FLU × FMG × FI 

der: 

SOC = organisk karbon i jorden (målt som masse karbon per hektar), 

SOCST = standardverdi for organisk karbon i det øverste jordlaget ned til en dybde på 30 cm (målt som masse 

karbon per hektar), 

FLU = arealbrukfaktor som gjenspeiler forskjellen mellom organisk karbon i jorden ved den faktiske arealbruken 

og standardverdien for organisk karbon i jorden, 

FMG = forvaltningsfaktor som gjenspeiler forskjellen mellom organisk karbon i jorden ved den hovedsakelige 

forvaltningspraksisen og standardverdien for organisk karbon i jorden, 

FI = tilførselsfaktor som gjenspeiler forskjellen mellom organisk karbon i jorden ved forskjellige nivåer av 

karbontilførsel til jorden og standardverdien for organisk karbon i jorden. 

For SOCST gjelder de egnede verdiene angitt i nr. 6. 

For FLU, FMG og FI gjelder de egnede verdiene angitt i nr. 7. 

Som alternativ til formelen ovenfor kan andre egnede metoder, herunder målinger, brukes for å bestemme SOC. 

Dersom slike metoder ikke er basert på målinger, skal de ta hensyn til klima, jordtype, arealdekke, 

arealforvaltning og tilførsel. 

4.2. Organisk jord (histosol) 

Ved bestemmelse av SOC skal det brukes egnede metoder. Slike metoder skal ta hensyn til hele dybden av det 

organiske jordlaget samt klimaet, arealdekket, arealforvaltningen og tilførselen. Metodene kan omfatte 

målinger. 

Når det gjelder karbonlagre som påvirkes av jorddrenering, skal det tas hensyn til karbontap etter drenering med 

egnede metoder. Slike metoder kan være basert på årlige karbontap etter drenering. 

5.  KARBONLAGER I VEGETASJON OVER OG UNDER JORD 

Når det ikke brukes en verdi for CVEG i henhold til nr. 8, beregnes CVEG med følgende formel: 

CVEG = CBM + CDOM 

der: 

CVEG = karbonlageret i vegetasjon over og under jorden (målt som masse karbon per hektar), 

CBM = karbonlageret i levende biomasse over og under jorden (målt som masse karbon per hektar), beregnet i 

samsvar med nr. 5.1, 

CDOM = karbonlageret i dødt organisk materiale over og under jorden (målt som masse karbon per hektar), 

beregnet i samsvar med nr. 5.2. 

For CDOM kan verdien 0 brukes, men ikke når det gjelder skogarealer (med unntak av skogbeplantning) med en 

trekronedekning på over 30 %. 

5.1. Levende biomasse 

Ved beregning av CBM brukes følgende formel: 

CBM = CAGB + CBGB  
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der: 

CBM = karbonlageret i levende biomasse over og under jorden (målt som masse karbon per hektar), 

CAGB = karbonlageret i levende biomasse over jorden (målt som masse karbon per hektar), beregnet i samsvar 

med nr. 5.1.1, 

CBGB = karbonlageret i levende biomasse under jorden (målt som masse karbon per hektar), beregnet i samsvar 

med nr. 5.1.2. 

5.1.1. Levende biomasse over jord 

Ved beregning av CAGB brukes følgende formel: 

CAGB = BAGB × CFB 

der: 

CAGB = karbonlageret i levende biomasse over jorden (målt som masse karbon per hektar), 

BAGB = vekten av levende biomasse over jorden (målt som masse tørrstoff per hektar), 

CFB = karbonandelen av tørrstoffet i levende biomasse (målt som masse karbon per masse tørrstoff). 

For dyrket mark, flerårige vekster og skogbeplantning skal verdien av BAGB være gjennomsnittsvekten av 

levende biomasse over jorden under produksjonssyklusen. 

For CFB kan verdien 0,47 brukes. 

5.1.2. Levende biomasse under jord 

Ved beregning av CBGB brukes en av følgende to formler: 

1) CBGB = BBGB × CFB 

der: 

CBGB = karbonlageret i levende biomasse under jorden (målt som masse karbon per hektar), 

BBGB = vekten av levende biomasse under jorden (målt som masse tørrstoff per hektar), 

CFB = karbonandelen av tørrstoffet i levende biomasse (målt som masse karbon per masse tørrstoff). 

For dyrket mark, flerårige vekster og skogbeplantning skal verdien av BBGB være gjennomsnittsvekten av 

levende biomasse under jorden under produksjonssyklusen. 

For CFB kan verdien 0,47 brukes. 

2) CBGB = CAGB × R 

der: 

CBGB = karbonlageret i levende biomasse under jorden (målt som masse karbon per hektar), 

CAGB = karbonlageret i levende biomasse over jorden (målt som masse karbon per hektar), 

R = forholdet mellom karbonlageret i levende biomasse under jorden og karbonlageret i levende biomasse over 

jorden. 

For R kan det brukes egnede verdier fra nr. 8. 

5.2. Dødt organisk materiale 

Ved beregning av CDOM brukes følgende formel: 

CDOM = CDW + CLI  
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der: 

CDOM = karbonlageret i dødt organisk materiale over og under jorden (målt som masse karbon per hektar), 

CDW = karbonlageret i død ved (målt som masse karbon per hektar), beregnet i samsvar med nr. 5.2.1, 

CLI = karbonlageret i strø (målt som masse karbon per hektar), beregnet i samsvar med nr. 5.2.2. 

5.2.1. Karbonlager i død ved 

Ved beregning av CDW brukes følgende formel: 

CDW = DOMDW × CFDW 

der: 

CDW = karbonlageret i død ved (målt som masse karbon per hektar), 

DOMDW = vekten av død ved (målt som masse tørrstoff per hektar), 

CFDW = karbonandelen av tørrstoffet i død ved (målt som masse karbon per masse tørrstoff). 

For CFDW kan verdien 0,5 brukes. 

5.2.2. Karbonlager i strø 

Ved beregning av CLI brukes følgende formel: 

CLI = DOMLI × CFLI 

der: 

CLI = karbonlageret i strø (målt som masse karbon per hektar), 

DOMLI = vekten av strø (målt som masse tørrstoff per hektar), 

CFLI = karbonandelen av tørrstoffet i strø (målt som masse karbon per masse tørrstoff). 

For CFLI kan verdien 0,4 brukes. 

6.  STANDARDVERDI FOR KARBONLAGER I MINERALJORD 

Fra tabell 1 skal det velges en verdi for SOCST som tilsvarer klimasonen og jordtypen for det aktuelle området, 

som angitt i nr. 6.1 og 6.2. 

Tabell 1 

SOCST, standardverdi for organisk karbon i det øverste jordlaget (0-30 cm) 

(tonn karbon per hektar) 

Klimasone Jordtype 

 Leirjord med høy 

aktivitet 

Leirjord med lav 

aktivitet 

Sandjord Podsoljord Vulkansk 

jord 

Våtmarks-

jord 

Borealt klima 68 — 10 117 20 146 

Kaldtemperert tørt klima 50 33 34 — 20 87 

Kaldtemperert fuktig 

klima 

95 85 71 115 130 87 

Varmtemperert tørt klima 38 24 19 — 70 88 

Varmtemperert fuktig 

klima 

88 63 34 — 80 88 

Tropisk tørt klima 38 35 31 — 50 86 

Tropisk fuktig klima 65 47 39 — 70 86 

Tropisk vått klima 44 60 66 — 130 86 

Tropisk fjellklima 88 63 34 — 80 86 
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6.1. Klimasone 

Hvilken klimasone det skal velges en SOCST-verdi for, bestemmes på grunnlag av de datalagene om klimasoner 

som er tilgjengelige gjennom den åpenhetsplattformen som er innført ved artikkel 24 i direktiv 2009/28/EF. 

6.2. Jordtype 

Jordtypen skal bestemmes i samsvar med figur 3. De datalagene om jordtype som er tilgjengelige gjennom 

åpenhetsplattformen innført ved artikkel 24 i direktiv 2009/28/EF, kan brukes som veiledning for å bestemme 

jordtypen. 

Figur 3 

Klassifisering av jordtyper 

  
Sand > 70 % 

og 

leire < 8 % 

(arenosol) 

JA 
Sandjord 

 

  
NEI 

 

 
 

  

Gleysol 

JA 

Våtmarksjord 

 

  NEI

  
 

 

  

Andosol 
JA 

 

Vulkansk jord 

 

  
NEI  

 
 

  

Podsol 

JA  

Podsoljord 

 

  NEI 
 

 
 

Leirjord med lav 

aktivitet, 

herunder: 

acrisol, 

antrosol, 

fluvisol, 

ferralsol, 

greyzem, 

lixisol, nitisol, 

podzoluvisol, 

planosol, 

plintosol, 

solonchak 

NEI Albeluvisol, 

alisol, calcisol, 

cambisol, 

chernozem, 

gypsisol, 

kastanozem, 

leptosol, 

luvisol, 

phaeozem, 

regosol, 

solonetz, 

umbrisol, 

vertisol 

JA 
Leirjord med 

høy aktivitet 
 

   

 

7.  FAKTORER SOM GJENSPEILER FORSKJELLEN MELLOM ORGANISK KARBON I JORD OG 

STANDARDVERDIEN FOR ORGANISK KARBON I JORD 

Egnede verdier for FLU, FMG og FI skal velges fra tabellene i dette nummer. Ved beregning av CSR er egnede 

forvaltnings- og tilførselsfaktorer dem som gjaldt i januar 2008. Ved beregning av CSA er egnede forvaltnings- 

og tilførselsfaktorer dem som gjelder nå, og som fører til likevekt for det aktuelle karbonlageret.  
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7.1. Dyrket mark 

Tabell 2 

Faktorer for dyrket mark 

Klimasone 
Arealbruk 

(FLU) 

Forvaltning 

(FMG) 

Tilførsel 

(FI) 
FLU FMG FI 

Temperert/borealt tørt 

klima 

Dyrket Omfattende 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

1 

1 

1 

1 

0,95 

1 

1,37 

1,04 

Redusert 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

0,95 

1 

1,37 

1,04 

Ingen jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

0,95 

1 

1,37 

1,04 

Temperert/borealt, 

fuktig/vått klima 

Dyrket Omfattende 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,69 

0,69 

0,69 

0,69 

1 

1 

1 

1 

0,92 

1 

1,44 

1,11 

Redusert 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,69 

0,69 

0,69 

0,69 

1,08 

1,08 

1,08 

1,08 

0,92 

1 

1,44 

1,11 

Ingen jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,69 

0,69 

0,69 

0,69 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

0,92 

1 

1,44 

1,11 

Tropisk tørt klima Dyrket Omfattende 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,58 

0,58 

0,58 

0,58 

1 

1 

1 

1 

0,95 

1 

1,37 

1,04 
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Klimasone 
Arealbruk 

(FLU) 

Forvaltning 

(FMG) 

Tilførsel 

(FI) 
FLU FMG FI 

  Redusert 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,58 

0,58 

0,58 

0,58 

1,09 

1,09 

1,09 

1,09 

0,95 

1 

1,37 

1,04 

Ingen jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,58 

0,58 

0,58 

0,58 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

0,95 

1 

1,37 

1,04 

Tropisk fuktig/vått 

klima 

Dyrket Omfattende 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,48 

0,48 

0,48 

0,48 

1 

1 

1 

1 

0,92 

1 

1,44 

1,11 

Redusert 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,48 

0,48 

0,48 

0,48 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

0,92 

1 

1,44 

1,11 

Ingen jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,48 

0,48 

0,48 

0,48 

1,22 

1,22 

1,22 

1,22 

0,92 

1 

1,44 

1,11 

Tropisk fjellklima Dyrket Omfattende 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,64 

0,64 

0,64 

0,64 

1 

1 

1 

1 

0,94 

1 

1,41 

1,08 

Redusert 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,64 

0,64 

0,64 

0,64 

1,09 

1,09 

1,09 

1,09 

0,94 

1 

1,41 

1,08 

Ingen jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

0,64 

0,64 

0,64 

0,64 

1,16 

1,16 

1,16 

1,16 

0,94 

1 

1,41 

1,08 
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Tabell 3 inneholder retningslinjer for valg av egnede verdier fra tabell 2 og 4. 

Tabell 3 

Retningslinjer for forvaltning og tilførsel for dyrket mark og flerårige vekster 

Forvaltning/ 

tilførsel 
Retningslinjer 

Omfattende 

jordbearbeiding 

Vesentlig forstyrrelse av jorden med fullstendig vending og/eller hyppig jordbearbeiding (i 

løpet av ett år). På plantetidspunktet er bare en liten del (f.eks. < 30 %) av overflaten dekket 

av rester. 

Redusert jord-

bearbeiding 

Primær og/eller sekundær jordbearbeiding, men med redusert forstyrrelse av jorden 

(vanligvis på liten dybde og uten fullstendig vending av jorden). På plantetidspunktet er 

normalt > 30 % av overflaten dekket av rester. 

Ingen jord-

bearbeiding 

Direktesåing uten primær jordbearbeiding, og bare med minimal forstyrrelse av jorden i 

området der det sås. Til bekjempelse av ugress brukes normalt ugressmidler. 

Lav Lav tilbakeføring av rester på grunn av fjerning av rester (oppsamling eller brenning), 

hyppig brakklegging, produksjon av avlinger som gir liten mengde rester (f.eks. grønnsaker, 

tobakk, bomull), ingen bruk av mineralgjødsel eller nitrogenbindende vekster. 

Middels Typisk for ettårige avlinger av korn, der alle avlingsrester føres tilbake til åkeren. Dersom 

rester fjernes, tilføres supplerende organisk materiale (f.eks. husdyrgjødsel). Krever også 

bruk av mineralgjødsel eller nitrogenbindende vekster i vekselbruk. 

Høy, med 

husdyrgjødsel 

Betydelig høyere karbontilførsel enn for dyrkingssystemer med middels høy karbontilførsel, 

på grunn av ytterligere regelmessig tilførsel av husdyrgjødsel. 

Høy, uten 

husdyrgjødsel 

Representerer betydelig større tilførsel av avlingsrester enn for dyrkingssystemer med 

middels høy karbontilførsel, noe som skyldes ytterligere tiltak, som produksjon av avlinger 

som gir store mengder rester, bruk av grønngjødsel, dekkvekster, brakkmark med forbedret 

vegetasjon, vanning, hyppig bruk av flerårig gress i ettårig vekselbruk, men uten bruk av 

husdyrgjødsel (se delen ovenfor). 

7.2. Flerårige vekster 

Tabell 4 

Faktorer for flerårige vekster, dvs. vekster med en stamme som vanligvis ikke høstes hvert år, som 

småskog med kort omløpstid og oljepalmer 

Klimasone 
Arealbruk 

(FLU) 

Forvaltning 

(FMG) 

Tilførsel 

(FI) 
FLU FMG FI 

Temperert/borealt tørt 

klima 

Flerårige 

vekster 

Omfattende 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,95 

1 

1,37 

1,04 

Redusert 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1,02 

1,02 

1,02 

1,02 

0,95 

1 

1,37 

1,04 

Ingen jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

0,95 

1 

1,37 

1,04 
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Klimasone 
Arealbruk 

(FLU) 

Forvaltning 

(FMG) 

Tilførsel 

(FI) 
FLU FMG FI 

Temperert/borealt, 

fuktig/vått klima 

Flerårige 

vekster 

Omfattende 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,92 

1 

1,44 

1,11 

Redusert 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1,08 

1,08 

1,08 

1,08 

0,92 

1 

1,44 

1,11 

Ingen jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

0,92 

1 

1,44 

1,11 

Tropisk tørt klima Flerårige 

vekster 

Omfattende 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,95 

1 

1,37 

1,04 

Redusert 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1,09 

1,09 

1,09 

1,09 

0,95 

1 

1,37 

1,04 

Ingen jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1,17 

1,17 

1,17 

1,17 

0,95 

1 

1,37 

1,04 

Tropisk fuktig/vått 

klima 

Flerårige 

vekster 

Omfattende 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,92 

1 

1,44 

1,11 

Redusert 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

0,92 

1 

1,44 

1,11 

Ingen jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1,22 

1,22 

1,22 

1,22 

0,92 

1 

1,44 

1,11 

Tropisk fjellklima Flerårige 

vekster 

Omfattende 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,94 

1 

1,41 

1,08 
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Klimasone 
Arealbruk 

(FLU) 

Forvaltning 

(FMG) 

Tilførsel 

(FI) 
FLU FMG FI 

  Redusert 

jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1,09 

1,09 

1,09 

1,09 

0,94 

1 

1,41 

1,08 

Ingen jord-

bearbeiding 

Lav 

Middels 

Høy, med husdyrgjødsel 

Høy, uten husdyrgjødsel 

1 

1 

1 

1 

1,16 

1,16 

1,16 

1,16 

0,94 

1 

1,41 

1,08 

Tabell 3 i nr. 7.1 inneholder retningslinjer for valg av egnede verdier fra tabell 4. 

7.3. Gressmark 

Tabell 5 

Faktorer for gressmark, herunder savanner 

Klimasone 
Arealbruk 

(FLU) 

Forvaltning 

(FMG) 

Tilførsel 

(FI) 
FLU FMG FI 

Temperert/borealt tørt 

klima 

Gressmark Forbedret Middels 1 1,14 1 

Høy 1 1,14 1,11 

Minimalt forvaltet Middels 1 1 1 

Moderat forringet Middels 1 0,95 1 

Kraftig forringet Middels 1 0,7 1 

Temperert/borealt, 

fuktig/vått klima 

Gressmark Forbedret Middels 1 1,14 1 

Høy 1 1,14 1,11 

Minimalt forvaltet Middels 1 1 1 

Moderat forringet Middels 1 0,95 1 

Kraftig forringet Middels 1 0,7 1 

Tropisk tørt klima Gressmark Forbedret Middels 1 1,17 1 

Høy 1 1,17 1,11 

Minimalt forvaltet Middels 1 1 1 

Moderat forringet Middels 1 0,97 1 

Kraftig forringet Middels 1 0,7 1 

Tropisk fuktig/vått 

klima 

Savanne Forbedret Middels 1 1,17 1 

Høy 1 1,17 1,11 

Minimalt forvaltet Middels 1 1 1 

Moderat forringet Middels 1 0,97 1 

Kraftig forringet Middels 1 0,7 1 

Tropisk tørt fjellklima Gressmark Forbedret Middels 1 1,16 1 

Høy 1 1,16 1,11 
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Klimasone 
Arealbruk 

(FLU) 

Forvaltning 

(FMG) 

Tilførsel 

(FI) 
FLU FMG FI 

  Minimalt forvaltet Middels 1 1 1 

Moderat forringet Middels 1 0,96 1 

Kraftig forringet Middels 1 0,7 1 

Tabell 6 inneholder retningslinjer for valg av egnede verdier fra tabell 5. 

Tabell 6 

Retningslinjer for forvaltning og tilførsel for gressmark 

Forvaltning/ 

tilførsel 
Retningslinjer 

Forbedret Representerer gressmark som forvaltes på en bærekraftig måte med moderat beitetrykk, og 

som er gjenstand for minst ett forbedringstiltak (f.eks. gjødsling, artsforbedring, vanning). 

Minimalt 

forvaltet 

Representerer ikke-forringet og bærekraftig forvaltet gressmark, men uten vesentlige 

forvaltningsforbedringer. 

Moderat 

forringet 

Representerer overbeitet eller moderat forringet gressmark med noe redusert produktivitet (i 

forhold til opprinnelig eller minimalt forvaltet gressmark), som ikke får tilførsel gjennom 

forvaltning. 

Kraftig forringet Innebærer stort langvarig tap av produktivitet og plantedekke som følge av alvorlig 

mekanisk skade på vegetasjonen og/eller alvorlig jorderosjon. 

Middels Gjelder dersom det ikke er utført ytterligere tilførsler gjennom forvaltning. 

Høy Gjelder for forbedret gressmark der det er utført en eller flere ytterligere 

tilførsler/forbedringer gjennom forvaltning (utover det som kreves for klassifisering som 

forbedret gressmark). 

7.4. Skogarealer 

Tabell 7 

Faktorer for skogarealer med en trekronedekning på minst 10 % 

Klimasone 
Arealbruk 

(FLU) 

Forvaltning 

(FMG) 

Tilførsel 

(FI) 
FLU FMG FI 

Alle Naturskog (ikke-forringet) Ikke 

relevant(1) 

Ikke relevant 1   

Alle Forvaltet skog Alle Alle 1 1 1 

Tropisk fuktig/tørt 

klima 

Svedjebruk – kort brakkleggingstid Ikke relevant Ikke relevant 0,64   

Svedjebruk – full brakkleggingstid Ikke relevant Ikke relevant 0,8   

Temperert/borealt, 

fuktig/tørt klima 

Svedjebruk – kort brakkleggingstid Ikke relevant Ikke relevant 1   

Svedjebruk – full brakkleggingstid Ikke relevant Ikke relevant 1   

(1) I disse tilfellene skal FMG og FI ikke brukes, og for beregning av SOC kan følgende formel brukes: SOC = SOCST × FLU. 
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Tabell 8 inneholder retningslinjer for valg av egnede verdier fra tabell 7. 

Tabell 8 

Retningslinjer for arealbruk for skogarealer 

Arealbruk Retningslinjer 

Naturskog 

(ikke-forringet) 

Representerer naturskog eller langsiktig, ikke-forringet og bærekraftig forvaltet skog. 

Svedjebruk Permanent svedjebruk, der tropisk skog eller skogarealer ryddes for dyrking av ettårige 

vekster i en kort periode (f.eks. 3-5 år) og deretter får vokse til igjen. 

Full brakk-

leggingstid 

Representerer situasjoner der skogsvegetasjonen innhenter seg fullstendig eller nesten 

fullstendig før den ryddes på nytt for å brukes som dyrket mark. 

Kort brakk-

leggingstid 

Representerer situasjoner der skogsvegetasjonen ikke innhenter seg innen den ryddes på nytt. 

8.  VERDIER FOR KARBONLAGER I VEGETASJON OVER OG UNDER JORD 

For CVEG eller R kan de egnede verdiene i dette nummer brukes. 

8.1. Dyrket mark 

Tabell 9 

Vegetasjonsverdier for dyrket mark (generelt) 

Klimasone 
CVEG 

(tonn karbon per hektar) 

Alle 0 

Tabell 10 

Vegetasjonsverdier for sukkerrør (spesifikt) 

Sone Klimasone Miljøsone Kontinent 

CVEG 

(tonn karbon 

per hektar) 

Tropisk Tropisk tørt klima Tropisk tørr skog Afrika 4,2 

Asia (kontinent, øyer) 4 

Tropisk krattmark Asia (kontinent, øyer) 4 

Tropisk fuktig 

klima 

Tropisk fuktig løvskog Afrika 4,2 

Mellom- og Sør-Amerika 5 

Tropisk vått klima Tropisk regnskog Asia (kontinent, øyer) 4 

Mellom- og Sør-Amerika 5 

Subtropisk Varmtemperert 

tørt klima 

Subtropisk steppe Nord-Amerika 4,8 

Varmtemperert 

fuktig klima 

Subtropisk fuktig skog Mellom- og Sør-Amerika 5 

Nord-Amerika 4,8 
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8.2. Flerårige vekster, dvs. vekster med en stamme som vanligvis ikke høstes hvert år, som småskog med kort 

omløpstid og oljepalmer 

Tabell 11 

Vegetasjonsverdier for flerårige vekster (generelt) 

Klimasone 
CVEG 

(tonn karbon per hektar) 

Temperert klima (alle fuktighetsgrader) 

Tropisk tørt klima 

Tropisk fuktig klima 

Tropisk vått klima 

43,2 

6,2 

14,4 

34,3 

Tabell 12 

Vegetasjonsverdier for visse flerårige vekster 

Klimasone Veksttype 
CVEG 

(tonn karbon per hektar) 

Alle Kokosnøtt 

Jatropha 

Jojoba 

Oljepalme 

75 

17,5 

2,4 

60 

8.3. Gressmark 

Tabell 13 

Vegetasjonsverdier for gressmark, unntatt krattmark (generelt) 

Klimasone 
CVEG 

(tonn karbon per hektar) 

Borealt tørt og vått klima 

Kaldtemperert tørt klima 

Kaldtemperert vått klima 

Varmtemperert tørt klima 

Varmtemperert vått klima 

Tropisk tørt klima 

Tropisk fuktig og vått klima 

4,3 

3,3 

6,8 

3,1 

6,8 

4,4 

8,1 

Tabell 14 

Vegetasjonsverdier for Miscanthus (spesifikt) 

Sone Klimasone Miljøsone Kontinent 
CVEG 

(tonn karbon per hektar) 

Subtropisk Varmtemperert tørt 

klima 

Subtropisk tørr skog Europa 10 

Nord-Amerika 14,9 

Subtropisk steppe Nord-Amerika 14,9 
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Tabell 15 

Vegetasjonsverdier for krattmark, dvs. områder med vegetasjon som hovedsakelig består av vedaktige 

planter som er lavere enn 5 meter, og som ikke entydig har samme kjennetegn som trær 

Sone Kontinent 
CVEG 

(tonn karbon per hektar) 

Tropisk Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

Australia 

46 

53 

39 

46 

46 

Subtropisk Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Europa 

Asia (øyer) 

43 

50 

37 

37 

43 

Temperert Globalt 7,4 

8.4. Skogarealer 

Tabell 16 

Vegetasjonsverdier for skogarealer (unntatt skogbeplantning) med en trekronedekning på mellom 10 % 

og 30 % 

Sone Miljøsone Kontinent 

CVEG 

(tonn karbon 

per hektar) 

R 

Tropisk Tropisk regnskog Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

40 

39 

36 

45 

0,37 

0,37 

0,37 

0,37 

Tropisk fuktig skog Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

30 

26 

21 

34 

0,24 

0,24 

0,24 

0,24 

Tropisk tørr skog Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

14 

25 

16 

19 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

Tropiske fjellområder Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

13 

17 

16 

26 

0,24 

0,24 

0,24 

0,28 
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Sone Miljøsone Kontinent 

CVEG 

(tonn karbon 

per hektar) 

R 

Subtropisk Subtropisk fuktig skog  Nord- og Sør-Amerika 

 Asia (kontinent) 

 Asia (øyer) 

26 

22 

35 

0,28 

0,28 

0,28 

Subtropisk tørr skog Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

17 

26 

16 

20 

0,28 

0,32 

0,32 

0,32 

Subtropisk steppe Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

9 

10 

7 

9 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

Temperert Temperert oseanisk skog  Europa 

 Nord-Amerika 

 New Zealand 

 Sør-Amerika 

14 

79 

43 

21 

0,27 

0,27 

0,27 

0,27 

Temperert kontinental 

skog 

Asia, Europa (≤ 20 år) 

Asia, Europa (> 20 år) 

Nord- og Sør-Amerika (≤ 20 år) 

Nord- og Sør-Amerika (> 20 år) 

2 

14 

7 

16 

0,27 

0,27 

0,27 

0,27 

Tempererte fjellområder Asia, Europa (≤ 20 år) 

Asia, Europa (> 20 år) 

Nord- og Sør-Amerika (≤ 20 år) 

Nord- og Sør-Amerika (> 20 år) 

12 

16 

6 

6 

0,27 

0,27 

0,27 

0,27 

Borealt Boreal barskog Asia, Europa, Nord-Amerika 12 0,24 

Boreal tundraskog Asia, Europa, Nord-Amerika (≤ 20 år) 

Asia, Europa, Nord-Amerika (> 20 år) 

0 

2 

0,24 

0,24 

Boreale fjellområder Asia, Europa, Nord-Amerika (≤ 20 år) 

Asia, Europa, Nord-Amerika (> 20 år) 

2 

6 

0,24 

0,24 
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Tabell 17 

Vegetasjonsverdier for skogarealer (unntatt skogbeplantning) med en trekronedekning på over 30 % 

Sone Miljøsone Kontinent CVEG (tonn karbon per hektar) 

Tropisk Tropisk regnskog Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

204 

198 

185 

230 

Tropisk fuktig løvskog Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

156 

133 

110 

174 

Tropisk tørr skog Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

77 

131 

83 

101 

Tropiske fjellområder Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

77 

94 

88 

130 

Subtropisk Subtropisk fuktig skog Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

132 

109 

173 

Subtropisk tørr skog Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

88 

130 

82 

100 

Subtropisk steppe Afrika 

Nord- og Sør-Amerika 

Asia (kontinent) 

Asia (øyer) 

46 

53 

41 

47 

Temperert Temperert oseanisk skog Europa 

Nord-Amerika 

New Zealand 

Sør-Amerika 

84 

406 

227 

120 

Temperert kontinental skog Asia, Europa (≤ 20 år) 

Asia, Europa (> 20 år) 

Nord- og Sør-Amerika (≤ 20 år) 

Nord- og Sør-Amerika (> 20 år) 

27 

87 

51 

93 
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Sone Miljøsone Kontinent CVEG (tonn karbon per hektar) 

 Tempererte fjellområder Asia, Europa (≤ 20 år) 

Asia, Europa (> 20 år) 

Nord- og Sør-Amerika (≤ 20 år) 

Nord- og Sør-Amerika (> 20 år) 

75 

93 

45 

93 

Borealt Boreal barskog Asia, Europa, Nord-Amerika 53 

Boreal tundraskog Asia, Europa, Nord-Amerika 

(≤ 20 år) 

Asia, Europa, Nord-Amerika 

(> 20 år) 

26 

35 

Boreale fjellområder Asia, Europa, Nord-Amerika 

(≤ 20 år) 

Asia, Europa, Nord-Amerika 

(> 20 år) 

32 

53 

Tabell 18 

Vegetasjonsverdier for skogbeplantning 

Sone Miljøsone Kontinent 

CVEG 

(tonn karbon 

per hektar) 

R 

Tropisk Tropisk regnskog Afrika, løvtrær > 20 år 

Afrika, løvtrær ≤ 20 år 

Afrika, Pinus sp. > 20 år 

Afrika Pinus sp. ≤ 20 år 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Eucalyptus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika,  

Pinus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Tectona grandis 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, andre 

løvtrær 

Asia, løvtrær 

Asia, annet 

87 

29 

58 

17 

58 

 

87 

 

70 

 

44 

 

64 

38 

0,24 

0,24 

0,24 

0,24 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

0,24 

Tropisk fuktig løvskog Afrika, løvtrær > 20 år 

Afrika, løvtrær ≤ 20 år 

Afrika, Pinus sp. > 20 år 

Afrika Pinus sp. ≤ 20 år 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Eucalyptus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika,  

Pinus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Tectona grandis 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, andre 

løvtrær 

Asia, løvtrær 

Asia, annet 

44 

23 

35 

12 

26 

 

79 

 

35 

 

29 

 

52 

29 

0,24 

0,24 

0,24 

0,24 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

0,24 
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Sone Miljøsone Kontinent 

CVEG 

(tonn karbon 

per hektar) 

R 

 Tropisk tørr skog Afrika, løvtrær > 20 år 

Afrika, løvtrær ≤ 20 år 

Afrika, Pinus sp. > 20 år 

Afrika Pinus sp. ≤ 20 år 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Eucalyptus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika,  

Pinus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Tectona grandis 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, andre 

løvtrær 

Asia, løvtrær 

Asia, annet 

21 

9 

18 

6 

27 

 

33 

 

27 

 

18 

 

27 

18 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

0,28 

 

0,28 

 

0,28 

 

0,28 

 

0,28 

0,28 

Tropisk buskmark Afrika, løvtrær 

Afrika, Pinus sp. > 20 år 

Afrika Pinus sp. ≤ 20 år 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Eucalyptus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika,  

Pinus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Tectona grandis 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, andre 

løvtrær 

Asia, løvtrær 

Asia, annet 

6 

6 

4 

18 

 

18 

 

15 

 

9 

 

12 

9 

0,27 

0,27 

0,27 

0,27 

 

0,27 

 

0,27 

 

0,27 

 

0,27 

0,27 

Tropiske fjellområder Afrika, løvtrær > 20 år 

Afrika, løvtrær ≤ 20 år 

Afrika, Pinus sp. > 20 år 

Afrika Pinus sp. ≤ 20 år 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Eucalyptus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika,  

Pinus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Tectona grandis 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, andre 

løvtrær 

Asia, løvtrær 

Asia, annet 

31 

20 

19 

7 

22 

 

29 

 

23 

 

16 

 

28 

15 

0,24 

0,24 

0,24 

0,24 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

0,24 

Subtropisk Subtropisk fuktig skog Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Eucalyptus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika,  

Pinus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Tectona grandis 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, andre 

løvtrær 

Asia, løvtrær 

Asia, annet 

42 

 

81 

 

36 

 

30 

 

54 

30 

0,28 

 

0,28 

 

0,28 

 

0,28 

 

0,28 

0,28 
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Sone Miljøsone Kontinent 

CVEG 

(tonn karbon 

per hektar) 

R 

 Subtropisk tørr skog Afrika, løvtrær > 20 år 

Afrika, løvtrær ≤ 20 år 

Afrika, Pinus sp. > 20 år 

Afrika Pinus sp. ≤ 20 år 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Eucalyptus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika,  

Pinus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Tectona grandis 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, andre 

løvtrær 

Asia, løvtrær 

Asia, annet 

21 

9 

19 

6 

34 

 

34 

 

28 

 

19 

 

28 

19 

0,28 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

 

0,32 

 

0,32 

 

0,32 

 

0,32 

0,32 

Subtropisk steppe Afrika, løvtrær 

Afrika, Pinus sp. > 20 år 

Afrika Pinus sp. ≤ 20 år 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Eucalyptus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika,  

Pinus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Tectona grandis 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, andre 

løvtrær 

Asia, løvtrær > 20 år 

Asia, løvtrær ≤ 20 år 

Asia, barskog > 20 år 

Asia, barskog ≤ 20 år 

6 

6 

5 

19 

 

19 

 

16 

 

9 

 

25 

3 

6 

34 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

 

0,32 

 

0,32 

 

0,32 

 

0,32 

0,32 

0,32 

0,32 

Subtropiske fjellområder Afrika, løvtrær > 20 år 

Afrika, løvtrær ≤ 20 år 

Afrika, Pinus sp. > 20 år 

Afrika Pinus sp. ≤ 20 år 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Eucalyptus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika,  

Pinus sp. 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, 

Tectona grandis 

Nord-, Mellom og Sør-Amerika, andre 

løvtrær 

Asia, løvtrær 

Asia, annet 

31 

20 

19 

7 

22 

 

34 

 

23 

 

16 

 

28 

15 

0,24 

0,24 

0,24 

0,24 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

 

0,24 

0,24 

Temperert Temperert oseanisk skog Asia, Europa, løvskog > 20 år 

Asia, Europa, løvskog ≤ 20 år 

Asia, Europa, barskog > 20 år 

Asia, Europa, barskog ≤ 20 år 

Nord-Amerika 

New Zealand 

Sør-Amerika 

60 

9 

60 

12 

52 

75 

31 

0,27 

0,27 

0,27 

0,27 

0,27 

0,27 

0,27 
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Sone Miljøsone Kontinent 

CVEG 

(tonn karbon 

per hektar) 

R 

 Temperert kontinental 

skog og tempererte 

fjellområder 

Asia, Europa, løvskog > 20 år 

Asia, Europa, løvskog ≤ 20 år 

Asia, Europa, barskog > 20 år 

Asia, Europa, barskog ≤ 20 år 

Nord-Amerika 

Sør-Amerika 

60 

4 

52 

7 

52 

31 

0,27 

0,27 

0,27 

0,27 

0,27 

0,27 

Borealt Boreal barskog og boreale 

fjellområder 

Asia, Europa > 20 år 

Asia, Europa ≤ 20 år 

Nord-Amerika 

12 

1 

13 

0,24 

0,24 

0,24 

Boreal tundraskog Asia, Europa > 20 år 

Asia, Europa ≤ 20 år 

Nord-Amerika 

7 

1 

7 

0,24 

0,24 

0,24 
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 623/2012 

av 11. juli 2012 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner(1), særlig artikkel 11 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Polen har framlagt en begrunnet anmodning om endring 

av vedlegg II til direktiv 2005/36/EF. 

2) Polen har anmodet om en endring av utdanningens 

innhold for yrket togleder (dyżurny ruchu), et yrke som 

allerede er inkludert i vedlegg II til direktiv 2005/36/EF. 

Disse opplæringsprogrammene oppfyller vilkårene 

fastsatt i artikkel 11 bokstav c) ii) i direktiv 2005/36/EF 

ettersom opplæringen tilsvarer utdanningsnivået fastsatt 

i artikkel 11 bokstav c) i) i nevnte direktiv, gir et 

sammenlignbart faglig nivå og forbereder utøveren på et 

sammenlignbart nivå med hensyn til ansvar og 

funksjoner, slik det framgår av følgende lovgivning: lov 

om gjennomføring av reformen av utdanningssystemet 

av 8. januar 1999 (Republikken Polens offisielle 

tidende, 1999 nr. 12, punkt 96); lov om 

jernbanetransport av 28. mars 2003 (Republikken 

Polens offisielle tidende, 2003, nr. 86, punkt 789); 

infrastrukturministerens forskrift av 16. august 2004 om 

en liste over stillinger som er direkte knyttet til 

jernbanetrafikkens drift og sikkerhet, og vilkår som må 

være oppfylt av personer som innehar nevnte stillinger 

og fører jernbanekjøretøyer (Republikken Polens 

offisielle tidende, 2004, nr. 212, punkt 2152); 

infrastrukturministerens forskrift av 18. juli 2005 om 

alminnelige vilkår for jernbanetrafikkens drift og 

signalering (Republikken Polens offisielle tidende, 

2005, nr. 172, punkt 1444). 

3) Polen har også anmodet om at yrket togsjef (kierownik 

pociągu) tilføyes til vedlegg II til direktiv 2005/36/EF. 

Opplæringsprogrammene for dette yrket oppfyller 

vilkårene fastsatt i artikkel 11 bokstav c) ii) i nevnte 

direktiv ettersom opplæringen tilsvarer utdanningsnivået 

fastsatt i artikkel 11 bokstav c) i) i nevnte direktiv, gir et 

sammenlignbart faglig nivå og forbereder utøveren på et 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 180 av 12.7.2012, s. 9, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg vedlegg 

VII (Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 29. 

(1) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 22. 

sammenlignbart nivå med hensyn til ansvar og 

funksjoner, slik det framgår av følgende lovgivning: lov 

om gjennomføring av reformen av utdanningssystemet 

av 8. januar 1999 (Republikken Polens offisielle 

tidende, 1999 nr. 12, punkt 96); lov om 

jernbanetransport av 28. mars 2003 (Republikken 

Polens offisielle tidende, 2003, nr. 86, punkt 789); 

infrastrukturministerens forskrift av 16. august 2004 om 

en liste over stillinger som er direkte knyttet til 

jernbanetrafikkens drift og sikkerhet, og vilkår som må 

være oppfylt av personer som innehar nevnte stillinger 

og fører jernbanekjøretøyer (Republikken Polens 

offisielle tidende, 2004, nr. 212, punkt 2152); 

infrastrukturministerens forskrift av 18. juli 2005 om 

alminnelige vilkår for jernbanetrafikkens drift og 

signalering (Republikken Polens offisielle tidende, 

2005, nr. 172, punkt 1444). 

4) Polen har også anmodet om at yrket skipsmekaniker for 

innlands vannveier (mechanik statkowy żeglugi 

śródlądowej) tilføyes til vedlegg II til direktiv 

2005/36/EF. Opplæringsprogrammene for dette yrket 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 11 bokstav c) ii) i 

nevnte direktiv ettersom opplæringen tilsvarer 

utdanningsnivået fastsatt i artikkel 11 bokstav c) i) i 

nevnte direktiv, gir et sammenlignbart faglig nivå og 

forbereder utøveren på et sammenlignbart nivå med 

hensyn til ansvar og funksjoner, slik det framgår av 

følgende lovgivning: lov om gjennomføring av 

reformen av utdanningssystemet av 8. januar 1999 

(Republikken Polens offisielle tidende, 1999 nr. 12, 

punkt 96); infrastrukturministerens forskrift av 

23. januar 2003 om yrkeskvalifikasjoner for og 

sammensetning av besetningen på fartøyer på innlands 

vannveier (Republikken Polens offisielle tidende, 2003, 

nr. 50, punkt 427). 

5) Direktiv 2005/36/EF bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2005/36/EF endres som angitt i 

vedlegget til denne forordning. 

2017/EØS/29/40 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 11. juli 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



Nr. 29/718 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

VEDLEGG 

I vedlegg II til direktiv 2005/36/EF gjøres følgende endringer i nr. 4 under overskriften «i Polen»: 

1)  Fjerde strekpunkt erstattes med følgende: 

«—  togleder (dyżurny ruchu), 

 som innebærer 

i) åtte års grunnutdanning og fire års yrkesrettet videregående opplæring med jernbanetransport som 

spesialisering samt et kurs på 45 dager som forberedelse til utøvelse av yrket som togleder og bestått 

kvalifikasjonseksamen, eller 

ii) åtte års grunnutdanning og fem års yrkesrettet videregående opplæring med jernbanetransport som 

spesialisering samt et kurs på 63 dager som forberedelse til utøvelse av yrket som togleder og bestått 

kvalifikasjonseksamen, eller 

iii) åtte års grunnutdanning og fem års yrkesrettet videregående opplæring med jernbanetransport som 

spesialisering samt et kurs på 29 dager som forberedelse til utøvelse av yrket som togleder, en praktisk 

opplæringsperiode på fem dager under tilsyn og bestått kvalifikasjonseksamen, eller 

iv) seks års grunnutdanning, tre års ungdomsskoleutdanning og tre års yrkesrettet videregående opplæring 

med jernbanetransport som spesialisering samt et kurs på 29 dager som forberedelse til utøvelse av yrket 

som togleder, en praktisk opplæringsperiode på fem dager under tilsyn og bestått 

kvalifikasjonseksamen.» 

2)  Nytt femte og sjette strekpunkt skal lyde: 

«—  togsjef (kierownik pociągu), 

 som innebærer 

i) åtte års grunnutdanning og fem års yrkesrettet videregående opplæring med jernbanetransport som 

spesialisering samt et kurs på 22 dager som forberedelse til utøvelse av yrket som togsjef, en praktisk 

opplæringsperiode på tre dager under tilsyn og bestått kvalifikasjonseksamen, eller 

ii) seks års grunnutdanning, tre års ungdomsskoleutdanning og tre års yrkesrettet videregående opplæring 

med jernbanetransport som spesialisering samt et kurs på 22 dager som forberedelse til utøvelse av yrket 

som togsjef, en praktisk opplæringsperiode på tre dager under tilsyn og bestått kvalifikasjonseksamen. 

—  skipsmekaniker for innlands vannveier (mechanik statkowy żeglugi śródlądowej), 

 som innebærer 

i) åtte års grunnutdanning og fem års yrkesrettet videregående opplæring med skipsmekanikk for innlands 

vannveier som spesialisering samt 24 måneders arbeidserfaring, herunder minst 18 måneder på fartøyer på 

innlands vannveier med håndtering av systemer for mekanisk framdrift og hjelpesystemer og seks 

måneder som kan omfatte erfaring med reparasjon av forbrenningsmotorer på skipsverft eller på 

serviceverksteder, og bestått kvalifikasjonseksamen, eller 

ii) seks års grunnutdanning, tre års ungdomsskoleutdanning og fire års yrkesrettet videregående opplæring 

med skipsmekanikk for innlands vannveier som spesialisering samt 24 måneders arbeidserfaring, herunder 

minst 18 måneder på fartøyer på innlands vannveier med håndtering av systemer for mekanisk framdrift 

og hjelpesystemer og seks måneder som kan omfatte erfaring med reparasjon av forbrenningsmotorer på 

skipsverft eller på serviceverksteder, og bestått kvalifikasjonseksamen.» 

 ______  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 748/2012 

av 3. august 2012 

om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og 

tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og 

produksjonsorganisasjoner 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 5 nr. 5 

og artikkel 6 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. 

september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler 

for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer 

og tilhørende produkter, deler og utstyr, og for 

sertifisering av konstruksjons- og produksjons-

organisasjoner(2) er blitt betydelig endret flere 

ganger(3). Ettersom det skal gjøres ytterligere endringer, 

bør forordningen av klarhetshensyn omarbeides. 

2) Ved forordning (EF) nr. 216/2008 fastsettes felles 

grunnleggende krav med sikte på et høyt ensartet nivå 

for sikkerhet i sivil luftfart og for miljøvern. 

Kommisjonen skal ifølge forordningen vedta de 

gjennomføringsregler som er nødvendige for å sikre 

ensartet anvendelse av kravene. Ved forordningen 

opprettes Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter kalt 

«Byrået») for å bistå Kommisjonen med å utarbeide 

gjennomføringsreglene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 224, 21.8.2012, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 223/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 18 av 21.3.2013, s. 30. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6. 

(3) Se vedlegg II. 

3) Det er nødvendig å fastsette felles tekniske krav og 

administrative framgangsmåter for å sikre at 

luftfartsprodukter, -deler og -utstyr som omfattes av 

forordning (EF) nr. 216/2008, er luftdyktige og 

miljøforenlige. Disse kravene og framgangsmåtene bør 

angi vilkårene for å utstede, opprettholde, endre, 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle aktuelle 

sertifikater. 

4) Organisasjoner som deltar i konstruksjon og produksjon 

av produkter, deler og utstyr, skal oppfylle visse 

tekniske krav for å vise at de har evne og midler til å 

oppfylle sine forpliktelser og tilknyttede rettigheter. 

Kommisjonen skal fastsette tiltak for å presisere 

vilkårene for å utstede, opprettholde, endre, midlertidig 

oppheve eller tilbakekalle sertifikater som bekrefter 

samsvar. 

5) Når Kommisjonen fastsetter tiltak med sikte på 

gjennomføring av de felles grunnleggende krav til 

luftdyktighet, skal den påse at tiltakene gjenspeiler det 

nyeste innen teknikken og beste praksis, tar hensyn til 

den erfaring som er oppnådd innen luftfart på 

verdensbasis, og til den vitenskapelige og tekniske 

utvikling, samt gir mulighet for å gripe inn umiddelbart 

ved fastslåtte årsaker til ulykker og alvorlige hendelser. 

6) Behovet for å sikre ensartet anvendelse av felles 

luftdyktighets- og miljøkrav til luftfartsprodukter, -deler 

og -utstyr, tilsier at vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene og eventuelt Byrået følger felles 

framgangsmåter når de vurderer om disse kravene er 

oppfylt. Byrået bør utarbeide sertifiserings-

spesifikasjoner og veiledende materiale for å fremme 

nødvendig ensartethet i regelverket.  

2017/EØS/29/41 
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7) Det er nødvendig å godkjenne at sertifikater utstedt før 

ikrafttredelsen av forordning (EF) nr. 1702/2003 fortsatt 

er gyldige, i samsvar med artikkel 69 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

8) For å opprettholde et høyt ensartet flysikkerhetsnivå i 

Europa er det nødvendig å gjøre endringer i kravene til 

og framgangsmåtene for sertifisering av luftfartøyer og 

tilhørende produkter, deler og utstyr, og for sertifisering 

av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner, og 

særlig å utarbeide mer detaljerte regler for godtgjøring 

av samsvar med typesertifiseringsgrunnlaget og 

miljøkravene og åpne for muligheten for å velge å 

oppfylle senere standarder for endringer av 

typesertifikater. 

9) Prinsippet for og kompleksiteten ved hjelpeaggregater 

(APU-er) ligner prinsippet for og kompleksiteten ved 

flymotorer, og i noen tilfeller er konstruksjonen av 

hjelpeaggregater avledet fra motorkonstruksjoner. Det 

er derfor nødvendig å endre bestemmelsene om 

reparasjoner på hjelpeaggregater for å gjenopprette 

samsvar med reparasjonsprosessen for motorer. 

10) For at motordrevne, ikke teknisk kompliserte 

luftfartøyer, luftfartøyer til fritidsbruk og tilhørende 

produkter, deler og utstyr skal omfattes av tiltak som 

står i forhold til deres enkle konstruksjon og driftstype, 

samtidig som et høyt ensartet sikkerhetsnivå for 

luftfarten i Europa opprettholdes, er det nødvendig å 

gjøre endringer i kravene til og framgangsmåtene for 

sertifisering av slike luftfartøyer og tilhørende 

produkter, deler og utstyr og for sertifisering av 

konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner, og særlig, 

for eiere av europeiske lette luftfartøyer under 2 000 kg 

(ELA2) eller under 1 200 kg (ELA1), å innføre en 

mulighet for å godkjenne at visse deler som ikke er 

sikkerhetskritiske, monteres uten EASA-skjema 1. 

11) Byrået har utarbeidet utkast til gjennomføringsregler og 

har framlagt dem for Kommisjonen i form av uttalelse 

nr. 01/2009 om mulighet for å avvike fra 

luftdyktighetsreglene ved konstruksjonsendringer, 

uttalelse nr. 02/2009 om reparasjons- og 

konstruksjonsendringer av European Technical Standard 

Order (ETSO), uttalelse nr. 01/2010 om kapittel J DOA, 

og uttalelse nr. 01/2011 om ELA-prosessen og 

standardendringer og -reparasjoner, i samsvar med 

artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelsen fra Komiteen for Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå nedsatt ved artikkel 65 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde og definisjoner 

1.  Ved denne forordning fastsettes, i samsvar med artikkel 5 

nr. 5 og artikkel 6 nr. 3 i forordning (EF) nr. 216/2008, felles 

tekniske krav og administrative framgangsmåter for 

luftdyktighets- og miljøsertifisering av produkter, deler og 

utstyr, med nærmere opplysninger om 

a)  utstedelse av typesertifikater, begrensede typesertifikater, 

supplerende typesertifikater og endringer av slike 

sertifikater, 

b)  utstedelse av luftdyktighetsbeviser, begrensede 

luftdyktighetsbeviser, flygetillatelser og sertifikater for 

godkjent frigivelse, 

c)  utstedelse av godkjenning av reparasjonsløsninger, 

d)  godtgjøring av samsvar med miljøkrav, 

e)  utstedelse av støysertifikater, 

f)  identifikasjonsmerking av produkter, deler og utstyr, 

g)  sertifisering av bestemte deler og utstyr, 

h)  sertifisering av konstruksjons- og produksjons-

organisasjoner, 

i)  utstedelse av luftdyktighetspåbud. 

2.  I denne forordning menes med 

a) «JAA» de felles luftfartsmyndigheter («Joint Aviation 

Authorities»), 

b) «JAR» de felles luftfartskrav («Joint Aviation 

Requirements»), 

c) «del 21» kravene til og framgangsmåtene for sertifisering 

av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr, og 

for sertifisering av konstruksjons- og 

produksjonsorganisasjoner, fastsatt i vedlegg I til denne 

forordning, 

d) «del M» de gjeldende krav til kontinuerlig luftdyktighet 

som er vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008, 

e) «hovedforetak» foretakets hovedkontor eller 

forretningskontor der de viktigste økonomiske funksjonene 

og den driftsmessige styringen av virksomheten nevnt i 

denne forordning utøves,  
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f) «artikkel» deler og utstyr til bruk på sivile luftfartøyer, 

g) «ETSO» European Technical Standard Order. ETSO er en 

detaljert luftdyktighetsspesifikasjon som utstedes av Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå («Byrået») for å sikre samsvar 

med kravene i denne forordning som en minstestandard for 

yteevne for angitte artikler, 

h) «EPA» European Part Approval. EPA for en artikkel 

innebærer at artikkelen er produsert i samsvar med 

godkjente konstruksjonsdata som ikke tilhører innehaveren 

av typesertifikatet for det berørte produktet, unntatt for 

ETSO-artikler, 

i) «ELA1-luftfartøy» følgende bemannede europeiske lette 

luftfartøyer: 

i) et fly med største tillatte startmasse (MTOM) på høyst 

1 200 kg, som ikke er klassifisert som et motordrevet, 

teknisk komplisert luftfartøy, 

ii) et seilfly eller motordrevet seilfly med største tillatte 

startmasse (MTOM) på høyst 1 200 kg, 

iii) en ballong med største dimensjonerende oppdriftsgass- 

eller varmluftsvolum som ikke overstiger 3 400 m3 for 

varmluftsballonger, 1 050 m3 for gassballonger og 

300 m3 for forankrede gassballonger, 

iv) et luftskip konstruert for høyst fire personer, med et 

største dimensjonerende oppdriftsgass- eller 

varmluftsvolum som ikke overstiger 3 400 m3 for 

varmluftskip og 1 000 m3 for gassluftskip, 

j) «ELA2-luftfartøy» følgende bemannede europeiske lette 

luftfartøyer: 

i) et fly med største tillatte startmasse (MTOM) på høyst 

2 000 kg, som ikke er klassifisert som et motordrevet, 

teknisk komplisert luftfartøy, 

ii) et seilfly eller motordrevet seilfly med største tillatte 

startmasse (MTOM) på høyst 2 000 kg, 

iii) en ballong, 

iv) et varmluftskip, 

v) et gassluftskip som har alle følgende egenskaper: 

– maksimalt 3 % statisk vekt, 

– ikke-vektorstyrt skyvekraft (bortsett fra revers), 

– konvensjonell og enkel konstruksjon av: struktur, 

styringssystem og gassbeholdersystem, 

– styring uten servo, 

vi) et svært lett rotorluftfartøy. 

Artikkel 2 

Sertifisering av produkter, deler og utstyr 

1.  Det skal utstedes sertifikater for produkter, deler og utstyr 

som angitt i vedlegg I (del 21). 

2.  Som unntak fra nr. 1 får bestemmelsene i kapittel H og I i 

vedlegg I (del 21) ikke anvendelse på luftfartøyer, herunder 

monterte produkter, deler og utstyr, som ikke er registrert i en 

medlemsstat. Bestemmelsene i kapittel P i vedlegg I (del 21) får 

heller ikke anvendelse, med mindre luftfartøyets kjennemerker 

er fastsatt av en medlemsstat. 

Artikkel 3 

Fortsatt gyldighet for typesertifikater og tilknyttede 

luftdyktighetsbeviser 

1.  For produkter utstyrt med et typesertifikat eller et 

dokument som tillater utstedelse av et luftdyktighetsbevis, 

utstedt av en medlemsstat før 28. september 2003, får følgende 

bestemmelser anvendelse: 

a)  produktet skal anses å være omfattet av et typesertifikat 

utstedt i samsvar med denne forordning når 

i) grunnlaget for typesertifiseringen var 

– JAA-typesertifiseringsgrunnlag, for produkter som er 

sertifisert etter de JAA-framgangsmåter som er 

definert i produktenes JAA-datablader, eller 

– for andre produkter, det typesertifiseringsgrunnlaget 

som er definert i typesertifikatets datablad fra 

konstruksjonsstaten, dersom konstruksjonsstaten var 

– en medlemsstat, med mindre Byrået fastslår at et 

slikt typesertifiseringsgrunnlag ikke gir et 

sikkerhetsnivå tilsvarende det som kreves i 

forordning (EF) nr. 216/2008 og denne 

forordning, idet det særlig tas hensyn til benyttede 

luftdyktighetsregler og driftserfaring, eller  
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– en stat som en medlemsstat har inngått en 

bilateral luftdyktighetsavtale eller lignende avtale 

med, og produktene er blitt sertifisert i henhold til 

denne avtalen på grunnlag av 

luftdyktighetsreglene i konstruksjonsstaten, med 

mindre Byrået fastslår at luftdyktighetsreglene, 

driftserfaringen eller sikkerhetssystemet i 

konstruksjonsstaten ikke gir et sikkerhetsnivå 

tilsvarende det som kreves i forordning (EF) 

nr. 216/2008 og denne forordning. 

  Byrået skal foreta en første vurdering av virkningen av 

bestemmelsene i annet strekpunkt med sikte på å 

framlegge en uttalelse for Kommisjonen med mulige 

forslag til endring av denne forordning, 

ii) miljøkravene var kravene som er fastsatt i vedlegg 16 til 

Chicago-konvensjonen, og som får anvendelse på 

produktet, 

iii) gjeldende luftdyktighetspåbud var de som var gjeldende 

i konstruksjonsstaten, 

b)  konstruksjonen av et bestemt luftfartøy som var registrert i 

en medlemsstat før 28. september 2003, skal anses å være 

godkjent i henhold til denne forordning når 

i) luftfartøyets grunnleggende typekonstruksjon var del av 

et typesertifikat nevnt i bokstav a), 

ii) alle endringer av denne grunnleggende 

typekonstruksjonen som ikke var type-

sertifikatinnehaverens ansvar, var blitt godkjent, og 

iii) de luftdyktighetspåbud som var utstedt eller vedtatt av 

registreringsstaten før 28. september 2003, herunder 

eventuelle endringer av konstruksjonsstatens 

luftdyktighetspåbud som var godtatt av 

registreringsstaten, var overholdt. 

2.  Når det gjelder produkter som det 28. september 2003 

pågikk en typesertifiseringsprosess for ved JAA eller i en 

medlemsstat, får følgende bestemmelser anvendelse: 

a)  dersom produktet er under sertifisering i flere 

medlemsstater, skal det prosjektet som har kommet lengst, 

brukes som referanse, 

b)  21.A.15 bokstav a), b) og c) i vedlegg I (del 21) får ikke 

anvendelse, 

c)  som unntak fra 21.A.17 bokstav a) i vedlegg I (del 21) skal 

typesertifiseringsgrunnlaget være det som er fastsatt av 

JAA eller eventuelt av medlemsstaten på den dato det søkes 

om godkjenning, 

d)  påvisning av samsvar som skjer i henhold til JAAs eller en 

medlemsstats framgangsmåter, skal anses å være utført av 

Byrået med henblikk på å oppfylle kravene i 21.A.20 

bokstav a) og b) i vedlegg I (del 21). 

3.  Når det gjelder produkter som har et nasjonalt 

typesertifikat eller et tilsvarende sertifikat, og som en 

medlemsstats godkjenningsprosess for endringer ikke var 

avsluttet for på tidspunktet da typesertifikatet skulle være i 

samsvar med denne forordning, får følgende bestemmelser 

anvendelse: 

a)  dersom en godkjenningsprosess utføres av flere 

medlemsstater, skal det prosjektet som har kommet lengst, 

brukes som referanse, 

b)  21.A.93 i vedlegg I (del 21) får ikke anvendelse, 

c)  gjeldende typesertifiseringsgrunnlag skal være det som er 

fastsatt av JAA eller eventuelt av medlemsstaten på den 

dato det søkes om godkjenning av endringen, 

d)  påvisning av samsvar som skjer i henhold til JAAs eller 

medlemsstaters framgangsmåter, skal anses å være utført av 

Byrået med henblikk på å oppfylle kravene i 21.A.103 

bokstav a) nr. 2 og bokstav b) i vedlegg I (del 21). 

4.  Når det gjelder produkter med et nasjonalt typesertifikat 

eller et tilsvarende sertifikat, når godkjenningsprosessen for 

løsning ved større reparasjoner som utføres av en medlemsstat, 

ikke var avsluttet på tidspunktet for fastsettelse av 

typesertifikatet i samsvar med denne forordning, skal den 

påvisning av samsvar som skjer innenfor rammen av JAAs eller 

medlemsstaters framgangsmåter, anses å være utført av Byrået 

med henblikk på å oppfylle kravene i 21.A.433 bokstav a) i 

vedlegg I (del 21). 

5.  Et luftdyktighetsbevis som er utstedt av en medlemsstat, 

og som bekrefter samsvar med et typesertifikat fastsatt i 

samsvar med nr. 1, skal anses å være i samsvar med denne 

forordning. 

Artikkel 4 

Fortsatt gyldighet for supplerende typesertifikater 

1.  Når det gjelder supplerende typesertifikater utstedt av en 

medlemsstat etter JAAs framgangsmåter eller gjeldende 

nasjonale framgangsmåter, og når det gjelder endringer av 

produkter som er foreslått av andre personer enn innehaveren 

av produktets typesertifikat og deretter er godkjent av en 

medlemsstat i henhold til gjeldende nasjonale framgangsmåter, 

skal det supplerende typesertifikat eller endringen, anses å være 

utstedt i henhold til denne forordning dersom det supplerende 

typesertifikat eller endringen var gyldig 28. september 2003.  
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2.  Når det gjelder supplerende typesertifikater som det 

28. september 2003 pågikk en sertifiseringsprosess for i en av 

medlemsstatene i henhold til JAAs gjeldende framgangsmåter 

for supplerende typesertifikater, og når det gjelder større 

endringer av produkter foreslått av andre personer enn 

innehaveren av produktets typesertifikat som det 28. september 

2003 pågikk en sertifiseringsprosess for i en av medlemsstatene 

i henhold til gjeldende nasjonale framgangsmåter, får følgende 

bestemmelser anvendelse: 

a)  dersom sertifiseringsprosessen pågikk i flere medlemsstater, 

skal det prosjektet som er kommet lengst, brukes som 

referanse, 

b)  21.A.113 bokstav a) og b) i vedlegg I (del 21) får ikke 

anvendelse, 

c)  gjeldende sertifiseringsgrunnlag skal være det som er 

fastsatt av JAA eller eventuelt av medlemsstaten på den 

dato det søkes om supplerende typesertifikat eller 

godkjenning av større endringer, 

d)  påvisning av samsvar som skjer i henhold til JAAs eller 

medlemsstaters framgangsmåter, skal anses å være utført av 

Byrået med henblikk på å oppfylle kravene i 21.A.115 

bokstav a) i vedlegg I (del 21). 

Artikkel 5 

Fortsatt drift av visse luftfartøyer som er registrert i 

medlemsstatene 

Når det gjelder luftfartøyer som ikke kan anses å ha et 

typesertifikat som er utstedt i samsvar med artikkel 3 nr. 1 

bokstav a) i denne forordning, og som har fått utstedt et 

luftdyktighetsbevis av en medlemsstat før ikrafttredelsen av 

forordning (EF) nr. 1702/2003 i denne medlemsstaten(1) og var 

registrert i medlemsstaten på den datoen og fremdeles var 

registrert i en medlemsstat 28. mars 2007, skal en kombinasjon 

av følgende faktorer anses å utgjøre de gjeldende særlige 

luftdyktighetsspesifikasjoner utstedt i henhold til denne 

forordning: 

a)  konstruksjonsstatens datablad for typesertifikatet og 

datablad for typesertifikatet for støy, eller tilsvarende 

dokumenter, forutsatt at konstruksjonsstaten har inngått en 

hensiktsmessig arbeidsavtale med Byrået, i samsvar med 

artikkel 27 nr. 2 i forordning (EF) nr. 216/2008, som 

omfatter kontinuerlig luftdyktighet for et slikt luftfartøys 

konstruksjon, 

b)  miljøkravene som er fastsatt i vedlegg 16 til Chicago-

konvensjonen, og som får anvendelse på luftfartøyet, og 

c)  konstruksjonsstatens obligatoriske opplysninger om 

kontinuerlig luftdyktighet. 

  

(1) For EU-15: 28. september 2003, for EU-10: 1. mai 2004, og for 

EU-2: 1. januar 2007. 

Artikkel 6 

Fortsatt gyldighet for sertifikater for deler og utstyr 

1.  Godkjenninger av deler og utstyr som er utstedt av en 

medlemsstat og var gyldige 28. september 2003, skal anses å 

være utstedt i henhold til denne forordning. 

2.  Når det gjelder deler og utstyr som det 28. september 

2003 pågikk en godkjennings- eller tillatelsesprosess for i en 

medlemsstat, gjelder følgende: 

a)  dersom tillatelsesprosessen pågikk i flere medlemsstater, 

skal det prosjektet som har kommet lengst, brukes som 

referanse, 

b)  21.A.603 i vedlegg I (del 21) får ikke anvendelse, 

c)  gjeldende krav til opplysninger fastsatt i 21.A.605 i vedlegg 

I (del 21) skal være de krav som er fastsatt av 

vedkommende medlemsstat på den dato det søkes om 

godkjenning eller tillatelse, 

d)  påvisning av samsvar som gjøres av vedkommende 

medlemsstat, skal anses å være utført av Byrået med 

henblikk på å oppfylle kravene i 21.A.606 bokstav b) i 

vedlegg I (del 21). 

Artikkel 7 

Flygetillatelse 

De vilkår som var fastsatt av medlemsstatene før 28. mars 2007 

for flygetillatelser eller andre luftdyktighetsbeviser som var 

utstedt for luftfartøyer som ikke hadde et luftdyktighetsbevis 

eller et begrenset luftdyktighetsbevis utstedt i henhold til denne 

forordning, skal anses å ha blitt fastsatt i henhold til denne 

forordning, med mindre Byrået har fastslått før 28. mars 2008 

at disse vilkårene ikke gir et sikkerhetsnivå tilsvarende det som 

kreves i forordning (EF) nr. 216/2008 eller denne forordning. 

Artikkel 8 

Konstruksjonsorganisasjoner 

1.  En organisasjon som har ansvar for konstruksjon av 

produkter, deler og utstyr eller for endringer eller reparasjoner 

av produkter, deler og utstyr, skal godtgjøre sin evne i samsvar 

med vedlegg I (del 21). 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan en organisasjon som har sitt 

hovedforetak i en tredjestat, godtgjøre sin evne ved å ha et 

sertifikat utstedt av den aktuelle staten for produktet, delen eller 

utstyret søknaden gjelder, forutsatt at 

a)  den aktuelle staten er konstruksjonsstaten, og  
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b)  Byrået har fastslått at denne statens system omfatter det 

samme uavhengige nivået av samsvarskontroll som fastsatt 

i denne forordning, enten gjennom et tilsvarende system for 

godkjenning av organisasjoner eller ved at den aktuelle 

statens vedkommende myndighet involveres direkte. 

3.  Godkjenninger av konstruksjonsorganisasjoner som er 

utstedt eller anerkjent av en medlemsstat i samsvar med JAAs 

krav og framgangsmåter og var gyldige før 28. september 2003, 

skal anses å være i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 9 

Produksjonsorganisasjoner 

1.  En organisasjon som har ansvar for framstilling av 

produkter, deler og utstyr, skal godtgjøre sin evne i samsvar 

med bestemmelsene i vedlegg I (del 21). 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan en produsent som har sitt 

hovedforetak i en tredjestat, godtgjøre sin evne ved å ha et 

sertifikat utstedt av den aktuelle staten for produktet, delen eller 

utstyret søknaden gjelder, forutsatt at 

a)  den aktuelle staten er produksjonsstaten, og 

b)  Byrået har fastslått at denne statens system ligger på det 

samme uavhengige nivået av samsvarskontroll som fastsatt 

i denne forordning, enten gjennom et tilsvarende system for 

godkjenning av organisasjoner eller ved at den aktuelle 

statens vedkommende myndighet involveres direkte. 

3.  Godkjenninger av produksjonsorganisasjoner som er 

utstedt eller anerkjent av en medlemsstat i samsvar med JAAs 

krav og framgangsmåter og var gyldige før 28. september 2003, 

skal anses å være i samsvar med denne forordning. 

Artikkel 10 

Byråets tiltak 

1.  Byrået skal utarbeide akseptable samsvarskriterier som 

vedkommende myndigheter, organisasjoner og personell kan 

bruke for å vise at bestemmelsene i vedlegg I (del 21) til denne 

forordning overholdes. 

2.  De akseptable samsvarskriteriene som Byrået utsteder, 

skal verken innføre nye krav eller lavere krav enn de som er 

fastsatt i vedlegg I (del 21) til denne forordning. 

3.  Med forbehold for artikkel 54 og 55 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 anses kravene i vedlegg I (del 21) til denne 

forordning å være oppfylt uten ytterligere dokumentasjon når 

de akseptable samsvarskriteriene utstedt av Byrået anvendes. 

Artikkel 11 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1702/2003 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordning skal forstås som 

henvisninger til denne forordning og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg III. 

Artikkel 12 

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, 3. august 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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21.1 Generelt 

I dette vedlegg I (del 21) menes med «vedkommende myndighet» 

a)  for organisasjoner som har sitt hovedforetak i en medlemsstat, myndigheten utpekt av denne medlemsstaten, eller 

Byrået dersom medlemsstaten anmoder om det, eller 

b)  for organisasjoner som har sitt hovedforetak i en tredjestat, Byrået. 

AVSNITT A 

TEKNISKE KRAV 

KAPITTEL A — ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

21.A.1 Virkeområde 

I dette avsnitt fastsettes alminnelige bestemmelser for de rettigheter og plikter som gjelder for den som søker om eller 

er innehaver av sertifikater som er utstedt eller skal utstedes i henhold til dette avsnitt. 

21.A.2  Utførelse ved en annen person enn den som søker om eller er innehaver av et sertifikat  

De handlinger og plikter som den som innehar eller søker om et sertifikat for produkter, deler eller utstyr skal utføre i 

henhold til dette avsnitt, kan utføres på vedkommendes vegne av en hvilken som helst annen fysisk eller juridisk 

person, forutsatt at den som innehar eller søker om dette sertifikatet, kan godtgjøre å ha inngått en avtale med den 

andre personen som sikrer at innehaverens plikter er og fortsatt vil bli behørig oppfylt. 

21.A.3A  Svikt, funksjonssvikt og feil 

a)  System for innsamling, undersøkelse og analyse av data 

 Innehaveren av et typesertifikat, et begrenset typesertifikat, et supplerende typesertifikat, en ETSO-godkjenning, en 

godkjenning av løsning for større reparasjoner eller enhver annen relevant godkjenning som anses å være utstedt i 

henhold til denne forordning, skal ha et system for innsamling, undersøkelse og analyse av rapporter og 

opplysninger om svikt, funksjonssvikt og feil eller andre hendelser som har eller kan få negativ innvirkning på den 

kontinuerlige luftdyktigheten for produktet, delen eller utstyret som omfattes av typesertifikatet, det begrensede 

typesertifikatet, det supplerende typesertifikatet, ETSO-godkjenningen, godkjenningen av løsning for større 

reparasjoner eller enhver annen relevant godkjenning som anses å være utstedt i henhold til denne forordning. 

Opplysninger om dette systemet skal gjøres tilgjengelig for alle kjente brukere av produktet, delen eller utstyret og, 

på anmodning, for alle personer som er bemyndiget i henhold til andre, tilknyttede gjennomføringsforordninger. 

b)  Rapportering til Byrået 

1. Innehaveren av typesertifikat, begrenset typesertifikat, supplerende typesertifikat, ETSO-godkjenning, 

godkjenning av løsning for større reparasjoner eller enhver annen relevant godkjenning som anses å være 

utstedt i henhold til denne forordning, skal avgi rapport til Byrået om enhver svikt, funksjonssvikt, feil eller 

annen hendelse som vedkommende kjenner til i forbindelse med produkter, deler eller utstyr som omfattes av 

typesertifikatet, det begrensede typesertifikatet, det supplerende typesertifikatet, ETSO-godkjenningen, 

godkjenningen av løsning for en større reparasjon eller enhver annen relevant godkjenning som anses å være 

utstedt i henhold til denne forordning, og som har ført til eller kan føre til forhold som vil kunne sette 

sikkerheten i fare. 

2. Disse rapportene skal utarbeides i en form og på en måte som Byrået har fastsatt, så snart som praktisk mulig, 

men under enhver omstendighet senest 72 timer etter at mulige forhold som vil kunne sette sikkerheten i fare, 

ble påvist, med mindre særlige omstendigheter forhindrer dette. 

c)  Undersøkelse av innrapporterte hendelser 

1.  Når en hendelse som er rapportert i henhold til bokstav b) eller i henhold til 21.A.129 bokstav f) nr. 2 eller 

21.A.165 bokstav f) nr. 2, skyldes en mangel ved konstruksjon eller produksjon, skal innehaveren av 

typesertifikatet, det begrensede typesertifikatet, det supplerende typesertifikatet, godkjenningen av løsning for 

større reparasjoner, ETSO-godkjenningen eller enhver annen relevant godkjenning som anses å være utstedt i 

henhold til denne forordning, eller eventuelt skal produsenten, undersøke årsaken til mangelen og avgi rapport 

til Byrået om resultatene av undersøkelsen og ethvert tiltak som vedkommende treffer eller foreslår å treffe for å 

utbedre denne mangelen.  
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2.  Dersom Byrået finner at det kreves tiltak for å utbedre mangelen, skal innehaveren av typesertifikatet, det 

begrensede typesertifikatet, det supplerende typesertifikatet, godkjenningen av løsning for større reparasjoner, 

ETSO-godkjenningen eller enhver annen relevant godkjenning som anses å være utstedt i henhold til denne 

forordning, eller eventuelt skal produsenten, framlegge de relevante opplysningene for Byrået. 

21.A.3B  Luftdyktighetspåbud 

a)  Et luftdyktighetspåbud er et dokument utstedt eller vedtatt av Byrået, som fastsetter tiltak som skal utføres på et 

luftfartøy for å gjenopprette et akseptabelt sikkerhetsnivå dersom det er fastslått at luftfartøyets sikkerhetsnivå 

ellers kan settes i fare. 

b)  Byrået skal utstede et luftdyktighetspåbud når 

1.  Byrået har fastslått at det foreligger forhold som vil kunne sette sikkerheten i fare for et luftfartøy på grunn av 

en mangel ved luftfartøyet eller ved motor, propell, del eller utstyr som er installert i luftfartøyet, og 

2.  dette forholdet sannsynligvis også forekommer eller kan utvikles i andre luftfartøyer. 

c)  Når Byrået må utstede et luftdyktighetspåbud for å utbedre forhold som vil kunne sette sikkerheten i fare som nevnt 

i bokstav b), eller for å kreve at det utføres en inspeksjon, skal innehaveren av typesertifikatet, det begrensede 

typesertifikatet, det supplerende typesertifikatet, godkjenningen av løsning for større reparasjoner, ETSO-

godkjenningen eller enhver annen relevant godkjenning som anses å være utstedt i henhold til denne forordning 

1.  foreslå egnede korrigerende tiltak eller nødvendige inspeksjoner, eller begge deler, og framlegge nærmere 

opplysninger om disse forslagene for Byrået til godkjenning, 

2.  når Byrået har godkjent forslagene nevnt i nr. 1, gjøre relevante beskrivende opplysninger og 

utførelsesanvisninger tilgjengelige for alle kjente brukere eller eiere av produktet, delen eller utstyret og, på 

anmodning, for alle personer som må overholde luftdyktighetspåbudet. 

d)  Et luftdyktighetspåbud skal inneholde minst følgende opplysninger: 

1.  identifikasjon av forhold som vil kunne sette sikkerheten i fare, 

2.  identifikasjon av det berørte luftfartøyet, 

3.  nødvendige tiltak, 

4.  tidsfristen for å iverksette nødvendige tiltak, 

5.  påbudets ikrafttredelsesdato. 

21.A.4  Samordning av konstruksjon og produksjon 

Enhver innehaver av et typesertifikat, et begrenset typesertifikat, et supplerende typesertifikat, en ETSO-godkjenning, 

en godkjenning av endringer av typekonstruksjon eller en godkjenning av løsning for reparasjoner skal samarbeide 

med produksjonsorganisasjonen for etter behov å sikre 

a)  en tilfredsstillende samordning av konstruksjon og produksjon i samsvar med kravene i 21.A.122 eller 21.A.133 

eller 21.A.165 bokstav c) nr. 2, og 

b)  egnet støtte til kontinuerlig luftdyktighet for produktet, delen eller utstyret. 

KAPITTEL B — TYPESERTIFIKATER OG BEGRENSEDE TYPESERTIFIKATER 

21.A.11 Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes framgangsmåten for utstedelse av typesertifikater for produkter og begrensede typesertifikater 

for luftfartøyer samt rettighetene og pliktene til dem som søker om eller er innehavere av slike sertifikater.  
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21.A.13   Berettigelse 

Enhver fysisk eller juridisk person som har godtgjort eller er i ferd med å godtgjøre sin evne i samsvar med 21.A.14, 

skal være berettiget til å søke om typesertifikat eller begrenset typesertifikat på vilkårene fastsatt i dette kapittel. 

21.A.14  Godtgjøring av evne 

a)  Alle organisasjoner som søker om typesertifikat eller begrenset typesertifikat, skal godtgjøre sin evne ved å ha en 

godkjenning som konstruksjonsorganisasjon utstedt av Byrået i samsvar med kapittel J. 

b)  Som unntak fra bokstav a) kan en søker, som alternativ framgangsmåte for å godtgjøre sin evne, søke Byrået om 

tillatelse til å bruke framgangsmåter som fastsetter særlige konstruksjonsmetoder, ressurser og arbeidsganger som 

kreves for å overholde dette vedlegg I (del 21) når produktet er et av følgende: 

1.  et ELA2-luftfartøy, 

2.  en motor eller propell installert i et ELA2-luftfartøy, 

3.  en stempelmotor, 

4.  en propell med fast eller variabel stigning. 

c)  Som unntak fra bokstav a) kan en søker velge å godtgjøre sin evne ved å framlegge for Byrået 

sertifiseringsprogrammet som kreves i henhold til 21.A.20 bokstav b), når produktet er et av følgende: 

1.  et ELA1-luftfartøy, 

2.  en motor eller propell installert i et ELA1-luftfartøy. 

21.A.15 Søknad 

a)  En søknad om typesertifikat eller begrenset typesertifikat skal inngis i en form og på en måte som Byrået har 

fastsatt. 

b)  En søknad om typesertifikat eller begrenset typesertifikat for et luftfartøy skal være ledsaget av en tredimensjonal 

tegning av luftfartøyet og foreløpige hoveddata, herunder foreslåtte driftsdata og driftsbegrensninger. 

c)  En søknad om typesertifikat for en motor eller propell skal være ledsaget av en generell konstruksjonstegning, en 

beskrivelse av konstruksjonskjennetegn, driftsdata og foreslåtte driftsbegrensninger for motoren eller propellen. 

21.A.16A Luftdyktighetsregler 

Byrået skal, i samsvar med artikkel 19 i forordning (EF) nr. 216/2008, utstede luftdyktighetsregler som standard midler 

for å vise at produkter, deler og utstyr oppfyller de grunnleggende kravene i vedlegg I (del 21) til forordning (EF) nr. 

216/2008. Disse reglene skal være tilstrekkelig detaljerte og spesifikke til at de angir for søkerne hvilke vilkår som 

legges til grunn for utstedelsen av sertifikatene. 

21.A.16B  Særlige vilkår 

a)  Byrået skal fastsette særlige detaljerte tekniske spesifikasjoner, kalt særlige vilkår, for et produkt dersom de 

tilhørende luftdyktighetsreglene ikke inneholder tilstrekkelige eller egnede sikkerhetsstandarder for produktet når 

1.  produktet har nye eller uvanlige konstruksjonskjennetegn i forhold til den konstruksjonspraksis som gjeldende 

luftdyktighetsregler er basert på, eller 

2.  den tilsiktede bruken av produktet er uvanlig, eller 

3.  erfaringer med bruk av lignende produkter eller produkter med lignende konstruksjonskjennetegn har vist at det 

kan oppstå forhold som vil kunne sette sikkerheten i fare.  
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b)  De særlige vilkårene inneholder de sikkerhetsstandarder som Byrået finner nødvendige for å fastsette et 

sikkerhetsnivå tilsvarende det som er fastsatt i de gjeldende luftdyktighetsreglene. 

21.A.17  Typesertifiseringsgrunnlag 

a)  Typesertifiseringsgrunnlaget som skal meddeles for utstedelse av typesertifikat eller begrenset typesertifikat, skal 

bestå av 

1.  gjeldende luftdyktighetsregler som er fastsatt av Byrået, og som er i kraft på datoen da det søkes om sertifikatet, 

med mindre 

i)  Byrået har angitt noe annet, eller 

ii)  samsvar med sertifiseringsspesifikasjoner i endringer som har trådt i kraft senere, velges av søkeren eller 

kreves i henhold til bokstav c) og d), 

2.  eventuelle særvilkår fastsatt i henhold til 21.A.16B bokstav a). 

b)  En søknad om typesertifisering av store fly og store rotorluftfartøyer skal gjelde i fem år, og en søknad om ethvert 

annet typesertifikat skal gjelde i tre år, med mindre søkeren på søknadstidspunktet viser at produktet krever et 

lengre tidsrom til konstruksjon, utvikling og testing, og Byrået godkjenner et lengre tidsrom. 

c)  Dersom det ikke er utstedt et typesertifikat, eller det er klart at det ikke vil bli utstedt et typesertifikat innen fristen 

fastsatt i henhold til bokstav b), kan søkeren 

1.  inngi en ny søknad om typesertifikat og overholde alle de bestemmelser i bokstav a) som får anvendelse på en 

opprinnelig søknad, eller 

2.  søke om forlengelse av den opprinnelige søknaden og overholde de luftdyktighetsreglene som var gjeldende på 

en dato som velges av søkeren, og som ikke er tidligere enn datoen som er forut for utstedelse av typesertifikatet 

med fristen fastsatt i bokstav b) for den opprinnelige søknaden. 

d)  Dersom en søker velger å oppfylle en sertifiseringsspesifikasjon i en endring av luftdyktighetsreglene som gjelder 

etter at søknad om typesertifikat er inngitt, skal søkeren også overholde alle andre sertifiseringsspesifikasjoner som 

ifølge Byrået har direkte tilknytning til denne. 

21.A.18  Angivelse av gjeldende miljøkrav og sertifiseringsspesifikasjoner 

a)  De gjeldende støykravene for utstedelse av typesertifikat for et luftfartøy er fastsatt i samsvar med bestemmelsene i 

kapittel 1 i vedlegg 16, bind I, del II til Chicago-konvensjonen, og 

1.  for subsoniske jetfly i bind I, del II, kapittel 2, 3 og 4, alt etter hva som er relevant, 

2.  for propelldrevne fly i bind I, del II, kapittel 3, 4, 5, 6 og 10, alt etter hva som er relevant, 

3.  for helikoptre i bind I, del II, kapittel 8 og 11, alt etter hva som er relevant, og 

4.  for supersoniske fly i bind I, del II, kapittel 12, alt etter hva som er relevant. 

b)  De gjeldende utslippskravene for utstedelse av typesertifikat for luftfartøyer og motorer er fastsatt i vedlegg 16 til 

Chicago-konvensjonen: 

1.  hindring av tilsiktet drivstoffdumping i bind II, del II, kapittel 2, 

2.  utslipp fra turbojet- og turboviftemotorer som bare er beregnet på framdrift ved subsoniske hastigheter i bind II, 

del III, kapittel 2, og 

3.  utslipp fra turbojet- og turboviftemotorer som bare er beregnet på framdrift ved supersoniske hastigheter i bind 

II, del III, kapittel 3. 

c)  Byrået skal, i samsvar med artikkel 19 i forordning (EF) nr. 216/2008, utstede sertifiseringsspesifikasjoner som gir 

akseptable metoder for å godtgjøre samsvar med støy- og utslippskravene fastsatt i henholdsvis bokstav a) og b).  
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21.A.19  Endringer som krever nytt typesertifikat 

Enhver fysisk eller juridisk person som foreslår å endre et produkt, skal søke om et nytt typesertifikat dersom Byrået 

finner at endringen av konstruksjon, effekt, skyvekraft eller masse er så omfattende at det kreves en nesten fullstendig 

undersøkelse av samsvaret med gjeldende typesertifiseringsgrunnlag. 

21.A.20  Samsvar med typesertifiseringsgrunnlaget og miljøkravene 

a)  Den som søker om et typesertifikat eller et begrenset typesertifikat, skal godtgjøre samsvar med gjeldende 

typesertifiseringsgrunnlag og miljøkrav, og skal framlegge for Byrået de metoder som er brukt for å godtgjøre slikt 

samsvar. 

b)  Søkeren skal framlegge for Byrået et sertifiseringsprogram som beskriver metodene som brukes for å godtgjøre 

samsvar. Dette dokumentet skal oppdateres ved behov i sertifiseringsprosessen. 

c)  Søkeren skal dokumentere samsvar i samsvarsdokumentene i henhold til sertifiseringsprogrammet fastsatt i bokstav 

b). 

d)  Søkeren skal erklære å ha godtgjort samsvar med gjeldende typesertifiseringsgrunnlag og miljøkrav, i henhold til 

sertifiseringsprogrammet fastsatt i bokstav b). 

e)  Når søkeren er innehaver av en egnet godkjenning som konstruksjonsorganisasjon, skal erklæringen nevnt i bokstav 

d) avgis i henhold til bestemmelsene i kapittel J. 

21.A.21  Utstedelse av typesertifikat 

Søkeren skal være berettiget til å få utstedt produkttypesertifikat av Byrået etter 

a)  å ha godtgjort sin evne i samsvar med 21.A.14, 

b)  å ha avgitt erklæringen nevnt i 21.A.20 bokstav d), og 

c)  å ha godtgjort at 

1.  produktet som skal sertifiseres, oppfyller gjeldende typesertifiseringsgrunnlag og miljøkrav angitt i samsvar 

med 21.A.17 og 21.A.18, 

2.  manglende overholdelse av bestemmelser om luftdyktighet oppveies av faktorer som sikrer et tilsvarende 

sikkerhetsnivå, 

3.  ingen funksjoner eller egenskaper gjør at produktet ikke er sikkert for den bruken sertifiseringen gjelder, og 

4.  den som søker om typesertifikatet, uttrykkelig har erklært at vedkommende er innstilt på å overholde 21.A.44. 

d)  Når det gjelder typesertifikat for luftfartøy, skal motoren og/eller propellen, eller begge dersom de er installert i 

luftfartøyet, ha typesertifikat utstedt eller fastsatt i samsvar med denne forordning. 

21.A.23  Utstedelse av begrenset typesertifikat 

a)  For luftfartøyer som ikke oppfyller bestemmelsene i 21.A.21 bokstav c), skal søkeren være berettiget til å få utstedt 

et begrenset typesertifikat av Byrået etter 

1.  å ha oppfylt gjeldende typesertifiseringsgrunnlag som er fastsatt av Byrået, og som gir tilstrekkelig sikkerhet for 

den bruken luftfartøyet er beregnet på, og for samsvar med gjeldende miljøkrav, 

2.  å ha erklært uttrykkelig at vedkommende er innstilt på å overholde 21.A.44. 

b)  Motoren eller propellen som er installert i luftfartøyet, eller begge, skal 

1.  ha et typesertifikat som er utstedt eller fastsatt i samsvar med denne forordning, eller 

2.  være bekreftet å oppfylle sertifiseringsspesifikasjonene som er nødvendige for å sikre sikker flyging for 

luftfartøyet.  
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21.A.31  Typekonstruksjon 

a)  Typekonstruksjonen skal omfatte 

1.  tegningene og spesifikasjonene, og en liste over disse tegningene og spesifikasjonene, som er nødvendige for å 

definere konfigurasjonen og konstruksjonsegenskapene ved det produktet som er dokumentert å være i samsvar 

med gjeldende typesertifiseringsgrunnlag og miljøkrav, 

2.  opplysninger om materialer og prosesser samt om produksjons- og monteringsmetoder for produktet som er 

nødvendige for å sikre at produktet er i samsvar med gjeldende krav, 

3.  et godkjent avsnitt om luftdyktighetsbegrensninger i anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet, som fastsatt i 

gjeldende luftdyktighetsregler, og 

4.  alle andre opplysninger som er nødvendige for å gjøre det mulig ved sammenligning å bestemme luftdyktighet, 

egenskaper vedrørende støy, drivstoffdumping og eksosutslipp (når det er relevant) for senere produkter av 

samme type. 

b)  Hver typekonstruksjon skal være tilstrekkelig identifisert. 

21.A.33  Inspeksjon og tester 

a)  Søkeren skal utføre alle inspeksjoner og tester som er nødvendige for å godtgjøre samsvar med gjeldende 

typesertifiseringsgrunnlag og miljøkrav. 

b)  Før hver test som kreves i bokstav a) utføres, skal søkeren ha fastslått 

1.  for testeksemplaret: 

i)  at materialene og prosessene på en tilfredsstillende måte samsvarer med spesifikasjonene for den foreslåtte 

typekonstruksjonen, 

ii)  at produktets deler på en tilfredsstillende måte samsvarer med tegningene i den foreslåtte 

typekonstruksjonen, 

iii)  at produksjonsprosessen, konstruksjonen og monteringen på en tilfredsstillende måte samsvarer med det 

som er spesifisert i den foreslåtte typekonstruksjonen, og 

2.  at testutstyret og alt måleutstyret som brukes til testene, er egnet for testen og er korrekt kalibrert. 

c)  Søkeren skal tillate Byrået å foreta inspeksjoner som er nødvendige for å kontrollere samsvar med bokstav b). 

d)  Søkeren skal tillate Byrået å gjennomgå rapporter og utføre inspeksjoner samt utføre eller overvære testflyginger 

og tester på bakken som er nødvendig for å kontrollere gyldigheten av samsvarserklæringen som søkeren har avgitt 

i henhold til 21.A.20 bokstav d), og for å fastslå at ingen funksjoner eller egenskaper gjør at produktet ikke er 

sikkert for den bruken sertifiseringen gjelder. 

e)  For tester som utføres eller overværes av Byrået i henhold til bokstav d) 

1.  skal søkeren framlegge for Byrået en erklæring om samsvar med bokstav b), og 

2.  skal det i forbindelse med testen ikke gjøres noen endring av produkter, deler eller utstyr som vil kunne ha 

innvirkning på samsvarserklæringen, mellom tidspunktet da samsvaret med bokstav b) godtgjøres, og 

tidspunktet da testgjenstanden forelegges Byrået til testing. 

21.A.35  Testflyginger 

a)  Testflyginger med sikte på å oppnå typesertifikat skal utføres i samsvar med de vilkår Byrået har angitt for slike 

testflyginger. 

b)  Søkeren skal foreta alle de testflyginger som Byrået finner nødvendig 

1.  for å fastslå samsvar med gjeldende typesertifiseringsgrunnlag og miljøkrav, og 

2.  for å fastslå hvorvidt det foreligger rimelig sikkerhet for at luftfartøyet, dets deler og utstyr er driftssikre og 

fungerer korrekt for luftfartøyer som skal sertifiseres i henhold til dette vedlegg I (del 21), unntatt 

i) seilfly og motordrevne seilfly, 

ii) ballonger og luftskip som omfattes av definisjonen i ELA1 eller ELA2, 

iii) fly med største tillatte startmasse (MTOM) på høyst 2 722 kg.  
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c)  (Reservert) 

d)  (Reservert) 

e)  (Reservert) 

f)  Testflygingene fastsatt i bokstav b) nr. 2 skal omfatte 

1.  for luftfartøyer med turbinmotorer av en type som tidligere ikke har vært brukt i et typesertifisert luftfartøy, 

minst 300 driftstimer med samtlige motorer i henhold til typesertifikatet, og 

2.  for alle andre luftfartøyer, minst 150 driftstimer. 

21.A.41  Typesertifikat 

Både typesertifikatet og det begrensede typesertifikatet skal anses å omfatte typekonstruksjonen, driftsbegrensningene, 

typesertifikatets datablad for luftdyktighet og utslipp, gjeldende typesertifiseringsgrunnlag og miljøkrav som Byrået 

registrerer samsvar med, og alle andre vilkår eller begrensninger som er fastsatt for produktet i gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner og miljøkrav. Luftfartøyets typesertifikat og begrensede typesertifikat omfatter i tillegg 

begge typesertifikatets datablad for støy. Databladet for motorens typesertifikat omfatter dokumentasjonen av samsvar 

med utslippskravene. 

21.A.44  Innehaverens plikter 

Enhver innehaver av et typesertifikat eller begrenset typesertifikat skal 

a)  påta seg pliktene som er fastsatt i 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57 og 21.A.61, og skal med henblikk 

på dette fortsette å oppfylle kvalifikasjonskravene i henhold til 21.A.14, og 

b)  spesifisere merkingen i samsvar med kapittel Q. 

21.A.47  Overdragelse 

Et typesertifikat eller begrenset typesertifikat kan bare overdras til en fysisk eller juridisk person som kan påta seg 

pliktene i henhold til 21.A.44, og som med henblikk på dette har godtgjort sin evne til å kvalifisere seg i henhold til 

kriteriene i 21.A.14. 

21.A.51  Varighet og fortsatt gyldighet 

a)  Et typesertifikat og et begrenset typesertifikat skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. Det skal fortsette å være 

gyldig forutsatt at 

1.  innehaveren fortsatt oppfyller kravene i dette vedlegg I (del 21), og 

2.  sertifikatet ikke gis avkall på eller tilbakekalles i henhold til gjeldende administrative framgangsmåter fastsatt 

av Byrået. 

b)  Dersom typesertifikatet og det begrensede typesertifikatet gis avkall på eller tilbakekalles, skal det returneres til 

Byrået. 

21.A.55  Oppbevaring av dokumentasjon 

Alle relevante konstruksjonsdata, tegninger og testrapporter, herunder inspeksjonsprotokoller for det produktet som er 

testet, skal av innehaveren av typesertifikatet eller det begrensede typesertifikatet holdes tilgjengelig for Byrået og 

oppbevares for å kunne gi de opplysninger som er nødvendige for å sikre kontinuerlig luftdyktighet og samsvar med 

gjeldende miljøkrav for produktet.  
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21.A.57  Håndbøker 

Innehaveren av et typesertifikat eller begrenset typesertifikat skal utarbeide, vedlikeholde og ajourføre originalkopier 

av alle håndbøker som kreves i henhold til gjeldende typesertifiseringsgrunnlag og miljøkrav for produktet, og skal på 

anmodning stille kopier til rådighet for Byrået. 

21.A.61  Anvisninger om kontinuerlig luftdyktighet 

a)  Innehaveren av typesertifikatet eller det begrensede typesertifikatet skal framlegge minst ett sett med fullstendige 

anvisninger om kontinuerlig luftdyktighet, som skal inneholde beskrivende data og utførelsesanvisninger og være 

utarbeidet i samsvar med gjeldende typesertifiseringsgrunnlag, for hver kjent eier av ett eller flere luftfartøyer og en 

eller flere motorer eller propeller ved levering eller ved utstedelse av det første luftdyktighetsbeviset for det aktuelle 

luftfartøyet, alt etter hva som inntreffer sist, og deretter på anmodning gjøre disse anvisningene tilgjengelige for 

enhver annen person som må oppfylle krav i disse anvisningene. Visse håndbøker eller deler av anvisningene for 

kontinuerlig luftdyktighet som omhandler overhaling eller andre former for omfattende vedlikehold, kan gjøres 

tilgjengelig først etter at produktet er tatt i bruk, men skal være tilgjengelige før noen av produktene kommer opp i 

maksimal alder eller maksimalt antall flygetimer/-sykluser. 

b)  I tillegg skal endringer i anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet gjøres tilgjengelige for alle kjente brukere av 

produktet, og skal på anmodning gjøres tilgjengelige for enhver person som må oppfylle en eller flere av disse 

anvisningene. Et program som viser hvordan endringer i anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet distribueres, 

skal framlegges for Byrået. 

(KAPITTEL C — FÅR IKKE ANVENDELSE) 

KAPITTEL D — ENDRINGER AV TYPESERTIFIKATER OG BEGRENSEDE TYPESERTIFIKATER 

21.A.90A  Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes framgangsmåten for godkjenning av endringer av typekonstruksjoner og typesertifikater samt 

rettighetene og pliktene til de som søker om eller er innehavere av slike godkjenninger. I dette kapittel defineres også 

standardendringer som ikke krever godkjenning i henhold til dette kapittel. I dette kapittel omfatter henvisninger til 

typesertifikater både typesertifikater og begrensede typesertifikater. 

21.A.90B  Standardendringer 

a)  Standardendringer er endringer av en typekonstruksjon 

1.  som gjelder 

i) fly med største tillatte startmasse (MTOM) på høyst 5 700 kg, 

ii) rotorluftfartøyer med MTOM på høyst 3 175 kg, 

iii) seilfly, motordrevne seilfly, ballonger og luftskip som definert i ELA1 eller ELA2, 

2.  som er i samsvar med konstruksjonsdata i sertifiseringsspesifikasjoner som er utstedt av Byrået, og som 

inneholder akseptable metoder, teknikker og framgangsmåter for å utføre og identifisere standardendringer, 

herunder tilhørende anvisninger om kontinuerlig luftdyktighet, og 

3.  som ikke er i strid med typesertifikatinnehaveres data. 

b)  21.A.91–21.A.109 får ikke anvendelse på standardendringer. 

21.A.91  Klassifisering av endringer av typekonstruksjon 

Endringer av en typekonstruksjon klassifiseres som mindre og større. En «mindre endring» er en endring som ikke har 

noen merkbar virkning på masse, balanse, strukturell styrke, pålitelighet, driftsegenskaper, støy, drivstoffdumping, 

eksosutslipp eller andre egenskaper som berører produktets luftdyktighet. Med forbehold for 21.A.19 er alle andre 

endringer i dette kapittel «større endringer». Større og mindre endringer skal godkjennes i henhold til henholdsvis 

21.A.95 eller 21.A.97 og skal være tilfredsstillende identifisert.  
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21.A.92  Berettigelse 

a)  Bare innehaveren av typesertifikatet kan søke om godkjenning av en større endring av en typekonstruksjon i 

henhold til dette kapittel; alle andre som søker om større endringer av en typekonstruksjon, skal søke i henhold til 

kapittel E. 

b)  Enhver fysisk eller juridisk person kan søke om godkjenning av mindre endringer av en typekonstruksjon i henhold 

til dette kapittel. 

21.A.93  Søknad 

En søknad om godkjenning av en endring av en typekonstruksjon skal inngis i en form og på en måte som Byrået har 

fastsatt, og skal omfatte 

a)  en beskrivelse av endringen med angivelse av 

1.  alle deler av typekonstruksjonen og de godkjente håndbøkene som påvirkes av endringen, og 

2.  sertifiseringsspesifikasjonene og miljøkravene som endringen er utformet for å samsvare med i henhold til 

21.A.101, 

b)  angivelse av eventuelle nye undersøkelser som er nødvendige for å dokumentere at det endrede produktet er i 

samsvar med gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner og miljøkrav. 

21.A.95  Mindre endringer 

Mindre endringer av en typekonstruksjon skal klassifiseres og godkjennes enten 

a)  av Byrået eller 

b)  av en konstruksjonsorganisasjon som er behørig godkjent i henhold til en framgangsmåte avtalt med Byrået. 

21.A.97  Større endringer 

a)  Den som søker om godkjenning av en større endring, skal 

1.  framlegge for Byrået underbyggende data sammen med eventuelle nødvendige beskrivende data som skal tas 

med i typekonstruksjonen, 

2.  godtgjøre at det endrede produktet er i samsvar med gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner og miljøkrav, som 

nærmere angitt i 21.A.101, 

3.  oppfylle 21.A.20 bokstav b), c) og d), og 

4.  dersom søkeren er innehaver av en gyldig godkjenning som konstruksjonsorganisasjon, avgi erklæringen nevnt i 

21.A.20 bokstav d) i henhold til bestemmelsene i kapittel J, 

5.  oppfylle 21.A.33 og, når det er relevant, 21.A.35. 

b)  Godkjenning av en større endring av en typekonstruksjon er begrenset til den eller de konfigurasjonene av 

typekonstruksjonen som endres. 

21.A.101  Angivelse av gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner og miljøkrav 

a)  Den som søker om en endring av et typesertifikat, skal godtgjøre at det endrede produktet er i samsvar med 

luftdyktighetsreglene som gjelder for det endrede produktet på datoen for søknaden om endringen, med mindre 

samsvar med sertifiseringsspesifikasjoner i henhold til senere gjeldende endringer velges av søkeren eller kreves i 

henhold til bokstav e) og f), og er i samsvar med gjeldende miljøkrav fastsatt i 21.A.18.  
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b)  Som unntak fra bokstav a) kan en søker vise at det endrede produktet er i samsvar med en tidligere endring av 

luftdyktighetsreglene angitt i bokstav a) og av eventuelle andre sertifiseringsspesifikasjoner som ifølge Byrået har 

en direkte tilknytning. Tidligere endrede luftdyktighetsregler kan imidlertid ikke gå foran tilsvarende 

luftdyktighetsregler som inngår i typesertifikatet ved henvisning. Søkeren kan vise samsvar med en tidligere 

endring av luftdyktighetsregler når det gjelder 

1.  en endring som Byrået ikke anser som vesentlig. Når Byrået skal fastslå om en bestemt endring er vesentlig, 

vurderes endringen i lys av alle relevante tidligere konstruksjonsendringer og revisjoner av gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner som inngår i typesertifikatet for produktet. Endringer som oppfyller ett av følgende 

kriterier, anses uten videre for å være vesentlige: 

i)  Den generelle konfigurasjonen eller konstruksjonsprinsippene er ikke bibeholdt. 

ii)  Forutsetningene som ble lagt til grunn for sertifisering av produktet som skal endres, gjelder ikke lenger. 

2.  områder, systemer, deler eller utstyr som ifølge Byrået ikke berøres av endringen, 

3.  områder, systemer, deler eller utstyr som berøres av endringen, men der Byrået anser at samsvar med 

luftdyktighetsreglene som beskrevet i bokstav a) ikke ville bidra i betydelig grad til det endrede produktets 

sikkerhetsnivå eller ville være uhensiktsmessig. 

c)  Den som søker om en endring på et luftfartøy (unntatt rotorluftfartøyer) med største vekt på høyst 2 722 kg (6 000 

lbs.), eller på et rotorluftfartøy uten turbiner med største vekt på høyst 1 361 kg (3 000 lbs.), kan vise at det endrede 

produktet er i samsvar med typesertifiseringsgrunnlaget som inngår i typesertifikatet ved henvisning. Dersom 

Byrået imidlertid anser endringen for å være vesentlig på et område, kan byrået kreve samsvar med en endring av 

typesertifiseringsgrunnlaget som det henvises til i typesertifikatet, og som var gjeldende på datoen for søknaden, 

samt med andre sertifiseringsspesifikasjoner som Byrået finner har en direkte tilknytning, med mindre Byrået også 

anser at samsvar med endringen eller sertifiseringsspesifikasjonen ikke bidrar vesentlig til det endrede produktets 

sikkerhetsnivå, eller ville være uhensiktsmessig. 

d)  Dersom Byrået finner at luftdyktighetsreglene som gjelder på datoen for søknaden om endringen, ikke gir en 

tilfredsstillende standard for den foreslåtte endringen, skal søkeren også oppfylle eventuelle særlige vilkår, og 

endringer av disse særlige vilkårene, fastsatt i henhold til bestemmelsene i 21.A.16B, for å gi et sikkerhetsnivå 

tilsvarende det som ble fastsatt i luftdyktighetsreglene som gjaldt på datoen for søknaden om endringen. 

e)  En søknad om endring av et typesertifikat for store fly og store rotorluftfartøyer er gyldig i fem år, og en søknad om 

endring av alle andre typesertifikater er gyldig i tre år. Dersom endringen ikke er blitt godkjent, eller det er klart at 

den ikke vil bli godkjent innen fristen fastsatt i henhold til denne bokstav, kan søkeren 

1.  inngi ny søknad om endring av typesertifikatet og overholde alle bestemmelsene i bokstav a) som får 

anvendelse på en opprinnelig søknad om endring, eller 

2.  inngi søknad om forlengelse av den opprinnelige søknaden og overholde bestemmelsene i bokstav a) innenfor 

en gjeldende søknadsdato som velges av søkeren, og som ikke er tidligere enn datoen som er forut for datoen 

for godkjenning av endringen med den fristen som er fastsatt i denne bokstav for den opprinnelige søknaden. 

f)  Dersom en søker velger å oppfylle en sertifiseringsspesifikasjon i en endring av luftdyktighetsreglene som gjelder 

etter at søknad om endring av en type er inngitt, skal søkeren også overholde alle andre sertifiseringsspesifikasjoner 

som ifølge Byrået har direkte tilknytning til denne. 

21.A.103  Utstedelse av godkjenning 

a)  Søkeren skal være berettiget til å få Byråets godkjenning av en større endring av en typekonstruksjon etter 

1.  å ha avgitt erklæringen nevnt i 21.A.20 bokstav d), og 

2.  det er godtgjort at 

i) det endrede produktet oppfyller gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner og miljøkrav, som angitt i 21.A.101, 

ii) eventuell manglende overholdelse av enkelte bestemmelser om luftdyktighet oppveies av faktorer som 

sikrer et tilsvarende sikkerhetsnivå, og 

iii) ingen funksjoner eller egenskaper gjør at produktet ikke er sikkert for den bruken sertifiseringen gjelder.  
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b)  En mindre endring av en typekonstruksjon skal godkjennes i henhold til 21.A.95 bare dersom det godtgjøres at det 

endrede produktet oppfyller gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner, som angitt i 21.A.101. 

21.A.105  Oppbevaring av dokumentasjon 

For hver endring skal søkeren holde alle relevante konstruksjonsdata, tegninger og testrapporter, herunder 

inspeksjonsprotokoller for det endrede produktet som er testet, tilgjengelig for Byrået og oppbevare dem for å kunne gi 

opplysninger som er nødvendige for å sikre kontinuerlig luftdyktighet og samsvar med gjeldende miljøkrav for det 

endrede produktet. 

21.A.107  Anvisninger om kontinuerlig luftdyktighet 

a)  Innehaveren av en godkjenning av en mindre endring av typekonstruksjon skal framlegge minst ett sett av 

eventuelle tilhørende endringer av anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet for produktet som den mindre 

endringen skal installeres på, utarbeidet i samsvar med gjeldende typesertifiseringsgrunnlag, til hver kjent eier av 

ett eller flere luftfartøyer, én eller flere motorer eller én eller flere propeller der den mindre endringen er 

innarbeidet, enten ved levering eller ved utstedelse av det første luftdyktighetsbeviset for det aktuelle luftfartøyet, 

alt etter hva som inntreffer sist, og deretter på anmodning gjøre disse endringene i anvisningene tilgjengelige for 

enhver annen person som må oppfylle ett eller flere av vilkårene i disse anvisningene. 

b)  I tillegg skal endringer i anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet gjøres tilgjengelige for alle kjente brukere av 

produktet med den mindre endringen, og skal på anmodning gjøres tilgjengelige for enhver person som må følge en 

eller flere av disse anvisningene. 

21.A.109  Plikter og EPA-merking 

Innehaveren av en godkjenning av en mindre endring av typekonstruksjon skal 

a)  påta seg de pliktene som er fastsatt i 21.A.4, 21.A.105 og 21.A.107, og 

b)  foreta merking, herunder bokstavene EPA, («European Part Approval»), i samsvar med 21.A.804 bokstav a). 

KAPITTEL E — SUPPLERENDE TYPESERTIFIKATER 

21.A.111  Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes framgangsmåten for godkjenning av større endringer av typekonstruksjoner i henhold til 

framgangsmåter for supplerende typesertifikater samt rettighetene og pliktene til de som søker om eller er innehavere 

av slike sertifikater. 

21.A.112A  Berettigelse 

Enhver fysisk eller juridisk person («organisasjon») som har godtgjort, eller som er i ferd med å godtgjøre sin evne i 

henhold til 21.A.112B, er berettiget til å søke om et supplerende typesertifikat på vilkårene fastsatt i dette kapittel. 

21.A.112B  Godtgjøring av evne 

a)  Alle organisasjoner som søker om supplerende typesertifikat, skal godtgjøre sin evne ved å ha en godkjenning som 

konstruksjonsorganisasjon, utstedt av Byrået i samsvar med kapittel J. 

b)  Som unntak fra bokstav a) kan en søker, som alternativ framgangsmåte for å godtgjøre sin evne, søke Byrået om 

tillatelse til å bruke framgangsmåter som fastsetter de særlige konstruksjonsmetoder, ressurser og arbeidsganger 

som kreves for å overholde dette kapittel.  
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c)  Som unntak fra bokstav a) og b) kan en søker velge å godtgjøre sin evne ved Byråets godkjenning av et 

sertifiseringsprogram som beskriver metodene for godtgjøring av samsvar for et supplerende typesertifikat for et 

luftfartøy, en motor og en propell som definert i 21.A.14 bokstav c). 

21.A.113  Søknad om supplerende typesertifikat 

a)  En søknad om supplerende typesertifikat skal inngis i en form og på en måte som Byrået har fastsatt. 

b)  En søknad om supplerende typesertifikat skal inneholde de beskrivelser og den identifikasjonsmerking som kreves i 

21.A.93. I tillegg skal søknaden inneholde dokumentasjon på at opplysningene som ligger til grunn for 

identifikasjonsmerkingen, er fyllestgjørende, enten ut fra søkerens egne ressurser eller gjennom en avtale med 

innehaveren av typesertifikatet. 

21.A.114  Godtgjøring av samsvar 

Enhver som søker om supplerende typesertifikat, skal oppfylle kravene i 21.A.97. 

21.A.115  Utstedelse av supplerende typesertifikat 

Søkeren skal være berettiget til å få utstedt et supplerende typesertifikat av Byrået etter 

a)  å ha avgitt erklæringen nevnt i 21.A.20 bokstav d), og 

b)  det er godtgjort at 

1.  det endrede produktet oppfyller gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner og miljøkrav, som angitt i 21.A.101, 

2.  manglende overholdelse av enkelte bestemmelser om luftdyktighet oppveies av faktorer som sikrer et 

tilsvarende sikkerhetsnivå, og 

3.  ingen funksjoner eller egenskaper gjør at produktet ikke er sikkert for den bruken sertifiseringen gjelder, 

c)  å ha godtgjort sin evne i samsvar med 21.A.112B, 

d)  å ha inngått en avtale med innehaveren av typesertifikatet i henhold til 21.A.113 bokstav b), 

1.  og innehaveren av typesertifikatet har meddelt at vedkommende ikke har tekniske innsigelser til opplysningene 

som er framlagt i henhold til 21.A.93, og 

2.  innehaveren av typesertifikatet har samtykket i å samarbeide med innehaveren av det supplerende 

typesertifikatet for å sikre at alle plikter angående kontinuerlig luftdyktighet for det endrede produktet oppfylles 

ved samsvar med 21.A.44 og 21.A.118A. 

21.A.116  Overdragelse 

Et supplerende typesertifikat skal bare overdras til en fysisk eller juridisk person som kan påta seg pliktene i 

21.A.118A, og som for dette formål har godtgjort å være kvalifisert i henhold til kriteriene i 21.A.112B, bortsett fra 

ELA1-luftfartøyer som den fysiske eller juridiske personen har søkt Byrået om tillatelse til å bruke prosedyrer som 

fastsetter virksomheten som skal gjennomføres for å ivareta disse pliktene. 

21.A.117  Endringer av den delen av et produkt som omfattes av et supplerende typesertifikat 

a)  Mindre endringer av den delen av et produkt som omfattes av et supplerende typesertifikat, skal klassifiseres og 

godkjennes i samsvar med kapittel D. 

b)  Enhver større endring av en del av et produkt som omfattes av et supplerende typesertifikat, skal godkjennes som et 

eget supplerende typesertifikat i samsvar med dette kapittel.  
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c)  Som unntak fra bokstav b) kan en større endring av den delen av et produkt som omfattes av et supplerende 

typesertifikat framlagt av innehaveren av det supplerende typesertifikatet selv, godkjennes som en endring av det 

eksisterende supplerende typesertifikatet. 

21.A.118A  Plikter og EPA-merking 

Hver innehaver av et supplerende typesertifikat skal 

a)  påta seg pliktene 

1.  som er fastsatt i 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119 og 21.A.120, 

2.  som implisitt er omfattet av samarbeidet med innehaveren av typesertifikatet i henhold til 21.A.115 bokstav c) 

nr. 2, 

 og med henblikk på dette fortsatt oppfylle kriteriene i 21.A.112B, 

b)  foreta merking, herunder bokstavene EPA, i samsvar med 21.A.804 bokstav a). 

21.A.118B  Varighet og fortsatt gyldighet 

a)  Et supplerende typesertifikat skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. Det skal fortsette å være gyldig forutsatt at 

1.  innehaveren fortsatt oppfyller kravene i dette vedlegg I (del 21), og 

2.  sertifikatet ikke gis avkall på eller tilbakekalles i henhold til gjeldende administrative framgangsmåter fastsatt 

av Byrået. 

b)  Dersom det supplerende typesertifikatet gis avkall på eller tilbakekalles, skal det returneres til Byrået. 

21.A.119  Håndbøker 

Innehaveren av et supplerende typesertifikat skal utarbeide, ivareta og ajourføre originalkopier av endringer i de 

håndbøkene som kreves i henhold til gjeldende typesertifiseringsgrunnlag og miljøkrav for produktet, og som er 

nødvendige for å dekke de endringene som innføres i henhold til det supplerende typesertifikatet, og skal på 

anmodning stille kopier av disse håndbøkene til rådighet for Byrået. 

21.A.120  Anvisninger om kontinuerlig luftdyktighet 

a)  Innehaveren av et supplerende typesertifikat for et luftfartøy, en motor eller en propell skal framlegge minst ett sett 

av de tilhørende endringene av anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet, utarbeidet i samsvar med gjeldende 

typesertifiseringsgrunnlag, for hver kjent eier av ett eller flere luftfartøyer, en eller flere motorer eller en eller flere 

propeller der funksjonene som angis i det supplerende typesertifikatet, er innarbeidet, ved levering eller ved 

utstedelse av det første luftdyktighetsbeviset for det berørte luftfartøyet, alt etter hva som inntreffer sist, og deretter 

på anmodning gjøre disse endringene av anvisningene tilgjengelige for enhver annen person som må oppfylle ett 

eller flere av vilkårene i disse anvisningene. Visse håndbøker eller deler av endringene av anvisningene for 

kontinuerlig luftdyktighet som omhandler overhaling eller andre former for omfattende vedlikehold, kan gjøres 

tilgjengelig først etter at produktet er tatt i bruk, men skal være tilgjengelige før noen av produktene kommer opp i 

maksimal alder eller maksimalt antall flygetimer/-sykluser. 

b)  I tillegg skal endringer av disse endringene av anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet gjøres tilgjengelige for 

alle kjente brukere av et produkt der det supplerende typesertifikatet er innarbeidet, og skal på anmodning gjøres 

tilgjengelige for enhver person som må følge en eller flere av disse anvisningene. Et program som viser hvordan 

endringer av endringene av anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet distribueres, skal framlegges for byrået. 

KAPITTEL F — PRODUKSJON UTEN GODKJENNING SOM PRODUKSJONSORGANISASJON 

21.A.121  Virkeområde 

a)  I dette kapittel fastsettes framgangsmåten for å godtgjøre samsvar med gjeldende konstruksjonsdata for produkter, 

deler og utstyr som er planlagt produsert uten godkjenning av produksjonsorganisasjon i henhold til kapittel G.  
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b)  I dette kapittel fastsettes reglene for de pliktene som gjelder for produsenter av produkter, deler eller utstyr som 

produseres i henhold til dette kapittel. 

21.A.122  Berettigelse 

Enhver fysisk eller juridisk person kan søke om å godtgjøre samsvar for enkeltprodukter, -deler eller -utstyr i henhold 

til dette kapittel dersom 

a)  vedkommende er innehaver av eller har søkt om en godkjenning som omfatter konstruksjonen av produktet, delen 

eller utstyret, eller 

b)  vedkommende har sikret tilfredsstillende samordning mellom produksjon og konstruksjon gjennom egnede avtaler 

med den som søker om eller er innehaver av en godkjenning for slik konstruksjon. 

21.A.124  Søknad 

a)  Enhver søknad om dokumentasjon for å vise samsvar for enkeltprodukter, deler og utstyr i henhold til dette kapittel, 

skal inngis i en form og på en måte som vedkommende myndighet har fastsatt. 

b)  En slik søknad skal inneholde 

1.  opplysninger som om nødvendig godtgjør at 

i)  utstedelse av godkjenning som produksjonsorganisasjon i henhold til kapittel G ville være uhensiktsmessig, 

eller 

ii)  en sertifisering eller godkjenning av et produkt, en del eller et utstyr i henhold til dette kapittel er nødvendig 

i påvente av at en godkjenning som produksjonsorganisasjon utstedes i henhold til kapittel G, 

2.  en oversikt over de opplysninger som kreves ifølge 21.A.125 bokstav b). 

21.A.125A  Utstedelse av godkjenningsbrev 

Søkeren skal være berettiget til å få utstedt et godkjenningsbrev av vedkommende myndighet der det bekreftes at 

enkeltprodukter, -deler og -utstyr er i samsvar med dette kapittel, etter at søkeren har 

a)  opprettet et produksjonskontrollsystem som sikrer at hvert produkt, hver del eller hvert utstyr er i samsvar med 

gjeldende konstruksjonsdata og er i driftssikker stand, 

b)  framlagt en håndbok som inneholder 

1.  en beskrivelse av produksjonskontrollsystemet som kreves i henhold til bokstav a), 

2.  en beskrivelse av midlene til å gjennomføre kontrollene i produksjonskontrollsystemet, 

3.  en beskrivelse av testene som kreves i 21.A.127 og 21.A.128, og navnene på de personene som er bemyndiget 

for formålet i 21.A.130 bokstav a), 

c)  godtgjort evne til å yte bistand i samsvar med 21.A.3A og 21.A.129 bokstav d). 

21.A.125B  Avvik 

a)  Dersom det finnes objektive beviser for at innehaveren av et godkjenningsbrev ikke oppfyller gjeldende krav i dette 

vedlegg I (del 21), skal avvikene klassifiseres på følgende måte: 

1.  Et avvik på nivå 1 er ethvert manglende samsvar med dette vedlegg I (del 21) som kan føre til ukontrollert 

manglende samsvar med gjeldende konstruksjonsdata og kan ha innvirkning på luftfartøyets sikkerhet. 

2.  Et avvik på nivå 2 er ethvert manglende samsvar med dette vedlegg I (del 21) som ikke er klassifisert som  

nivå 1. 

b)  Et avvik på nivå 3 foreligger når det ved objektive beviser påvises elementer med mulige problemer som kan føre 

til manglende samsvar i henhold til bokstav a). 

c)  Etter at melding om avvik er mottatt i samsvar med 21.B.125, gjelder følgende: 

1.  Ved avvik på nivå 1 skal innehaveren av godkjenningsbrevet godtgjøre at det er iverksatt korrigerende tiltak 

som vedkommende myndighet finner tilfredsstillende, innen en frist på høyst 21 virkedager etter skriftlig 

bekreftelse på avviket.  
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2.  Ved avvik på nivå 2 skal fristen som vedkommende myndighet gir for å gjennomføre korrigerende tiltak, stå i 

forhold til avvikets art, men skal i utgangspunktet ikke under noen omstendighet overstige tre måneder. Under 

visse omstendigheter og avhengig av avvikets art, kan vedkommende myndighet forlenge tremånedersfristen, 

forutsatt at det foreligger en tilfredsstillende plan for korrigerende tiltak som er godkjent av vedkommende 

myndighet. 

3.  Ved avvik på nivå 3 skal det ikke kreves at innehaveren av godkjenningsbrevet iverksetter tiltak omgående. 

d)  Ved avvik på nivå 1 eller 2 kan godkjenningsbrevet helt eller delvis begrenses, midlertidig oppheves eller 

tilbakekalles i henhold til 21.B.145. Innehaveren av godkjenningsbrevet skal snarest mulig bekrefte å ha mottatt 

meldingen om begrensning, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av godkjenningsbrevet. 

21.A.125C  Varighet og fortsatt gyldighet 

a)  Godkjenningsbrevet skal utstedes for et begrenset tidsrom som ikke skal overstige ett år. Det skal fortsette å være 

gyldig unntatt dersom 

1.  innehaveren av godkjenningsbrevet ikke kan godtgjøre samsvar med gjeldende krav i dette kapittel,  

2.  det kan påvises at produsenten ikke kan opprettholde tilfredsstillende kontroll med produksjonen av produkter, 

deler eller utstyr i henhold til godkjenningen, 

3.  produsenten ikke lenger oppfyller kravene i 21.A.122, eller 

4.  godkjenningsbrevet er gitt avkall på, blitt tilbakekalt i henhold til 21.B.145 eller er utløpt. 

b)  Et godkjenningsbrev som det gis avkall på, tilbakekalles eller utløper, skal returneres til vedkommende myndighet. 

21.A.126  Produksjonskontrollsystem 

a)  Produksjonskontrollsystemet som kreves i henhold til 21.A.125A bokstav a), skal gjøre det mulig å fastslå om 

1.  innkommende materialer og kjøpte deler eller deler fra underleverandører som brukes i det ferdige produktet, er 

som angitt i gjeldende konstruksjonsdata, 

2.  innkommende materialer og kjøpte deler eller deler fra underleverandører er behørig identifikasjonsmerket, 

3.  prosesser, produksjonsteknikker og monteringsmetoder som har innvirkning på det ferdige produktets kvalitet 

og sikkerhet, gjennomføres i samsvar med spesifikasjonene som er godkjent av vedkommende myndighet, 

4.  konstruksjonsendringer, herunder materialendringer, er blitt godkjent i henhold til kapittel D eller E og er blitt 

kontrollert før de ble innarbeidet i det ferdige produktet. 

b)  Produksjonskontrollsystemet som kreves i 21.A.125 bokstav a), skal også kunne sikre at 

1.  det under produksjonsprosessen kontrolleres at delene er i samsvar med gjeldende konstruksjonsdata på trinn i 

produksjonen der dette kan fastslås nøyaktig, 

2.  materialer som er utsatt for skader og forringelse, oppbevares under egnede forhold og er tilstrekkelig beskyttet, 

3.  ajourførte konstruksjonstegninger er lett tilgjengelige for produksjons- og kontrollpersonell, og brukes når det 

er nødvendig, 

4.  materialer og deler som kasseres, skilles ut og merkes på en måte som utelukker at de kan bli montert i det 

ferdige produktet, 

5.  materialer og deler som holdes tilbake fordi de avviker fra konstruksjonsdata eller spesifikasjoner, og som skal 

vurderes med henblikk på montering i det ferdige produktet, underkastes en godkjent teknisk kontroll og 

produksjonskontroll. Materialene og delene som ved denne framgangsmåten anses som funksjonsdyktige, skal 

merkes behørig og kontrolleres på nytt dersom det kreves endringer eller reparasjoner. Materialer og deler som 

ved denne framgangsmåten kasseres, skal merkes og fjernes for å sikre at de ikke blir innarbeidet i det ferdige 

produktet, 

6.  dokumentasjon som utarbeides i forbindelse med produksjonskontrollsystemet ivaretas, omfatter 

identifikasjonsmerket på det ferdige produktet eller den ferdige delen i den grad det er praktisk mulig, og 

oppbevares av produsenten for å gi de opplysninger som er nødvendige for å sikre produktets kontinuerlige 

luftdyktighet. 

21.A.127  Tester: luftfartøyer 

a)  Enhver produsent av et luftfartøy som er produsert i henhold til dette kapittel, skal opprette en godkjent 

framgangsmåte for tester på bakken og testflyginger samt opprette sjekklister, og skal teste hvert produsert 

luftfartøy i samsvar med disse listene som et middel til å fastslå relevant samsvar med 21.A.125 bokstav a).  
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b)  Hver produksjonsprøving skal minst omfatte 

1.  sjekk av manøvreringsegenskapene, 

2.  sjekk av ytelse under flyging (ved bruk av vanlige luftfartøysinstrumenter), 

3.  sjekk av at alt utstyr og alle systemer i luftfartøyet fungerer tilfredsstillende, 

4.  sjekk av at alle instrumenter er korrekt merket, og at alle skilt og påkrevde flygehåndbøker er installert etter 

testflyging, 

5.  sjekk av luftfartøyets driftsegenskaper på bakken, 

6.  sjekk av eventuelle andre punkter som er særegne for luftfartøyet som testes. 

21.A.128  Tester: motorer og propeller 

Enhver produsent av motorer eller propeller som produseres i henhold til dette kapittel, skal underkaste alle motorer og 

propeller med variabel stigning en akseptabel funksjonstest i samsvar med spesifikasjonen i typesertifikatinnehaverens 

dokumentasjon for å fastslå om den fungerer tilfredsstillende innenfor hele driftsområdet den er typesertifisert for, som 

et middel til å fastslå relevant samsvar med 21.A.125A bokstav a). 

21.A.129  Produsentens plikter 

Enhver produsent av produkter, deler eller utstyr som produseres i henhold til dette kapittel, skal 

a)  gjøre alle produkter, alle deler eller alt utstyr tilgjengelig for vedkommende myndighet for inspeksjon, 

b)  oppbevare på produksjonsstedet de tekniske dataene og tegningene som er nødvendige for å fastslå om produktet er 

i samsvar med gjeldende konstruksjonsdata, 

c)  opprettholde et produksjonskontrollsystem som sikrer at alle produktene er i samsvar med gjeldende 

konstruksjonsdata og er i driftssikker stand, 

d)  bistå innehaveren av typesertifikatet, det begrensede typesertifikatet eller konstruksjonsgodkjenningen ved 

iverksetting av tiltak vedrørende kontinuerlig luftdyktighet for produkter, deler eller utstyr som er blitt produsert, 

e)  opprette og opprettholde av hensyn til sikkerheten et internt system for hendelsesrapportering som gjør det mulig å 

samle og vurdere hendelsesrapporter med henblikk på å identifisere negative tendenser eller utbedre mangler og 

skille ut hendelser som skal rapporteres. Dette systemet skal omfatte en vurdering av relevante opplysninger om 

hendelsene og bekjentgjøring av tilhørende opplysninger, 

f) 1. rapportere til innehaveren av typesertifikatet, det begrensede typesertifikatet eller konstruksjonsgodkjenningen 

alle tilfeller der produkter, deler eller utstyr er blitt frigitt av produsenten og det deretter er påvist avvik fra 

gjeldende konstruksjonsdata, og sammen med innehaveren av typesertifikatet, det begrensede typesertifikatet 

eller konstruksjonsgodkjenningen foreta undersøkelser for å identifisere avvik som ville kunne sette sikkerheten 

i fare, 

2.  rapportere til Byrået og vedkommende myndighet i medlemsstaten de avvikene som ville kunne sette 

sikkerheten i fare i henhold til nr. 1. Slike rapporter skal utarbeides i en form og på en måte som er fastsatt av 

Byrået i henhold til 21.A.3A bokstav b) nr. 2 eller er godkjent av vedkommende myndighet i medlemsstaten, 

3.  rapportere, når produsenten opptrer som leverandør til en annen produksjonsorganisasjon, også til denne 

organisasjonen alle tilfeller der vedkommende produsent har frigitt produkter, deler eller utstyr til denne 

organisasjonen og senere har konstatert mulige avvik fra gjeldende konstruksjonsdata. 

21.A.130  Samsvarserklæring 

a)  Enhver produsent av et produkt, en del eller et utstyr som produseres i henhold til dette kapittel, skal avgi en 

samsvarserklæring, EASA-skjema 52 (se tillegg VIII) for hele luftfartøyer, og EASA-skjema 1 (se tillegg I) for 

produkter, deler og utstyr ellers. Erklæringen skal undertegnes av en bemyndiget person som innehar en ansvarlig 

stilling i produksjonsorganisasjonen. 

b)  En samsvarserklæring skal omfatte 

1.  for hvert produkt, hver del og hvert utstyr, en erklæring om at produktet, delen eller utstyret er i samsvar med 

gjeldende konstruksjonsdata og er i driftssikker stand, 

2.  for hvert luftfartøy, en erklæring om at luftfartøyet har gjennomgått tester på bakken og testflyginger i samsvar 

med 21.A.127 bokstav a), og  
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3.  for hver motor eller propell med variabel stigning, en erklæring om at produsenten har foretatt en avsluttende 

funksjonstest av motoren eller propellen i samsvar med 21.A.128, og i tillegg, dersom det dreier seg om 

motorer, en stadfesting på grunnlag av data fra innehaveren av typesertifikatet for motoren på at hver enkelt 

ferdigstilt motor er i samsvar med utslippskravene som gjaldt på datoen da motoren ble produsert. 

c)  Enhver produsent av et slikt produkt, en slik del eller et slikt utstyr skal 

1.  ved sin første overdragelse av eiendomsretten til et slikt produkt, en slik del eller et slikt utstyr, 

2.  ved søknad om førstegangsutstedelse av et luftdyktighetsbevis for et luftfartøy, eller 

3.  ved søknad om førstegangsutstedelse av et luftdyktighetsbevis for en motor, en propell, en del eller et utstyr, 

 framlegge en samsvarserklæring for vedkommende myndighet for validering. 

d)  Vedkommende myndighet skal validere samsvarserklæringen med kontrasignatur dersom den etter inspeksjon 

finner at produktet, delen eller utstyret er i samsvar med gjeldende konstruksjonsdata og er i driftssikker stand. 

KAPITTEL G — GODKJENNING SOM PRODUKSJONSORGANISASJON 

21.A.131  Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes 

a)  framgangsmåten for utstedelse av godkjenning som produksjonsorganisasjon for en produksjonsorganisasjon som 

godtgjør at produkter, deler og utstyr er i samsvar med gjeldende konstruksjonsdata, 

b)  reglene som gjelder rettighetene og pliktene til den som søker om, og innehavere av, slike godkjenninger. 

21.A.133  Berettigelse 

Enhver fysisk eller juridisk person («organisasjon») skal være berettiget til å søke om godkjenning i henhold til dette 

kapittel. Søkeren skal 

a)  bevise at en godkjenning i henhold til dette kapittel for et angitt arbeidsområde er hensiktsmessig med henblikk på 

å godtgjøre samsvar med en bestemt konstruksjon, og 

b)  være innehaver av eller ha søkt om godkjenning for den bestemte konstruksjonen, eller 

c)  gjennom egnede avtaler med den som søker om eller er innehaver av en godkjenning for den bestemte 

konstruksjonen, ha sikret tilfredsstillende samordning mellom produksjon og konstruksjon. 

21.A.134  Søknad 

Enhver søknad om godkjenning som produksjonsorganisasjon skal inngis til vedkommende myndighet i en form og på 

en måte som denne myndigheten har fastsatt, og skal inneholde en oversikt over de opplysninger som kreves i 

21.A.143 og godkjenningsvilkårene som skal utstedes i henhold til 21.A.151. 

21.A.135  Utstedelse av godkjenning som produksjonsorganisasjon 

En organisasjon skal være berettiget til å få utstedt en godkjenning som produksjonsorganisasjon av vedkommende 

myndighet når den har godtgjort samsvar med gjeldende krav i dette kapittel. 

21.A.139  Kvalitetssystem 

a)  Produksjonsorganisasjonen skal dokumentere at den har opprettet og er i stand til å opprettholde et kvalitetssystem. 

Kvalitetssystemet skal være dokumentert. Dette kvalitetssystemet skal være slik at organisasjonen kan sikre at 

produkter, deler eller utstyr som produseres av organisasjonen eller dens partnere, eller som leveres av eller er gitt i 

underentreprise til eksterne parter, er i samsvar med gjeldende konstruksjonsdata og er i driftssikker stand, og at 

rettighetene nevnt i 21.A.163 dermed kan utøves.  
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b)  Kvalitetssystemet skal omfatte følgende: 

1.  Der det er relevant innenfor godkjenningens virkeområde, framgangsmåter for kontroll av 

i) utstedelse, godkjenning eller endring av dokumenter, 

ii) revisjon og kontroll av leverandører og underleverandører, 

iii) kontroll av at innkommende produkter, deler, materialer og utstyr, herunder artikler som leveres nye eller 

brukte av kjøpere av produkter, er i samsvar med spesifikasjonene i gjeldende konstruksjonsdata, 

iv) identifikasjonsmerking og sporbarhet, 

v) produksjonsprosesser, 

vi) inspeksjoner og testing, herunder testflyging under produksjon, 

vii) kalibrering av verktøy, jigger og testutstyr, 

viii) kontroll av enheter der det er manglende samsvar, 

ix) samordning med hensyn til luftdyktighet med den som søker om eller er innehaver av 

konstruksjonsgodkjenningen, 

x) registrering og arkivering, 

xi) personellets kompetanse og kvalifikasjoner, 

xii) utstedelse av luftdyktighetsdokumenter, 

xiii) håndtering, lagring og emballering, 

xiv) interne kvalitetskontroller og korrigerende tiltak som følger av disse, 

xv) arbeid som innenfor rammen av godkjenningsvilkårene blir utført på annet sted enn de godkjente 

anleggene, 

xvi) arbeid som utføres etter at produksjonen er avsluttet, men før levering, for å holde luftfartøyet i 

driftssikker stand, 

xvii) utstedelse av flygetillatelse og godkjenning av tilhørende flygevilkår. 

 Framgangsmåtene for kontroll må inneholde særskilte bestemmelser for alle kritiske deler. 

2.  En uavhengig kvalitetssikringsfunksjon for overvåking av samsvaret med og egnetheten av de dokumenterte 

framgangsmåtene i kvalitetssystemet. Denne overvåkingen skal omfatte et system for tilbakemelding til 

personen eller gruppen av personer nevnt i 21.A.145 bokstav c) nr. 2, og i siste instans til lederen nevnt i 

21.A.145 bokstav c) nr. 1, for å sikre korrigerende tiltak ved behov. 

21.A.143  Håndbok 

a)  Organisasjonen skal framlegge for vedkommende myndighet en håndbok over produksjonsorganisasjonen med 

følgende opplysninger: 

1.  en erklæring undertegnet av ansvarlig leder som bekrefter at produksjonsorganisasjonens håndbok og 

tilhørende håndbøker som angir den godkjente organisasjonens samsvar med dette kapittel, vil bli overholdt til 

enhver tid, 

2.  tittel og navn på ledere som er godkjent av vedkommende myndighet i henhold til 21.A.145 bokstav c) nr. 2, 

3.  plikter og ansvar som påhviler ledere i henhold til kravene i 21.A.145 bokstav c) nr. 2, herunder spørsmål som 

de kan ta opp direkte med vedkommende myndighet på vegne av organisasjonen, 

4.  en organisasjonsplan som viser ansvarsforholdene mellom lederne i henhold til kravene i 21.A.145 bokstav c) 

nr. 1 og 2, 

5.  en liste over personell med sertifiseringsansvar som nevnt i 21.A.145 bokstav d), 

6.  en generell beskrivelse av bemanningsressursene, 

7.  en generell beskrivelse av anleggene på hver adresse som er angitt i produksjonsorganisasjonens 

godkjenningsbevis, 

8.  en generell beskrivelse av produksjonsorganisasjonens arbeidsområder som er av betydning for 

godkjenningsvilkårene, 

9.  framgangsmåten for underretning om organisatoriske endringer til vedkommende myndighet, 

10.  framgangsmåten for endring av produksjonsorganisasjonens håndbok,  
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11.  en beskrivelse av kvalitetssystemet og framgangsmåtene i henhold til kravene i 21.A.139 bokstav b) nr. 1, 

12.  en liste over de eksterne partene som er nevnt i 21.A.139 bokstav a). 

b)  Produksjonsorganisasjonens håndbok skal endres ved behov slik at den til enhver tid er en ajourført beskrivelse av 

organisasjonen, og kopier av alle endringer skal leveres til vedkommende myndighet. 

21.A.145  Krav til godkjenning 

Produksjonsorganisasjonen skal på grunnlag av opplysningene framlagt i samsvar med 21.A.143 godtgjøre 

a)  når det gjelder alminnelige godkjenningskrav, at anlegg, arbeidsforhold, utstyr og verktøy, prosesser og tilhørende 

materialer, antall arbeidstakere og deres kompetanse og den generelle organisasjon er tilstrekkelig for å oppfylle 

pliktene i henhold til 21.A.165, 

b)  når det gjelder alle nødvendige opplysninger om luftdyktighet, støy, drivstoffdumping og eksosutslipp: 

1.  at produksjonsorganisasjonen mottar slike opplysninger fra Byrået og fra innehaveren av eller den som søker 

om typesertifikat, begrenset typesertifikat eller konstruksjonsgodkjenning med sikte på å fastslå samsvar med 

gjeldende konstruksjonsdata, 

2.  at produksjonsorganisasjonen har fastsatt en framgangsmåte for å sikre at opplysninger om luftdyktighet, støy, 

drivstoffdumping og eksosutslipp er korrekt innarbeidet i produksjonsopplysningene, 

3.  at slike opplysninger ajourføres og gjøres tilgjengelige for alt personell som har behov for tilgang til slike 

opplysninger for å kunne utføre sitt arbeid, 

c)  når det gjelder ledelse og personell: 

1.  at produksjonsorganisasjonen har utnevnt en leder som er ansvarlig overfor vedkommende myndighet. 

Vedkommendes ansvar innenfor organisasjonen skal bestå i å sikre at all produksjon utføres i henhold til 

fastsatte krav, og at produksjonsorganisasjonen til enhver tid er i samsvar med opplysningene og 

framgangsmåtene i håndboken nevnt i 21.A.143, 

2.  at produksjonsorganisasjonen har oppnevnt en person eller en gruppe av personer som skal sikre at 

organisasjonen oppfyller kravene i dette vedlegg I (del 21), at de er identifisert, og at omfanget av deres 

fullmakter er presisert. Disse personene skal være direkte underordnet den ansvarlige lederen nevnt i nr. 1. De 

oppnevnte personene skal kunne godtgjøre at de har nødvendig kunnskap, bakgrunn og erfaring for å ivareta sitt 

ansvar, 

3.  at personell på alle nivåer har fått de fullmakter de trenger for å ivareta det ansvar de er pålagt, og at det er 

fullstendig og effektiv samordning innenfor produksjonsorganisasjonen med hensyn til spørsmål vedrørende 

luftdyktighet, støy, drivstoffdumping og eksosutslipp, 

d)  når det gjelder personell med sertifiseringsansvar som produksjonsorganisasjonen har gitt fullmakt til å undertegne 

dokumenter utstedt i henhold til 21.A.163 innenfor rammen av eller vilkårene for godkjenningen: 

1.  at kunnskaper, bakgrunn (herunder andre funksjoner i organisasjonen) og erfaring hos personell med 

sertifiseringsansvar er tilstrekkelig til at de kan ivareta det ansvar de er pålagt, 

2.  at produksjonsorganisasjonen fører et register over alt personell med sertifiseringsansvar, som skal inneholde 

opplysninger om omfanget av deres fullmakter, 

3.  at personell med sertifiseringsansvar gis dokumentasjon som viser omfanget av deres fullmakter. 

21.A.147  Endringer i den godkjente produksjonsorganisasjonen 

a)  Når en godkjenning som produksjonsorganisasjon er utstedt, skal enhver endring i den godkjente 

produksjonsorganisasjonen som er vesentlig for godtgjøring av samsvar, eller for luftdyktighet og produktets, 

delens eller utstyrets egenskaper med hensyn til støy, drivstoffdumping og eksosutslipp, særlig endringer av 

kvalitetssystemet, godkjennes av vedkommende myndighet. Søknad om godkjenning skal inngis skriftlig til 

vedkommende myndighet, og før endringen gjennomføres, skal organisasjonen godtgjøre overfor vedkommende 

myndighet at den fortsatt vil oppfylle kravene i dette kapittel. 

b)  Vedkommende myndighet skal fastsette de vilkår som en produksjonsorganisasjon godkjent i henhold til dette 

kapittel kan drive virksomhet på når slike endringer finner sted, med mindre vedkommende myndighet bestemmer 

at godkjenningen skal oppheves midlertidig.  



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/751 

 

21.A.148  Endring av beliggenhet 

En endring av hvor den godkjente produksjonsorganisasjonens produksjonsanlegg er beliggende, skal anses å være 

vesentlig, og skal derfor være i samsvar med 21.A.147. 

21.A.149  Overdragelse 

Bortsett fra ved endring av eierskap, som anses å være vesentlig i henhold til 21.A.147, kan en godkjenning som 

produksjonsorganisasjon ikke overdras. 

21.A.151  Godkjenningsvilkår 

Godkjenningsvilkårene skal presisere det arbeidsomfang og de produkter og/eller kategorier av deler og utstyr som 

innehaveren er berettiget til å utøve rettigheter til i henhold til 21.A.163. 

Disse vilkårene skal inngå i godkjenningen som produksjonsorganisasjon. 

21.A.153  Endringer av godkjenningsvilkårene 

Enhver endring av godkjenningsvilkårene skal godkjennes av vedkommende myndighet. En søknad om endring av 

godkjenningsvilkårene skal inngis i en form og på en måte som vedkommende myndighet har fastsatt. Søkeren skal 

oppfylle gjeldende krav i dette kapittel. 

21.A.157  Undersøkelser 

En produksjonsorganisasjon skal innføre ordninger som gir vedkommende myndighet mulighet til å foreta de 

undersøkelser, herunder undersøkelser av partnere og underleverandører, som er nødvendige for å fastslå at de 

relevante krav i dette kapittel overholdes og vil bli overholdt til enhver tid. 

21.A.158  Avvik 

a)  Dersom det finnes objektive beviser for at innehaveren av en godkjenning som produksjonsorganisasjon ikke 

oppfyller gjeldende krav i dette vedlegg I (del 21), skal avvikene klassifiseres på følgende måte: 

1.  Et avvik på nivå 1 er ethvert manglende samsvar med dette vedlegg I (del 21) som kan føre til ukontrollert 

manglende samsvar med gjeldende konstruksjonsdata og kan ha innvirkning på luftfartøyets sikkerhet. 

2.  Et avvik på nivå 2 er ethvert manglende samsvar med dette vedlegg I (del 21) som ikke er klassifisert som nivå 

1. 

b)  Et avvik på nivå 3 foreligger når det ved objektive beviser påvises elementer med mulige problemer som kan føre 

til manglende samsvar i henhold til bokstav a). 

c)  Etter at melding om avvik er mottatt i samsvar med 21.B.225, gjelder følgende: 

1.  Ved avvik på nivå 1 skal innehaveren av godkjenningen som produksjonsorganisasjon godtgjøre at det er 

iverksatt korrigerende tiltak som vedkommende myndighet finner tilfredsstillende, innen en frist på høyst 21 

virkedager etter skriftlig bekreftelse på avviket. 

2.  Ved avvik på nivå 2 skal fristen som vedkommende myndighet gir for å gjennomføre korrigerende tiltak, stå i 

forhold til avvikets art, men skal i utgangspunktet ikke under noen omstendighet overstige tre måneder. Under 

visse omstendigheter og avhengig av avvikets art kan vedkommende myndighet forlenge tremånedersfristen, 

forutsatt at det foreligger en tilfredsstillende plan for korrigerende tiltak som er godkjent av vedkommende 

myndighet.. 

3.  Ved avvik på nivå 3 skal det ikke kreves at innehaveren av godkjenningen som produksjonsorganisasjon 

iverksetter tiltak omgående. 

d)  Ved avvik på nivå 1 eller nivå 2 kan godkjenningen som produksjonsorganisasjon helt eller delvis begrenses, 

midlertidig oppheves eller tilbakekalles i henhold til 21.B.245. Innehaveren av godkjenningen som 

produksjonsorganisasjon skal snarest mulig bekrefte å ha mottatt meldingen om begrensning, midlertidig 

oppheving eller tilbakekalling av godkjenningen som produksjonsorganisasjon.  
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21.A.159  Varighet og fortsatt gyldighet 

a)  En godkjenning som produksjonsorganisasjon skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. Den skal fortsette å være 

gyldig unntatt dersom 

1.  produksjonsorganisasjonen ikke kan godtgjøre samsvar med gjeldende krav i dette kapittel,  

2.  innehaveren eller noen av dennes partnere eller underleverandører hindrer vedkommende myndighet i å utføre 

undersøkelser i samsvar med 21.A.157, 

3.  det kan påvises at produksjonsorganisasjonen ikke kan opprettholde tilfredsstillende kontroll med framstillingen 

av produkter, deler eller utstyr i henhold til godkjenningen, 

4.  produksjonsorganisasjonen ikke lenger oppfyller kravene i 21.A.133, eller 

5.  sertifikatet er gitt avkall på eller er tilbakekalt i henhold til 21.B.245. 

b)  Dersom sertifikatet gis avkall på eller tilbakekalles, skal det returneres til vedkommende myndighet. 

21.A.163  Særskilte rettigheter 

I henhold til vilkårene i en godkjenning utstedt i henhold til 21.A.135 kan innehaveren av en godkjenning som 

produksjonsorganisasjon 

a)  utføre produksjonsvirksomhet i henhold til dette vedlegg I (del 21), 

b)  dersom det dreier seg om hele luftfartøyer og etter å ha framlagt samsvarserklæring (EASA-skjema 52) i henhold 

til 21.A.174, få utstedt luftdyktighetsbevis og støysertifikat for luftfartøyet uten ytterligere dokumentasjon, 

c)  dersom det dreier seg om produkter, deler eller utstyr ellers, utstede sertifikater for godkjent frigivelse (EASA-

skjema 1) uten ytterligere dokumentasjon, 

d)  vedlikeholde et nytt luftfartøy som organisasjonen har produsert, og utstede sertifikat for frigivelse for bruk for 

dette luftfartøyet (EASA-skjema 53) med henblikk på vedlikeholdet, 

e)  utstede flygetillatelse i samsvar med 21.A.711 bokstav c), herunder godkjenning av flygevilkårene i samsvar med 

21.A.710 bokstav b), i henhold til framgangsmåter fastsatt i samarbeid med vedkommende myndighet for 

produksjonen, for et luftfartøy som innehaveren har produsert, og når produksjonsorganisasjonen selv kontrollerer 

luftfartøyets konfigurasjon innenfor rammen av sin godkjenning som produksjonsorganisasjon og bekrefter 

samsvar med de konstruksjonsvilkår som er godkjent for flygingen. 

21.A.165  Innehaverens plikter 

Innehaveren av en godkjenning som produksjonsorganisasjon skal 

a)  sikre at produksjonsorganisasjonens håndbok framlagt i samsvar med 21.A.143 og dokumentene som det der vises 

til, brukes som grunnleggende arbeidsdokumenter innenfor organisasjonen, 

b)  opprettholde produksjonsorganisasjonen slik at den er i samsvar med de opplysninger og framgangsmåter som er 

godkjent for godkjenningen som produksjonsorganisasjon, 

c) 1.  fastslå at hvert enkelt ferdigstilte luftfartøy samsvarer med typekonstruksjonen og er i driftssikker stand før 

samsvarserklæringen framlegges for vedkommende myndighet, eller 

2.  fastslå at produkter, deler eller utstyr ellers er fullstendige og i samsvar med de godkjente konstruksjonsdataene 

og er i driftssikker stand før det utstedes et EASA-skjema 1 for å bekrefte samsvar med godkjente 

konstruksjonsdata og vilkår for driftssikker stand, og i tillegg, dersom det dreier seg om motorer, fastslå i 

henhold til opplysninger framlagt av innehaveren av typesertifikatet for motoren, at hver ferdigstilte motor er i 

samsvar med utslippskravene som definert i 21.A.18 bokstav b) som gjaldt på datoen da motoren ble produsert, 

for å bekrefte at utslippskravene er overholdt, eller 

3.  fastslå at produkter, deler eller utstyr ellers er i samsvar med de relevante opplysningene før EASA-skjema 1 

utstedes som samsvarssertifikat, 

d)  registrere alle opplysninger om utført arbeid, 

e)  opprette og opprettholde av hensyn til sikkerheten et internt system for hendelsesrapportering som gjør det mulig å 

samle og vurdere hendelsesrapporter med henblikk på å identifisere negative tendenser eller utbedre mangler og 

skille ut hendelser som skal rapporteres. Dette systemet skal omfatte en vurdering av relevante opplysninger om 

hendelsene og bekjentgjøring av tilhørende opplysninger,  
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f) 1.  rapportere til innehaveren av typesertifikatet eller konstruksjonsgodkjenningen alle tilfeller der produkter, deler 

eller utstyr er blitt frigitt av produksjonsorganisasjonen og det deretter er påvist mulige avvik fra gjeldende 

konstruksjonsdata, og sammen med innehaveren av typesertifikatet eller konstruksjonsgodkjenningen foreta 

undersøkelser for å påvise de avvikene som ville kunne sette sikkerheten i fare, 

2.  rapportere til Byrået og vedkommende myndighet i medlemsstaten de avvikene som ville kunne sette 

sikkerheten i fare i henhold til nr. 1. Slike rapporter skal utarbeides i en form og på en måte som er fastsatt av 

Byrået i henhold til 21.A.3A bokstav b) nr. 2 eller er godkjent av vedkommende myndighet i medlemsstaten, 

3.  rapportere, når innehaveren av godkjenningen som produksjonsorganisasjon opptrer som leverandør til en annen 

produksjonsorganisasjon, også til denne organisasjonen alle tilfeller der vedkommende har frigitt produkter, 

deler eller utstyr til denne organisasjonen og senere har konstatert mulige avvik fra gjeldende konstruksjonsdata, 

g)  bistå innehaveren av typesertifikatet eller konstruksjonsgodkjenningen ved iverksetting av tiltak når det gjelder 

kontinuerlig luftdyktighet for produkter, deler eller utstyr som er blitt produsert, 

h)  opprette et arkiveringssystem som omfatter krav til partnere, leverandører og underleverandører, og som sikrer at 

opplysningene som ble brukt for å godtgjøre produktenes, delenes eller utstyrets samsvar, blir bevart. Slike 

opplysninger skal stå til vedkommende myndighets rådighet og skal oppbevares for å kunne gi de opplysninger 

som er nødvendige for å sikre kontinuerlig luftdyktighet for produkter, deler eller utstyr, 

i)  når innehaveren i henhold til godkjenningsvilkårene utsteder et sertifikat for frigivelse for bruk, fastslå at hvert 

enkelt ferdigstilt luftfartøy har gjennomgått nødvendig vedlikehold og er i driftssikker stand, før utstedelse av 

sertifikatet, 

j)  dersom det er relevant, i henhold til den særskilte rettigheten fastsatt i 21.A.163 bokstav e), fastsette vilkårene for 

utstedelse av flygetillatelse, 

k)  dersom det er relevant, i henhold til den særskilte rettigheten fastsatt i 21.A.163 bokstav e), fastslå samsvar med 

21.A.711 bokstav c) og e) før utstedelse av en flygetillatelse for et luftfartøy. 

KAPITTEL H – LUFTDYKTIGHETSBEVISER OG BEGRENSEDE LUFTDYKTIGHETSBEVISER 

21.A.171  Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes framgangsmåten for utstedelse av luftdyktighetsbeviser. 

21.A.172  Berettigelse 

Enhver fysisk eller juridisk person som har et luftfartøy som er registrert eller vil bli registrert i vedkommendes navn i 

en medlemsstat («registreringsmedlemsstat»), eller dennes representant, skal være berettiget til å søke om 

luftdyktighetsbevis for luftfartøyet i henhold til dette kapittel. 

21.A.173  Klassifisering 

Luftdyktighetsbeviser skal klassifiseres på følgende måter: 

a)  Luftdyktighetsbeviser skal utstedes for luftfartøyer som er i samsvar med et typesertifikat utstedt i samsvar med 

dette vedlegg I (del 21). 

b)  Begrensede luftdyktighetsbeviser skal utstedes for luftfartøyer 

1.  som er i samsvar med et begrenset typesertifikat utstedt i samsvar med dette vedlegg I (del 21), eller 

2.  som overfor Byrået er godtgjort å være i samsvar med bestemte luftdyktighetsspesifikasjoner som sikrer 

tilstrekkelig sikkerhet. 

21.A.174  Søknad 

a)  I henhold til 21.A.172 skal en søknad om luftdyktighetsbevis inngis i en form og på en måte som vedkommende 

myndighet i registreringsmedlemsstaten har fastsatt.  
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b)  Alle søknader om luftdyktighetsbevis eller begrenset luftdyktighetsbevis skal inneholde 

1.  en angivelse av den klasse luftdyktighetsbevis søknaden gjelder, 

2.  for nye luftfartøyer: 

i) en samsvarserklæring 

– utstedt i henhold til 21.A.163 bokstav b), eller 

– utstedt i henhold til 21.A.130 og validert av vedkommende myndighet, eller 

– for et importert luftfartøy, en erklæring undertegnet av eksportmyndigheten om at luftfartøyet er i 

samsvar med en konstruksjon som Byrået har godkjent, 

ii) en vekt- og balanserapport med lastingsplan, 

iii) flygehåndboken, når en slik kreves i henhold til gjeldende luftdyktighetsregler for det aktuelle luftfartøyet, 

3.  for brukte luftfartøyer 

i) med opprinnelse i en medlemsstat, et sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet utstedt i samsvar med del M, 

ii) med opprinnelse i en tredjestat: 

– en erklæring fra vedkommende myndighet i staten der luftfartøyet er eller var registrert, som gjenspeiler 

luftfartøyets luftdyktighetsstatus i henhold til opplysningene i registeret på overdragelsestidspunktet, 

– en vekt- og balanserapport med lastingsplan, 

– flygehåndboken, når slikt materiale kreves i henhold til gjeldende luftdyktighetsregler for det aktuelle 

luftfartøyet, 

– arkivopplysninger for å fastslå luftfartøyets produksjons-, endrings- og vedlikeholdsstandard, herunder 

alle begrensninger knyttet til et begrenset luftdyktighetsbevis i henhold til 21.B.327 bokstav c), 

– en anbefaling om utstedelse av et luftdyktighetsbevis eller begrenset luftdyktighetsbevis, og et sertifikat 

etter en inspeksjon av luftdyktigheten i samsvar med del M. 

c)  Med mindre annet er avtalt, skal erklæringene nevnt i bokstav b) nr. 2 i) og bokstav b) nr. 3 ii) utstedes senest 60 

dager før luftfartøyet presenteres for vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten. 

21.A.175  Språk 

Håndbøker, skilt, lister, instrumentmerking og annen nødvendig informasjon som kreves etter gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner, skal være på ett eller flere av Den europeiske unions offisielle språk som aksepteres av 

vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten. 

21.A.177  Endring eller modifikasjon 

Et luftdyktighetsbevis kan bare endres eller modifiseres av vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten. 

21.A.179  Overdragelse og ny utstedelse innenfor medlemsstater 

a)  Dersom eierskapet til et luftfartøy endres, 

1.  skal, dersom luftfartøyet blir værende i samme register, luftdyktighetsbeviset, eller det begrensede 

luftdyktighetsbeviset som bare er i samsvar med et begrenset typesertifikat, overdras sammen med luftfartøyet, 

2.  skal, dersom luftfartøyet registreres i en annen medlemsstat, luftdyktighetsbeviset eller det begrensede 

luftdyktighetsbeviset som bare er i samsvar med et begrenset typesertifikat, utstedes 

i) mot framvisning av det tidligere luftdyktighetsbeviset og av et gyldig sertifikat for inspeksjon av 

luftdyktighet utstedt i henhold til del M, og 

ii) når det oppfyller bestemmelsene i 21.A.175.  
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b)  Dersom eierskapet til et luftfartøy er endret og luftfartøyet har et begrenset luftdyktighetsbevis som ikke er i 

samsvar med et begrenset typesertifikat, skal luftdyktighetsbevisene overdras sammen med luftfartøyet, forutsatt at 

luftfartøyet blir værende i samme register, eller utstedes bare etter formell godkjenning fra vedkommende 

myndighet i registreringsstaten som det overdras til. 

21.A.180  Inspeksjoner 

Innehaveren av luftdyktighetsbeviset skal gi adgang til luftfartøyet som det er utstedt luftdyktighetsbevis for når 

vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten anmoder om det. 

21.A.181  Varighet og fortsatt gyldighet 

a)  Et luftdyktighetsbevis skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. Det skal fortsette å være gyldig forutsatt at 

1.  det er i samsvar med gjeldende typekonstruksjon og krav til kontinuerlig luftdyktighet, og 

2.  luftfartøyet blir værende i samme register, og 

3.  typesertifikatet eller det begrensede typesertifikatet som det er utstedt i henhold til, ikke tidligere er gjort 

ugyldig i henhold til 21.A.51, 

4.  beviset ikke gis avkall på eller tilbakekalles i henhold til 21.B.330. 

b)  Dersom beviset gis avkall på eller tilbakekalles, skal det returneres til vedkommende myndighet i 

registreringsmedlemsstaten. 

21.A.182  Identifikasjonsmerking av luftfartøy 

Enhver som søker om et luftdyktighetsbevis i henhold til dette kapittel, skal godtgjøre at luftfartøyet er 

identifikasjonsmerket i samsvar med kapittel Q. 

KAPITTEL I — STØYSERTIFIKATER 

21.A.201  Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes framgangsmåten for utstedelse av støysertifikater. 

21.A.203  Berettigelse 

Enhver fysisk eller juridisk person som har et luftfartøy som er registrert eller vil bli registrert i vedkommendes navn i 

en medlemsstat (registreringsmedlemsstat), eller dennes representant, skal være berettiget til å søke om støysertifikat 

for luftfartøyet i henhold til dette kapittel. 

21.A.204  Søknad 

a)  I henhold til 21.A.203 skal en søknad om støysertifikat inngis i en form og på en måte som vedkommende 

myndighet i registreringsmedlemsstaten har fastsatt. 

b)  Alle søknader skal inneholde: 

1.  for nye luftfartøyer: 

i) en samsvarserklæring 

– utstedt i henhold til 21.A.163 bokstav b), eller 

– utstedt i henhold til 21.A.130 og validert av vedkommende myndighet, eller 

– for et importert luftfartøy, en erklæring undertegnet av eksportmyndigheten om at luftfartøyet er i 

samsvar med en konstruksjon som Byrået har godkjent, og  
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ii) støyinformasjonen fastsatt i samsvar med gjeldende støykrav, 

2.  for brukte luftfartøyer 

i) opplysninger om støy fastsatt i samsvar med gjeldende støykrav, og 

ii) arkivopplysninger for å dokumentere luftfartøyets produksjons-, endrings- og vedlikeholdsstandard. 

c)  Med mindre annet er avtalt, skal erklæringene nevnt i bokstav b) nr. 1 utstedes senest 60 dager før luftfartøyet 

presenteres for vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten. 

21.A.207  Endring eller modifikasjon 

Et støysertifikat kan bare endres eller modifiseres av vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten. 

21.A.209  Overdragelse og ny utstedelse innenfor medlemsstater 

Dersom eierskapet til et luftfartøy endres 

a)  skal, dersom luftfartøyet blir værende i samme register, støysertifikatet overdras sammen med luftfartøyet, eller 

b)  skal, dersom luftfartøyet flyttes til registeret i en annen medlemsstat, støysertifikatet utstedes mot framvisning av 

det tidligere støysertifikatet. 

21.A.210  Inspeksjoner 

Innehaveren av støysertifikatet skal gi adgang til luftfartøyet som det er utstedt støysertifikat for når vedkommende 

myndighet i registreringsmedlemsstaten eller Byrået anmoder om det. 

21.A.211  Varighet og fortsatt gyldighet 

a)  Et støysertifikat skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. Det skal fortsette å være gyldig forutsatt at 

1.  det er i samsvar med gjeldende typekonstruksjon, miljøkrav og krav til kontinuerlig luftdyktighet, og 

2.  luftfartøyet blir værende i samme register, og 

3.  typesertifikatet eller det begrensede typesertifikatet som det er utstedt i henhold til, ikke tidligere er gjort 

ugyldig i henhold til 21.A.51, 

4.  sertifikatet ikke gis avkall på eller tilbakekalles i henhold til 21.B.430. 

b)  Dersom sertifikatet gis avkall på eller tilbakekalles, skal det returneres til vedkommende myndighet i 

registreringsmedlemsstaten. 

KAPITTEL J — GODKJENNING SOM KONSTRUKSJONSORGANISASJON 

21.A.231  Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes framgangsmåten for godkjenning som konstruksjonsorganisasjon og reglene som gjelder 

rettighetene og pliktene til de som søker om, og innehavere av, slike godkjenninger. 

21.A.233  Berettigelse 

Enhver fysisk eller juridisk person («organisasjon») skal være berettiget til å søke om godkjenning i henhold til dette 

kapittel 

a)  i samsvar med 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B eller 21.A.602B, eller 

b)  om godkjenning av mindre endringer eller av mindre reparasjonsløsninger når dette kreves for å oppnå rettigheter i 

henhold til 21.A.263.  
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21.A.234  Søknad 

Enhver søknad om godkjenning som konstruksjonsorganisasjon skal inngis i en form og på en måte som Byrået har 

fastsatt, og skal inneholde en oversikt over de opplysninger som kreves i 21.A.243 og godkjenningsvilkårene som skal 

utstedes i henhold til 21.A.251. 

21.A.235  Utstedelse av godkjenning som konstruksjonsorganisasjon 

En organisasjon skal være berettiget til å få utstedt en godkjenning som konstruksjonsorganisasjon av Byrået når den 

har godtgjort samsvar med gjeldende krav i dette kapittel. 

21.A.239  Konstruksjonssikringssystem 

a)  Konstruksjonsorganisasjonen skal dokumentere at den har opprettet og er i stand til å opprettholde et 

konstruksjonssikringssystem for kontroll og overvåking av konstruksjon og konstruksjonsendringer av produktene, 

delene og utstyret som omfattes av søknaden. Dette konstruksjonssikringssystemet skal gjøre det mulig for 

organisasjonen 

1.  å sikre at konstruksjonen av produktene, delene og utstyret, eller konstruksjonsendringene av disse, er i samsvar 

med gjeldende typesertifiseringsgrunnlag og miljøkrav, 

2.  å sikre at dens ansvar ivaretas på behørig vis i henhold til 

i) de relevante bestemmelsene i dette vedlegg I (del 21), og 

ii) godkjenningsvilkårene utstedt i henhold til 21.A.251, 

3.  å gjennomføre uavhengig overvåking av samsvaret med og tilstrekkeligheten av systemets dokumenterte 

framgangsmåter. Denne overvåkingen skal omfatte et system med tilbakemelding til en person eller gruppe av 

personer med ansvar for å iverksette korrigerende tiltak. 

b)  Konstruksjonssikringssystemet skal omfatte en uavhengig kontrollfunksjon for godtgjøring av samsvar som skal 

ligge til grunn når organisasjonen framlegger samsvarserklæringer og tilhørende dokumentasjon for Byrået. 

c)  Konstruksjonsorganisasjonen skal presisere hvordan konstruksjonssikringssystemet fastslår hvorvidt deler eller 

utstyr som er konstruert eller oppgaver som er utført av partnere eller underleverandører, kan godtas, etter metoder 

med skriftlig framgangsmåte. 

21.A.243  Opplysninger 

a)  Konstruksjonsorganisasjonen skal framlegge for Byrået en håndbok som beskriver, direkte eller ved henvisninger, 

organisasjonen, de relevante framgangsmåtene og de produktene eller produktendringene som skal konstrueres. 

b)  Dersom deler, utstyr eller produktendringer konstrueres av partnerorganisasjoner eller underleverandører, skal 

håndboken inneholde en erklæring om hvordan konstruksjonsorganisasjonen kan sikre, for alle deler og alt utstyr, 

det samsvar som kreves i henhold til 21.A.239 bokstav b), og skal inneholde, direkte eller ved henvisning, en 

beskrivelse av og opplysninger om partnernes eller underleverandørenes konstruksjonsvirksomhet og organisasjon, 

i den grad dette er nødvendig for å utarbeide denne erklæringen. 

c)  Håndboken skal endres ved behov slik at den til enhver tid er en ajourført beskrivelse av organisasjonen, og kopier 

av eventuelle endringer skal sendes Byrået. 

d)  Konstruksjonsorganisasjonen skal framlegge en erklæring om kvalifikasjonene og erfaringen som innehas av 

ledelsen og andre personer med ansvar i organisasjonen for å treffe beslutninger som angår luftdyktighet og 

miljøvern. 

21.A.245  Krav til godkjenning 

I tillegg til samsvar med 21.A.239 skal konstruksjonsorganisasjonen på grunnlag av informasjon framlagt i samsvar 

med 21.A.243 godtgjøre at 

a)  personellet i alle tekniske avdelinger er tilstrekkelig stort, har tilstrekkelig erfaring og har fått nødvendige 

fullmakter for å kunne oppfylle sitt pålagte ansvar, og at dette, sammen med romforhold, anlegg og utstyr, er egnet 

til å gjøre det mulig for personellet å nå målene for luftdyktighet og miljøvern for produktet,  
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b)  det er fullstendig og effektiv samordning mellom avdelingene og innenfor avdelingene når det gjelder luftdyktighet 

og miljøvern. 

21.A.247  Endringer av konstruksjonssikringssystemet 

Når en godkjenning som konstruksjonsorganisasjon er utstedt, skal enhver endring av konstruksjonssikringssystemet 

som er vesentlig for godtgjøring av samsvar eller for produktets luftdyktighet eller miljøvennlighet, godkjennes av 

Byrået. En søknad om godkjenning skal inngis skriftlig til Byrået, og konstruksjonsorganisasjonen skal godtgjøre 

overfor Byrået, på grunnlag av framlagte forslag om endringer av håndboken, og før endringene gjennomføres, at den 

fortsatt vil være i samsvar med dette kapittel etter gjennomføringen. 

21.A.249  Overdragelse 

Bortsett fra ved endring av eierskap, som anses å være vesentlig i samsvar med 21.A.247, kan en godkjenning som 

konstruksjonsorganisasjon ikke overdras. 

21.A.251  Godkjenningsvilkår 

I godkjenningsvilkårene skal det presiseres hvilken type konstruksjonsarbeid og hvilke kategorier produkter, deler og 

utstyr konstruksjonsorganisasjonen er innehaver av godkjenning som konstruksjonsorganisasjon for, og hvilke 

funksjoner og oppgaver organisasjonen har godkjenning til å utføre med henblikk på produktenes luftdyktighet og 

egenskaper med hensyn til støy, drivstoffdumping og eksosutslipp. For godkjenning som konstruksjonsorganisasjon 

som omfatter typesertifisering eller ETSO-godkjenning for hjelpeaggregater (APU-er), skal godkjenningsvilkårene i 

tillegg inneholde en liste over produktene eller APU-ene. Disse vilkårene skal inngå i godkjenningen som 

konstruksjonsorganisasjon. 

21.A.253  Endringer av godkjenningsvilkårene 

Enhver endring av godkjenningsvilkårene skal godkjennes av Byrået. En søknad om endring av godkjenningsvilkårene 

skal inngis i en form og på en måte som Byrået har fastsatt. Konstruksjonsorganisasjonen skal oppfylle gjeldende krav 

i dette kapittel. 

21.A.257  Undersøkelser 

a)  Konstruksjonsorganisasjonen skal innføre ordninger som gir Byrået mulighet til å foreta de undersøkelser, herunder 

undersøkelser av partnere og underleverandører, som er nødvendige for å fastslå at gjeldende krav i dette kapittel 

overholdes og vil bli overholdt til enhver tid. 

b)  Konstruksjonsorganisasjonen skal gi Byrået anledning til å gjennomgå alle rapporter, utføre eventuelle 

inspeksjoner og overvære testflyginger og tester på bakken når dette er nødvendig for å kontrollere gyldigheten av 

de samsvarserklæringer søkeren har framlagt i henhold til 21.A.239 bokstav b). 

21.A.258  Avvik 

a)  Dersom det finnes objektive beviser for at innehaveren av en godkjenning som konstruksjonsorganisasjon ikke 

oppfyller gjeldende krav i dette vedlegg I (del 21), skal avvikene klassifiseres på følgende måte: 

1.  Et avvik på nivå 1 er ethvert manglende samsvar med dette vedlegg I (del 21) som kan føre til ukontrollert 

manglende samsvar med gjeldende krav og kan ha innvirkning på luftfartøyets sikkerhet. 

2.  Et avvik på nivå 2 er ethvert manglende samsvar med dette vedlegg I (del 21) som ikke er klassifisert som nivå 

1. 

b)  Et avvik på nivå 3 foreligger når det ved objektive beviser påvises elementer med mulige problemer som kan føre 

til manglende samsvar i henhold til bokstav a). 

c)  Etter at melding om avvik er mottatt i henhold til gjeldende administrative framgangsmåter fastsatt av Byrået, 

gjelder følgende: 

1.  Ved avvik på nivå 1 skal innehaveren av godkjenningen som konstruksjonsorganisasjon godtgjøre at det er 

iverksatt korrigerende tiltak som Byrået finner tilfredsstillende, innen en frist på høyst 21 virkedager etter 

skriftlig bekreftelse på avviket.  
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2.  Ved avvik på nivå 2 skal fristen som Byrået gir for å gjennomføre korrigerende tiltak, stå i forhold til avvikets 

art, men skal i utgangspunktet ikke under noen omstendighet overstige tre måneder. Under visse omstendigheter 

og avhengig av avvikets art kan Byrået forlenge tremånedersfristen, forutsatt at det foreligger en tilfredsstillende 

plan for korrigerende tiltak som er godkjent av Byrået. 

3.  Ved avvik på nivå 3 skal det ikke kreves at innehaveren av godkjenningen som konstruksjonsorganisasjon 

iverksetter tiltak omgående. 

d)  Ved avvik på nivå 1 eller nivå 2 kan godkjenningen som konstruksjonsorganisasjon helt eller delvis oppheves 

midlertidig eller tilbakekalles i henhold til gjeldende administrative framgangsmåter fastsatt av Byrået. Innehaveren 

av godkjenningen som konstruksjonsorganisasjon skal snarest mulig bekrefte å ha mottatt meldingen om 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av godkjenningen som konstruksjonsorganisasjon. 

21.A.259  Varighet og fortsatt gyldighet 

a)  En godkjenning som konstruksjonsorganisasjon skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. Den skal fortsette å være 

gyldig unntatt dersom 

1.  konstruksjonsorganisasjonen ikke kan godtgjøre samsvar med gjeldende krav i dette kapittel, 

2.  innehaveren eller noen av dennes partnere eller underleverandører hindrer Byrået i å utføre undersøkelser i 

samsvar med 21.A.257, 

3.  det kan påvises at konstruksjonssikringssystemet ikke kan opprettholde tilfredsstillende kontroll og tilsyn med 

konstruksjonen av produkter eller endringer av disse i henhold til godkjenningen, eller 

4.  sertifikatet er gitt avkall på eller er tilbakekalt i henhold til gjeldende administrative framgangsmåter fastsatt av 

Byrået. 

b)  Dersom sertifikatet gis avkall på eller tilbakekalles, skal det returneres til Byrået. 

21.A.263  Særskilte rettigheter 

a)  Innehaveren av en godkjenning som konstruksjonsorganisasjon skal være berettiget til å utføre 

konstruksjonsvirksomhet i henhold til dette vedlegg I (del 21) og innenfor rammen av godkjenningen. 

b)  Med forbehold for 21.A.257 bokstav b) skal Byrået uten videre etterprøving godta de erklæringer om samsvar som 

framlegges av søkeren med det formål å oppnå 

1.  godkjenning av flygevilkårene som kreves for en flygetillatelse, 

2.  typesertifikat eller godkjenning av en større endring av en typekonstruksjon, 

3.  supplerende typesertifikat, eller 

4.  ETSO-godkjenning i henhold til 21.A.602B bokstav b) nr. 1, eller 

5.  godkjenning av løsning for større reparasjoner. 

c)  Innehaveren av en godkjenning som konstruksjonsorganisasjon skal være berettiget til, innenfor rammen av 

godkjenningsvilkårene og i henhold til de relevante framgangsmåtene i konstruksjonssikringssystemet 

1.  å klassifisere endringer av typekonstruksjoner og reparasjoner som «større» eller «mindre», 

2.  å godkjenne mindre endringer av typekonstruksjoner og mindre reparasjoner, 

3.  å utstede informasjon eller instrukser med følgende erklæring: «Det tekniske innhold i dette dokument er 

godkjent i henhold til DOA ref. EASA. 21J. [XXXX].», 

4.  å godkjenne mindre revisjoner av luftfartøyets flygehåndbok med tillegg, og utstede slike revisjoner med 

følgende erklæring: «Revisjon nr. [YY] til AFM (eller tillegg) ref. [ZZ] er godkjent i henhold til DOA ref. 

EASA. 21J. [XXXX].», 

5.  å godkjenne løsningen for større reparasjoner av produkter eller hjelpeaggregater som vedkommende er 

innehaver av typesertifikat, supplerende typesertifikat eller ETSO-godkjenning for, 

6.  å godkjenne vilkårene for utstedelse av flygetillatelse i henhold til 21.A.710 bokstav a) nr. 2, unntatt 

flygetillatelser som utstedes i henhold til 21.A.701 bokstav a) nr. 15,  
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7.  å utstede flygetillatelse i henhold til 21.A.711 bokstav b) for et luftfartøy vedkommende har konstruert eller 

endret, eller som vedkommende i henhold til 21.A.263 bokstav c) nr. 6 har godkjent vilkårene for utstedelse av 

flygetillatelse for, og når konstruksjonsorganisasjonen i henhold til sin godkjenning som 

konstruksjonsorganisasjon kontrollerer luftfartøyets konfigurasjon og bekrefter samsvar med 

konstruksjonsvilkårene som er godkjent for flygingen. 

21.A.265  Innehaverens plikter 

Innehaveren av en godkjenning som konstruksjonsorganisasjon skal 

a)  sørge for at håndboken er i samsvar med konstruksjonssikringssystemet, 

b)  sikre at håndboken brukes som grunnleggende arbeidsdokument i organisasjonen, 

c)  fastslå at produktenes konstruksjon, eller endringer eller reparasjoner, alt etter hva som er relevant, oppfyller 

gjeldende krav og ikke har usikre egenskaper, 

d)  med unntak av mindre endringer eller reparasjoner som er godkjent i henhold til rettigheten fastsatt i 21.A.263, 

framlegge for Byrået erklæringer og tilhørende dokumentasjon som bekrefter samsvar med bokstav c), 

e)  framlegge for Byrået informasjon eller anvisninger knyttet til nødvendige tiltak i henhold til 21.A.3B, 

f)  dersom det er relevant, i henhold til den særskilte rettigheten fastsatt i 21.A.263 bokstav c) nr. 6, fastsette vilkårene 

for utstedelse av flygetillatelse, 

g)  dersom det er relevant, i henhold til den særskilte rettigheten fastsatt i 21.A.263 bokstav c) nr. 7, fastslå samsvar 

med 21.A.711 bokstav b) og e) før utstedelse av flygetillatelse for et luftfartøy. 

KAPITTEL K — DELER OG UTSTYR 

21.A.301  Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes framgangsmåten for godkjenning av deler og utstyr. 

21.A.303  Samsvar med gjeldende krav 

Det skal godtgjøres samsvar for deler og utstyr som skal installeres i produkter med typesertifikat, 

a)  i forbindelse med typesertifiseringen i kapittel B, D eller E for produktet der installasjonen skal skje, 

b)  i henhold til framgangsmåtene for ETSO-godkjenningen i kapittel O, der dette er relevant, eller 

c)  i samsvar med offisielt anerkjente standarder, dersom det dreier seg om standarddeler. 

21.A.305  Godkjenning av deler og utstyr 

I alle tilfeller der det ved unionsretten eller tiltak vedtatt av Byrået uttrykkelig kreves godkjenning av en del eller et 

utstyr, skal delen eller utstyret være i samsvar med gjeldende ETSO eller med spesifikasjoner som Byrået har anerkjent 

som likeverdige i det aktuelle tilfellet. 

21.A.307  Frigivelse av deler og utstyr for installasjon 

En del eller et utstyr skal være egnet for installasjon i et typesertifisert produkt dersom det er i driftssikker stand og er 

a)  ledsaget av et sertifikat for godkjent frigivelse (EASA-skjema 1) som bekrefter at enheten er produsert i samsvar 

med godkjente konstruksjonsdata og er merket i samsvar med kapittel Q, 

b)  en standarddel, eller 

c)  når det gjelder ELA1- eller ELA2-luftfartøyer, en del eller et utstyr som 

1.  verken har begrenset levetid eller er del av primærstrukturen eller av styreinnretningene, 

2.  er produsert i samsvar med gjeldende konstruksjonsdata,  
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3.  er merket i samsvar med kapittel Q, 

4.  er identifisert for installasjon i det angitte luftfartøy, 

5.  skal installeres i et luftfartøy som eieren har kontrollert at er i samsvar med vilkår 1–4, og har godtatt ansvaret 

for dette samsvaret. 

(KAPITTEL L — FÅR IKKE ANVENDELSE) 

KAPITTEL M — REPARASJONER 

21.A.431A  Virkeområde 

a)  I dette kapittel fastsettes framgangsmåten for godkjenning av reparasjonsløsninger samt rettighetene og pliktene til 

de som søker om, og innehavere av, slike godkjenninger. 

b)  I dette kapittel defineres standardreparasjoner som ikke krever godkjenning i henhold til dette kapittel. 

c)  Med «reparasjon» menes utbedring av skader og/eller gjenoppretting av luftdyktig tilstand etter produsentens 

førstegangsfrigivelse for bruk av et produkt, en del eller et utstyr. 

d)  Utbedring av skader ved utskifting av deler eller utstyr uten at konstruksjonsvirksomhet er nødvendig, skal anses 

som en vedlikeholdsoppgave og skal derfor ikke kreve godkjenning i henhold til dette vedlegg I (del 21). 

e)  En reparasjon av en annen ETSO-artikkel enn et hjelpeaggregat (APU) skal behandles som en endring av ETSO-

konstruksjon, og skal behandles i samsvar med 21.A.611. 

21.A.431B  Standardreparasjoner 

a)  Standardreparasjoner er reparasjoner 

1)  som gjelder 

i) fly med største tillatte startmasse (MTOM) på høyst 5 700 kg, 

ii) rotorluftfartøyer med MTOM på høyst 3 175 kg, 

iii) seilfly, motorseilfly, ballonger og luftskip som omfattes av definisjonen i ELA1 eller ELA2, 

2)  som er i samsvar med konstruksjonsdata i sertifiseringsspesifikasjoner utstedt av Byrået, som inneholder 

akseptable metoder, teknikker og framgangsmåter for å utføre og identifisere standardreparasjoner, herunder 

tilhørende anvisninger om kontinuerlig luftdyktighet, og 

3)  som ikke er i strid med typesertifikatinnehaverens data. 

b)  21.A.432A– 21.A.451 får ikke anvendelse på standardreparasjoner. 

21.A.432A  Berettigelse 

a)  Enhver fysisk eller juridisk person som har godtgjort eller er i ferd med å godtgjøre sin evne i henhold til 

21.A.432B, skal være berettiget til å søke om godkjenning av løsning for større reparasjoner i henhold til vilkårene 

fastsatt i dette kapittel. 

b)  Enhver fysisk eller juridisk person skal være berettiget til å søke om godkjenning av løsning for mindre 

reparasjoner. 

21.A.432B  Godtgjøring av evne 

a)  Den som søker om godkjenning av løsning for større reparasjoner, skal godtgjøre sin evne ved å ha en godkjenning 

som konstruksjonsorganisasjon utstedt av Byrået i samsvar med kapittel J. 

b)  Som unntak fra bokstav a) kan en søker, som alternativ framgangsmåte for å godtgjøre sin evne, søke Byrået om 

tillatelse til å bruke framgangsmåter som fastsetter de særskilte konstruksjonsmetoder, ressurser og arbeidsganger 

som kreves for å overholde dette kapittel.  
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c)  Som unntak fra bokstav a) og b) kan en søker søke Byrået om tillatelse til å bruke et sertifiseringsprogram som 

fastsetter de særskilte konstruksjonsmetoder, ressurser og arbeidsganger som kreves for å overholde dette vedlegg I 

(del 21), for reparasjon av et produkt som omfattes av definisjonen i 21.A.14 bokstav c). 

21.A.433  Reparasjonsløsninger 

a)  Den som søker om godkjenning av reparasjonsløsninger, skal 

1.  godtgjøre samsvar med typesertifiseringsgrunnlaget og miljøkravene som inngår ved henvisning i 

typesertifikatet, det supplerende typesertifikatet eller ETSO-godkjenningen av hjelpeaggregat, alt etter hva som 

er relevant, eller med det typesertifiseringsgrunnlaget og de miljøkravene som gjelder på datoen for søknaden 

(for godkjenning av reparasjonsløsninger), pluss eventuelle endringer av de sertifiseringsspesifikasjonene eller 

særlige vilkårene som Byrået finner nødvendige for å fastsette et sikkerhetsnivå som tilsvarer det som ble 

fastsatt ved henvisning i typesertifiseringsgrunnlaget som inngår i typesertifikatet, det supplerende 

typesertifikatet eller ETSO-godkjenningen av hjelpeaggregat, 

2.  framlegge alle nødvendige underlagsopplysninger når Byrået anmoder om det, 

3.  erklære samsvar med sertifiseringsspesifikasjonene og miljøkravene i bokstav a) nr. 1. 

b)  En søker som ikke selv er innehaver av typesertifikat, supplerende typesertifikat eller ETSO-godkjenning av 

hjelpeaggregat, alt etter hva som er relevant, kan oppfylle kravene i bokstav a) ved å bruke sine egne ressurser eller 

gjennom en avtale med innehaver av typesertifikat, supplerende typesertifikat eller ETSO-godkjenning av APU, alt 

etter hva som er relevant. 

21.A.435  Klassifisering av reparasjoner 

a)  En reparasjon kan være «større» eller «mindre». Klassifiseringen skal gjøres i samsvar med kriteriene i 21.A.91 for 

endringer av typekonstruksjon. 

b)  En reparasjon skal klassifiseres som «større» eller «mindre» i henhold til bokstav a) enten 

1.  av Byrået, eller 

2.  av en behørig godkjent konstruksjonsorganisasjon i henhold til en framgangsmåte som er avtalt med Byrået. 

21.A.437  Utstedelse av godkjenning av reparasjonsløsninger 

Når det er erklært og godtgjort at reparasjonsløsningen oppfyller kravene i gjeldende sertifiseringsspesifikasjoner og 

miljøkrav i 21.A.433 bokstav a) nr. 1, skal den godkjennes 

a)  av Byrået,  

b)  av en behørig godkjent organisasjon som også er innehaver av typesertifikat, supplerende typesertifikat eller 

ETSO-godkjenning av hjelpeaggregat, i henhold til en framgangsmåte som er avtalt med Byrået, eller 

c)  bare ved mindre reparasjoner, av en behørig godkjent konstruksjonsorganisasjon i henhold til en framgangsmåte 

som er avtalt med Byrået. 

21.A.439  Produksjon av reparasjonsdeler 

Deler og utstyr som skal brukes til reparasjoner, skal produseres i samsvar med produksjonsdata basert på alle 

nødvendige konstruksjonsdata framlagt av innehaveren av godkjenningen av reparasjonsløsningen 

a)  i henhold til kapittel F, 

b)  av en organisasjon som er behørig godkjent i samsvar med kapittel G, eller 

c)  av en behørig godkjent vedlikeholdsorganisasjon. 

21.A.441  Utførelse av reparasjoner 

a)  Reparasjoner skal utføres i samsvar med del M eller del 145 alt etter som, eller av en produksjonsorganisasjon som 

er behørig godkjent i samsvar med kapittel G, i henhold til rettigheten fastsatt i 21.A.163 bokstav d). 

b)  Konstruksjonsorganisasjonen skal oversende alle nødvendige installasjonsanvisninger til organisasjonen som 

utfører reparasjonen.  



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/763 

 

21.A.443  Begrensninger 

En reparasjonsløsning kan godkjennes med begrensninger, og i så fall skal godkjenningen av reparasjonsløsningen 

inneholde alle nødvendige anvisninger og begrensninger. Disse anvisningene og begrensningene skal innehaveren av 

godkjenningen av reparasjonsløsningen overføre til operatøren i samsvar med en framgangsmåte avtalt med Byrået. 

21.A.445  Ureparert skade 

a)  Dersom produkter, deler eller utstyr med skader ikke repareres og ikke er omfattet av tidligere godkjente data, kan 

vurderingen av skadens innvirkning på luftdyktigheten bare gjøres 

1.  av Byrået, eller 

2.  av en behørig godkjent konstruksjonsorganisasjon i henhold til en framgangsmåte som er avtalt med Byrået. 

 Alle nødvendige begrensninger skal behandles i samsvar med framgangsmåtene i 21.A.443. 

b)  Dersom organisasjonen som vurderer skaden i henhold til bokstav a), verken er Byrået eller innehaveren av 

typesertifikat, supplerende typesertifikat eller ETSO-godkjenning av hjelpeaggregat, skal denne organisasjonen 

godtgjøre at opplysningene som vurderingen er basert på, er fyllestgjørende, enten ut fra organisasjonens egne 

ressurser eller gjennom en avtale med innehaveren av typesertifikat, supplerende typesertifikat eller ETSO-

godkjenning av hjelpeaggregat, eller produsenten, alt etter hva som er relevant. 

21.A.447  Oppbevaring av dokumentasjon 

For hver reparasjon skal alle relevante konstruksjonsopplysninger, tegninger, testrapporter, anvisninger og 

begrensninger som eventuelt er utstedt i samsvar med 21.A.443, og begrunnelse for klassifiseringen og beviser for 

konstruksjonsgodkjenningen 

a)  holdes tilgjengelig for Byrået av innehaveren av godkjenningen av reparasjonsløsningen, og 

b)  oppbevares av innehaveren av godkjenningen av reparasjonsløsningen med henblikk på å gi de opplysninger som 

er nødvendige for å sikre kontinuerlig luftdyktighet for reparerte produkter, deler eller utstyr. 

21.A.449  Anvisninger om kontinuerlig luftdyktighet 

a)  Innehaveren av godkjenningen av reparasjonsløsningen skal utlevere minst ett fullstendig sett av de endringene av 

anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet som følger av reparasjonsløsningen, med beskrivende data og 

arbeidsanvisninger utarbeidet i samsvar med gjeldende krav, til hver operatør av luftfartøyer som reparasjonen er 

utført på. Produkter, deler eller utstyr som er reparert, kan frigis for bruk før endringene av disse anvisningene er 

fullført, men dette skal være for et begrenset tidsrom, og etter avtale med Byrået. Disse endringene av anvisningene 

skal på anmodning gjøres tilgjengelige for enhver annen person som må oppfylle ett eller flere av vilkårene i disse 

endringene av anvisningene. Visse håndbøker eller deler av endringene av anvisningene for kontinuerlig 

luftdyktighet som omhandler overhaling eller andre former for omfattende vedlikehold, kan gjøres tilgjengelig først 

etter at produktet er tatt i bruk, men de skal være tilgjengelig før noen av produktene kommer opp i maksimal alder 

eller maksimalt antall flygetimer/-sykluser. 

b)  Dersom innehaveren av en godkjenning av reparasjonsløsning utsteder oppdateringer av disse endringene av 

anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet etter at reparasjonen først er godkjent, skal disse oppdateringene 

framlegges for alle operatører og gjøres tilgjengelige på anmodning for enhver annen person som må oppfylle ett 

eller flere av vilkårene i disse endringene av anvisningene. Et program som viser hvordan oppdateringer av 

endringene av anvisningene for kontinuerlig luftdyktighet distribueres, skal framlegges for Byrået. 

21.A.451  Plikter og EPA-merking 

a)  Hver innehaver av en godkjenning av en løsning for større reparasjoner skal 

1.  påta seg pliktene 

i) som er fastsatt i 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 og 21.A.449, 

ii) som indirekte omfattes av samarbeidet med innehaveren av typesertifikatet, det supplerende typesertifikatet 

og ETSO-godkjenningen av hjelpeaggregat i henhold til 21.A.433 bokstav b), alt etter hva som er relevant, 

2.  foreta merking, herunder bokstavene EPA, i samsvar med 21.A.804 bokstav a).  
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b)  Bortsett fra innehavere av typesertifikater eller ETSO-godkjenninger av hjelpeaggregater som omfattes av 21.A.44, 

skal innehavere av en godkjenning av løsning for mindre reparasjoner 

1.  påta seg pliktene som er fastsatt i 21.A.4, 21.A.447 og 21.A.449, og 

2.  foreta merking, herunder bokstavene EPA, i samsvar med 21.A.804 bokstav a). 

(KAPITTEL N — FÅR IKKE ANVENDELSE) 

KAPITTEL O — ETSO-godkjenninger 

21.A.601  Virkeområde 

I dette kapittel fastsettes framgangsmåten for utstedelse av ETSO-godkjenninger (European Standard Technical Order) 

samt reglene som gjelder rettighetene og pliktene for de som søker om, eller innehavere av, slike godkjenninger. 

21.A.602A  Berettigelse 

Enhver fysisk eller juridisk person som produserer eller forbereder produksjon av en ETSO-artikkel, og som har 

godtgjort eller er i ferd med å godtgjøre sin evne i henhold til 21.A.602B, skal være berettiget til å søke om en ETSO-

godkjenning. 

21.A.602B  Godtgjøring av evne 

Enhver som søker om ETSO-godkjenning, skal godtgjøre sin evne på følgende måte: 

a)  for produksjon: ved å være innehaver av en godkjenning som produksjonsorganisasjon, utstedt i samsvar med 

kapittel G, eller ved samsvar med framgangsmåtene i kapittel F, og 

b)  for konstruksjon: 

1.  av et hjelpeaggregat: ved å være innehaver av en godkjenning som konstruksjonsorganisasjon, utstedt av Byrået 

i samsvar med kapittel J, 

2.  av alle andre artikler: ved framgangsmåter med fastsettelse av de spesifikke konstruksjonsmetoder, ressurser og 

arbeidsganger som er nødvendige for å oppfylle kravene i dette vedlegg I (del 21). 

21.A.603  Søknad 

a)  En søknad om en ETSO-godkjenning skal inngis i en form og på en måte som Byrået har fastsatt, og skal inneholde 

en oversikt over de opplysningene som kreves ved 21.A.605. 

b)  Når en serie av mindre endringer i henhold til 21.A.611 forventes, skal søkeren i sin søknad oppgi artikkelens 

grunnmodellnummer og tilhørende delenumre med åpen parentes bak, for å vise at det fra tid til annen vil bli 

tilføyd i endelsen bokstaver eller tall (eller kombinasjoner av disse). 

21.A.604  ETSO-godkjenning av hjelpeaggregat (APU) 

Med hensyn til ETSO-godkjenning av hjelpeaggregat 

a)  skal 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 gjelde som unntak fra 21.A.603, 

21.A.606 bokstav c), 21.A.610 og 21.A.615, bortsett fra at en ETSO-godkjenning skal utstedes i samsvar med 

21.A.606 i stedet for typesertifikatet. 

b)  Kapittel D eller kapittel E får anvendelse på godkjenningen av konstruksjonsendringer som unntak fra 21.A.611. 

Når kapittel E brukes, skal det utstedes en separat ETSO-godkjenning i stedet for et supplerende typesertifikat. 

c)  Kapittel M får anvendelse på godkjenning av reparasjonsløsninger.  
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21.A.605  Krav til opplysninger 

Søkeren skal framlegge følgende dokumenter for Byrået: 

a)  en samsvarserklæring som bekrefter at søkeren har oppfylt kravene i dette kapittel, 

b)  en konstruksjons- og ytelseserklæring (Declaration of Design and Performance, DDP), 

c)  en kopi av de tekniske opplysningene som kreves i gjeldende ETSO, 

d)  håndboken (eller en henvisning til håndboken) som er nevnt i 21.A.143 dersom søknaden gjelder godkjenning som 

produksjonsorganisasjon i henhold til kapittel G, eller håndboken (eller en henvisning til håndboken) som er nevnt i 

21.A.125 bokstav b) dersom søknaden gjelder produksjon i henhold til kapittel F uten godkjenning som 

produksjonsorganisasjon, 

e)  for APU-er, håndboken (eller en henvisning til håndboken) som er nevnt i 21.A.243 dersom søknaden gjelder 

godkjenning som konstruksjonsorganisasjon i henhold til kapittel J, 

f)  for alle andre artikler, framgangsmåten nevnt i 21.A.602B bokstav b) nr. 2. 

21.A.606  Utstedelse av ETSO-godkjenning 

Søkeren skal være berettiget til å få utstedt en ETSO-godkjenning av Byrået etter 

a)  å ha godtgjort sin evne i samsvar med 21.A.602B, og 

b)  å ha godtgjort at artikkelen er i samsvar med de tekniske vilkårene i gjeldende ETSO, og ha lagt fram den 

tilsvarende samsvarserklæringen, 

c)  uttrykkelig å ha erklært seg beredt til å overholde 21.A.609. 

21.A.607  Særskilte rettigheter ved ETSO-godkjenning 

Innehaveren av en ETSO-godkjenning er berettiget til å produsere og merke artikkelen med relevant ETSO-merking. 

21.A.608  Konstruksjons- og ytelseserklæring (DDP) 

a)  Konstruksjons- og ytelseserklæringen skal inneholde minst følgende opplysninger: 

1.  opplysninger som svarer til 21.A.31 bokstav a) og b), og som identifiserer artikkelen og dens konstruksjons- og 

teststandard, 

2.  artikkelens nominelle ytelse, der dette er relevant, enten direkte eller ved henvisning til andre, utfyllende 

dokumenter, 

3.  samsvarserklæring som attesterer at artikkelen oppfyller kravene i gjeldende ETSO, 

4.  henvisning til relevante testrapporter, 

5.  henvisning til relevante vedlikeholds-, overhalings- og reparasjonshåndbøker, 

6.  samsvarsnivåene, i tilfeller der ETSO tillater ulike samsvarsnivåer, 

7.  liste over avvik som er godkjent i samsvar med 21.A.610. 

b)  Konstruksjons- og ytelseserklæringen skal dateres og undertegnes av innehaveren av ETSO-godkjenningen, eller 

av dennes godkjente representant. 

21.A.609  Plikter for innehavere av ETSO-godkjenninger 

Innehaveren av en ETSO-godkjenning i henhold til dette kapittel skal 

a)  produsere hver artikkel i samsvar med kapittel G eller F, noe som sikrer at hver ferdigstilt artikkel er i samsvar med 

konstruksjonsdataene og trygt kan installeres, 

b)  utarbeide og løpende ajourføre en mappe med fullstendige tekniske data og registreringer i samsvar med 21.A.613 

for hver modell av hver artikkel som det er utstedt ETSO-godkjenning for, 

c)  utarbeide, opprettholde og ajourføre originalkopier av alle håndbøker som kreves for artikkelen i henhold til 

gjeldende luftdyktighetsspesifikasjoner,  
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d)  gjøre tilgjengelig på anmodning for brukerne av artikkelen og for Byrået de vedlikeholds-, overhalings- og 

reparasjonshåndbøker som er nødvendige for å bruke og vedlikeholde artikkelen, samt endringer av disse 

håndbøkene, 

e)  merke hver enkelt artikkel i samsvar med 21.A.807, 

f)  overholde 21.A.3A, 21.A.3B og 21.A.4, 

g)  fortsatt overholde kvalifikasjonskravene i 21.A.602B. 

21.A.610  Godkjenning av unntak 

a)  Enhver produsent som søker om godkjenning av unntak fra en ytelsesstandard i en ETSO, skal dokumentere at 

standardene som det søkes om unntak fra, oppveies med faktorer eller konstruksjonsegenskaper som gir et 

tilsvarende sikkerhetsnivå. 

b)  Søknaden om godkjenning av unntak skal inngis til Byrået sammen med alle relevante opplysninger. 

21.A.611  Konstruksjonsendringer 

a)  Innehaveren av en ETSO-godkjenning kan foreta mindre konstruksjonsendringer (alle endringer som ikke er større 

endringer) uten ytterligere godkjenning fra Byrået. I slike tilfeller beholder de endrede artiklene sitt opprinnelige 

modellnummer (for å identifisere mindre endringer benyttes endringer eller rettelser av delenumre), og innehaveren 

skal oversende til Byrået eventuelle reviderte opplysninger som er nødvendige for å godtgjøre samsvar med 

21A.603 bokstav b). 

b)  Enhver konstruksjonsendring som innehaveren av ETSO-godkjenningen foretar, og som er stor nok til å kreve en 

praktisk talt fullstendig undersøkelse for å fastslå samsvar med en ETSO, er en større endring. Før en slik endring 

foretas, skal innehaveren gi artikkelen en ny type- eller modellbetegnelse og søke om ny godkjenning i henhold til 

21.A.603. 

c)  En konstruksjonsendring som foretas av en annen fysisk eller juridisk person enn den innehaveren av ETSO-

godkjenning som leverte inn samsvarserklæringen for artikkelen, er ikke berettiget til godkjenning i henhold til 

dette kapittel O uten at personen som søker om godkjenningen, søker om en separat ETSO-godkjenning i henhold 

til 21.A.603. 

21.A.613  Oppbevaring av dokumentasjon 

I tillegg til dokumentasjonen som kreves som ledd i eller i tilknytning til kvalitetssystemet, skal alle relevante 

konstruksjonsopplysninger, tegninger og testrapporter, herunder inspeksjonsprotokoller for artikkelen som er testet, 

holdes tilgjengelige for Byrået, og skal oppbevares med sikte på å gi de opplysninger som er nødvendige for å sikre 

kontinuerlig luftdyktighet for artikkelen og det typesertifiserte produktet der den er installert. 

21.A.615  Inspeksjon utført av Byrået 

På anmodning fra Byrået skal enhver som søker om eller er innehaver av en ETSO-godkjenning for en artikkel, tillate 

Byrået å 

a)  overvære alle tester, 

b)  inspisere de tekniske datafilene for den aktuelle artikkelen. 

21.A.619  Varighet og fortsatt gyldighet 

a)  En ETSO-godkjenning skal utstedes for et ubegrenset tidsrom. Den skal fortsette å være gyldig unntatt dersom 

1.  vilkårene som krevdes oppfylt da ETSO-godkjenningen ble gitt, ikke lenger er gjeldende, 

2.  innehaverens plikter, som spesifisert i 21.A.609, ikke lenger oppfylles, 

3.  artikkelen har vist seg å forårsake uakseptabel risiko ved bruk, eller 

4.  godkjenningen er gitt avkall på eller er tilbakekalt i henhold til gjeldende administrative framgangsmåter fastsatt 

av Byrået. 

b)  Dersom sertifikatet gis avkall på eller tilbakekalles, skal det returneres til Byrået.  
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21.A.621  Overdragelse 

Bortsett fra ved endring av innehaverens eierskap, noe som anses å være en vesentlig endring og derfor må være i 

samsvar med 21.A.147 eller 21.A.247, alt etter hva som er relevant, kan en ETSO-godkjenning utstedt i henhold til 

dette vedlegg I (del 21) ikke overdras. 

KAPITTEL P – FLYGETILLATELSE 

21.A.701  Virkeområde 

a)  Flygetillatelser skal utstedes i samsvar med dette kapittel for luftfartøyer som ikke oppfyller, eller som det ikke er 

påvist at oppfyller, gjeldende luftdyktighetskrav, men som er i stand til å gjennomføre sikre flyginger under 

bestemte forhold og for følgende formål: 

1.  utvikling, 

2.  påvisning av at regler eller sertifiseringsspesifikasjoner er overholdt, 

3.  konstruksjons- eller produksjonsorganisasjoners opplæring av besetningen, 

4.  produksjonstest av nytt luftfartøy, 

5.  overføring av luftfartøyer som er under produksjon, mellom produksjonsanlegg, 

6.  flyging med henblikk på å oppnå kundens godkjenning, 

7.  levering eller eksport av luftfartøyer, 

8.  flyging med henblikk på å oppnå myndighetenes godkjenning, 

9.  markedsundersøkelse og opplæring av kundens besetning, 

10.  utstillinger og flygeoppvisninger, 

11.  flyging til et sted der det skal utføres vedlikehold av luftfartøyet eller kontroll av luftdyktigheten, eller til et 

oppbevaringssted, 

12.  flyging av et luftfartøy med en masse som overskrider luftfartøyets største sertifiserte startmasse på en 

strekning utover dets normale rekkevidde, over vann eller landområder der egnede landingsanlegg eller egnet 

drivstoff ikke er tilgjengelig, 

13.  rekordforsøk, kappflyging eller lignende konkurranser, 

14.  flyging av et luftfartøy som oppfyller gjeldende krav til luftdyktighet før overholdelse av miljøkravene er 

fastslått, 

15.  ikke-kommersielle flyginger med individuelle luftfartøyer av enkel konstruksjon eller luftfartøytyper som det 

ikke er hensiktsmessig med luftdyktighetsbevis eller begrenset luftdyktighetsbevis for. 

b)  Dette kapittel fastsetter framgangsmåten for utstedelse av flygetillatelse og godkjenning av tilhørende flygevilkår, 

og fastlegger rettighetene og pliktene til de som søker om, og innehavere av, slike tillatelser og godkjenninger av 

flygevilkår. 

21.A.703  Berettigelse 

a)  Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til å søke om flygetillatelse, med unntak av flygetillatelse som søkes 

i henhold til 21.A.701 bokstav a) nr. 15, der den som søker, må være eier. 

b)  Enhver fysisk eller juridisk person er berettiget til å søke om godkjenning av flygevilkår. 

21.A.705  Vedkommende myndighet 

Uten hensyn til 21.1 i dette vedlegg I (del 21) menes med «vedkommende myndighet» i dette kapittel 

a)  den myndighet som er utpekt av registreringsmedlemsstaten, eller 

b)  for uregistrerte luftfartøyer, den myndighet som er utpekt av medlemsstaten som fastsatte identifikasjonsmerkene.  
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21.A.707  Søknad om flygetillatelse 

a)  I henhold til 21.A.703, og når søkeren ikke har fått rettigheten til å utstede en flygetillatelse, skal søknad om 

flygetillatelse sendes vedkommende myndighet i en form og på en måte som denne myndigheten har fastsatt. 

b)  Hver søknad om flygetillatelse skal inneholde 

1.  formålet eller formålene med flygingen(e) i henhold til 21.A.701, 

2.  angivelse av luftfartøyets avvik fra gjeldende krav til luftdyktighet, 

3.  godkjente flygevilkår i henhold til 21.A.710. 

c)  Dersom flygevilkårene ikke er godkjent på det tidspunkt det søkes om flygetillatelse, skal det søkes om 

godkjenning av flygevilkårene i henhold til 21.A.709. 

21.A.708  Flygevilkår 

Flygevilkårene omfatter 

a)  de konfigurasjoner det søkes om i flygetillatelsen, 

b)  alle vilkår eller begrensninger som anses nødvendige for sikker drift av luftfartøyet, herunder 

1.  de vilkår eller begrensninger som gjelder flygerutene og/eller luftrommet som kreves for flygingene, 

2.  de vilkår for eller begrensninger som gjelder flygebesetningen som skal fly luftfartøyet, 

3.  de begrensninger som gjelder transporten av andre personer enn flygebesetningen, 

4.  de driftsmessige begrensninger, særlige framgangsmåter eller tekniske vilkår som må oppfylles, 

5.  eventuelt, det særlige testflygingsprogrammet, 

6.  de særlige tiltak for å sikre kontinuerlig luftdyktighet, herunder vedlikeholdsinstrukser og vedlikeholdssystemet 

som vil bli benyttet, 

c)  bevis for at luftfartøyet kan gjennomføre sikre flyginger på de vilkår eller med de begrensninger som er angitt i 

bokstav b), 

d)  metoden som brukes for å kontrollere luftfartøykonfigurasjonen, for å sikre at de fastsatte vilkårene overholdes. 

21.A.709  Søknad om godkjenning av flygevilkår 

a)  I henhold til 21.A.707 bokstav c), og når søkeren ikke har fått retten til å kunne godkjenne flygevilkårene, skal en 

søknad om godkjenning av flygevilkårene sendes 

1.  Byrået, i en form og på en måte som Byrået har fastsatt, når godkjenningen av flygevilkårene vedrører 

konstruksjonens sikkerhet, eller 

2.  vedkommende myndighet, i en form og på en måte som denne myndigheten har fastsatt, når godkjenningen av 

flygevilkårene ikke vedrører konstruksjonens sikkerhet. 

b)  Hver søknad om godkjenning av flygevilkårene skal omfatte 

1.  de foreslåtte flygevilkårene, 

2.  dokumentasjonen for disse vilkårene, og 

3.  en erklæring om at luftfartøyet kan gjennomføre sikre flyginger på de vilkår eller med de begrensninger som er 

angitt i 21A.708 bokstav b). 

21.A.710  Godkjenning av flygevilkår 

a)  Når godkjenningen av flygevilkårene vedrører konstruksjonens sikkerhet, skal flygevilkårene godkjennes av 

1.  Byrået, eller 

2.  en behørig godkjent konstruksjonsorganisasjon, i henhold til den særskilte rettigheten fastsatt i 21.A.263 

bokstav c) nr. 6.  
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b)  Når godkjenningen av flygevilkårene ikke vedrører konstruksjonens sikkerhet, skal flygevilkårene godkjennes av 

vedkommende myndighet eller den behørig godkjente organisasjonen som også utsteder flygetillatelsen. 

c)  Før flygevilkårene godkjennes, skal Byrået, vedkommende myndighet eller den godkjente organisasjonen ha funnet 

det godtgjort at luftfartøyet kan gjennomføre sikre flyginger på de vilkår eller med de begrensninger som er angitt. 

Byrået eller vedkommende myndighet kan foreta, eller kreve at søkeren foretar, alle inspeksjoner eller tester som er 

nødvendige for dette formål. 

21.A.711  Utstedelse av flygetillatelse 

a)  En flygetillatelse (EASA-skjema 20a, se tillegg III) kan utstedes av vedkommende myndighet i henhold til 

vilkårene fastsatt i 21.B.525. 

b)  En behørig godkjent konstruksjonsorganisasjon kan utstede en flygetillatelse (EASA-skjema 20b, se tillegg IV) i 

henhold til den særskilte rettigheten fastsatt i 21.A.263 bokstav c) nr. 7, når flygevilkårene nevnt i 21.A.708 er 

godkjent i henhold til 21.A.710. 

c)  En behørig godkjent produksjonsorganisasjon kan utstede en flygetillatelse (EASA-skjema 20b, se tillegg IV) i 

henhold til rettigheten fastsatt i 21.A.163 bokstav e), når flygevilkårene angitt i 21.A.708 er godkjent i samsvar med 

21.A.710. 

d)   En behørig godkjent organisasjon for sikring av kontinuerlig luftdyktighet kan utstede en flygetillatelse (EASA-

skjema 20b, se tillegg IV) i henhold til den rettigheten som er gitt ved M.A.711 i vedlegg I (del M) til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003(1), når flygevilkårene nevnt i 21.A.708 er blitt godkjent i henhold til 

21.A.710. 

e)  Flygetillatelsen skal angi formål og eventuelle vilkår og begrensninger som er blitt godkjent i henhold til 21.A.710. 

f)  Når tillatelser utstedes i henhold til bokstav b), c) eller d), skal et eksemplar av flygetillatelsen og tilhørende 

flygevilkår oversendes til vedkommende myndighet så snart som mulig og senest innen tre dager. 

g)  Dersom det foreligger bevis for at vilkårene angitt i 21.A.723 bokstav a) ikke er oppfylt for en flygetillatelse som 

en organisasjon har utstedt i henhold til bokstav b), c) eller d), skal organisasjonen tilbakekalle flygetillatelsen 

omgående og underrette vedkommende myndighet så snart som mulig. 

21.A.713  Endringer 

a)  Alle endringer som gjør at flygevilkårene eller tilhørende dokumentasjon for flygetillatelsen blir ugyldige, skal 

godkjennes i henhold til 21.A.710. En søknad skal eventuelt inngis i henhold til 21.A.709. 

b)  En endring som påvirker innholdet i flygetillatelsen, krever at det utstedes en ny flygetillatelse i henhold til 

21.A.711. 

21.A.715  Språk 

Håndbøker, skilt, oversikter, instrumentmerking og andre nødvendige opplysninger som kreves i henhold til gjeldende 

sertifiseringsspesifikasjoner, skal foreligge på ett eller flere av Den europeiske unions offisielle språk som aksepteres 

av vedkommende myndighet. 

21.A.719  Overdragelse 

a)  En flygetillatelse kan ikke overdras. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) skal en flygetillatelse som er utstedt i henhold til 21.A.701 bokstav a) nr. 15, overdras 

sammen med luftfartøyet dersom eierskapet til et luftfartøy endres, forutsatt at luftfartøyet forblir i samme register, 

eller skal utstedes bare med samtykke fra vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten som det  

overdras til.  

  

(1) EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1. 
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21.A.721  Inspeksjoner 

Innehaveren av eller den som søker om en flygetillatelse, skal gi adgang til det aktuelle luftfartøyet på anmodning fra 

vedkommende myndighet. 

21.A.723  Varighet og fortsatt gyldighet 

a)  En flygetillatelse skal utstedes for høyst 12 måneder og skal fortsette å være gyldig forutsatt at 

1.  vilkårene og begrensningene i 21.A.711 bokstav e) knyttet til flygetillatelsen overholdes, 

2.  flygetillatelsen ikke gis avkall på eller tilbakekalles, 

3.  luftfartøyet blir værende i samme register. 

b)  Uten hensyn til bokstav a) kan en flygetillatelse utstedt i henhold til 21.A.701 bokstav a) nr. 15) gis ubegrenset 

varighet. 

c)  Når en flygetillatelse gis avkall på eller tilbakekalles, skal den returneres til vedkommende myndighet. 

21.A.725  Fornyelse av flygetillatelse 

En fornyelse av flygetillatelsen skal behandles som en endring i henhold til 21.A.713. 

21.A.727  Plikter for innehaveren av en flygetillatelse 

Innehaveren av en flygetillatelse skal sørge for at alle vilkår og begrensninger knyttet til flygetillatelsen oppfylles og 

opprettholdes. 

21.A.729  Oppbevaring av dokumentasjon 

a)  Innehaveren av godkjenningen av flygevilkårene skal holde alle dokumenter som utarbeides for å fastsette og 

underbygge flygevilkårene, tilgjengelig for Byrået og vedkommende myndighet, og dokumentene skal oppbevares 

for å gi de opplysninger som er nødvendige for å sikre kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyet. 

b)  Den godkjente organisasjonen skal stille alle dokumenter knyttet til utstedelsen av flygetillatelser i henhold til 

godkjente organisasjoners særskilte rettighet, herunder inspeksjonsrapporter, dokumenter som underbygger 

godkjenningen av flygevilkår og selve flygetillatelsen, til rådighet for Byrået eller vedkommende myndighet, og 

dokumentene skal oppbevares for å gi de opplysninger som er nødvendige for å sikre kontinuerlig luftdyktighet for 

luftfartøyet. 

KAPITTEL Q — IDENTIFIKASJONSMERKING AV PRODUKTER, DELER OG UTSTYR 

21.A.801  Identifikasjonsmerking av produkter 

a)  Identifikasjonsmerkingen av produkter skal inneholde følgende opplysninger: 

1.  produsentens navn, 

2.  produktbetegnelse, 

3.  produsentens serienummer, 

4.  alle andre opplysninger som Byrået anser som hensiktsmessige. 

b)  Enhver fysisk eller juridisk person som produserer et luftfartøy eller en motor i henhold til kapittel G eller F, skal 

identifikasjonsmerke luftfartøyet eller motoren med et brannsikkert skilt med opplysningene angitt i bokstav a) 

påført med etsing, preging, gravering eller en annen godkjent metode for brannsikker identifikasjonsmerking. 

Identifikasjonsskiltet skal festes på en slik måte at det er tilgjengelig og leselig, og slik at det ikke er sannsynlig at 

det blir gjort uleselig eller fjernet ved normal bruk, eller går tapt eller blir ødelagt ved en ulykke. 

c)  Enhver fysisk eller juridisk person som produserer propeller, propellblad eller propellnav i henhold til kapittel G 

eller kapittel F, skal identifikasjonsmerke produktet med skilt, preging, gravering, etsing eller en annen godkjent 

metode for brannsikker identifikasjonsmerking som plasseres på en ikke-kritisk overflate av produktet og 

inneholder opplysningene angitt i bokstav a), og det skal ikke være sannsynlig at identifikasjonsmerkingen blir 

gjort uleselig eller fjernet ved normal bruk, eller går tapt eller blir ødelagt ved en ulykke.  
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d)  Når det gjelder bemannede ballonger, skal identifikasjonsskiltet fastsatt i bokstav b) gjøres fast til ballonghylsteret, 

og skal, dersom det er praktisk mulig, plasseres på et sted der det er leselig for operatøren når ballongen er blåst 

opp. I tillegg skal kurven, lastbærende konstruksjon og brenner være merket permanent og leselig med 

produsentens navn, delenummeret eller tilsvarende samt med serienummer eller tilsvarende. 

21.A.803  Behandling av identifikasjonsopplysninger 

a)  Ingen må fjerne, endre eller plassere identifikasjonsopplysninger nevnt i 21.A.801 bokstav a) på luftfartøyer, 

motorer, propeller, propellblader eller propellnav, eller i 21.A.807 bokstav a) på APU-er, uten Byråets godkjenning. 

b)  Ingen må fjerne eller montere et identifikasjonsskilt nevnt i 21.A.801, eller i 21.A.807 for APU-er, uten Byråets 

godkjenning. 

c)  Som unntak fra bokstav a) og b) kan enhver fysisk eller juridisk person som utfører vedlikeholdsarbeid i henhold til 

gjeldende tilhørende gjennomføringsregler, i samsvar med metoder, teknikker og praksis fastsatt av Byrået 

1.  fjerne, endre eller plassere identifikasjonsopplysningene nevnt i 21.A.801 bokstav a) på luftfartøyer, motorer, 

propeller, propellblader eller propellnav, eller i 21.A.807 bokstav a) på APU-er, eller 

2.  fjerne et identifikasjonsskilt nevnt i 21.A.801, eller i 21.A.807 for APU-er, når dette er nødvendig under 

vedlikeholdsarbeid. 

d)  Ingen må montere et identifikasjonsskilt som er fjernet i samsvar med bokstav c) nr. 2 på et annet luftfartøy, 

propellblad eller propellnav eller en annen motor eller propell enn det ble fjernet fra. 

21.A.804  Identifikasjonsmerking av deler og utstyr 

a)  Alle deler og alt utstyr skal være permanent og leselig merket med 

1.  et navn, varemerke eller symbol som identifiserer produsenten på en måte som angis i gjeldende 

konstruksjonsdata, og 

2.  delenummeret, som definert i gjeldende konstruksjonsdata, og 

3.  bokstavene EPA (European Part Approval) for deler eller utstyr som er produsert i samsvar med godkjente 

konstruksjonsdata som ikke tilhører innehaveren av typesertifikatet for det aktuelle produktet, unntatt for 

ETSO-artikler. 

b)  Som unntak fra bokstav a), dersom Byrået samtykker i at størrelsen på delen eller utstyret er for liten, eller at det av 

andre grunner er upraktisk å merke en del eller et utstyr med enkelte av opplysningene som kreves i bokstav a), 

skal sertifikatet for godkjent frigivelse som ledsager delen, utstyret eller beholderen, inneholde de opplysningene 

som ikke kunne påføres delen. 

21.A.805  Identifikasjonsmerking av kritiske deler 

I tillegg til det som kreves i 21.A.804, skal enhver produsent av en del beregnet på installasjon på et typesertifisert 

produkt som er identifikasjonsmerket som en kritisk del, merke denne delen permanent og leselig med et delenummer 

og et serienummer. 

21.A.807  Identifikasjonsmerking av ETSO-artikler 

a)  Enhver innehaver av en ETSO-godkjenning i henhold til kapittel O skal merke permanent og leselig alle artikler 

med følgende opplysninger: 

1.  produsentens navn og adresse, 

2.  artikkelens navn, type, delenummer eller modellbetegnelse, 

3.  artikkelens serienummer eller produksjonsdato, eller begge deler, og 

4.  gjeldende ETSO-nummer. 

b)  Som unntak fra bokstav a), dersom Byrået samtykker i at delen er for liten, eller at det av andre grunner er 

upraktisk å merke en del med enkelte av de opplysningene som kreves i bokstav a), skal sertifikatet for godkjent 

frigivelse som ledsager delen eller dens beholder, inneholde de opplysningene som ikke kunne påføres delen.  
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c)  Enhver person som produserer APU-er i henhold til kapittel G eller F, skal identifikasjonsmerke APU-ene ved hjelp 

av et brannsikkert skilt med opplysningene angitt i bokstav a), påført med etsing, preging, gravering eller en annen 

godkjent metode for brannsikker identifikasjonsmerking. Identifikasjonsskiltet skal festes på en slik måte at det er 

tilgjengelig og leselig, og slik at det ikke er sannsynlig at det blir gjort uleselig eller fjernet ved normal bruk, eller 

går tapt eller blir ødelagt ved en ulykke. 

AVSNITT B 

FRAMGANGSMÅTER FOR VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

KAPITTEL A — ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

21.B.5  Virkeområde 

a)  I dette avsnitt fastsettes framgangsmåten som vedkommende myndighet i medlemsstaten skal følge når den utfører 

sine oppgaver og påtar seg ansvaret for utstedelse, opprettholdelse, endring, midlertidig oppheving og 

tilbakekalling av de sertifikater og godkjenninger som er omhandlet i dette vedlegg I (del 21). 

b)  Byrået skal i samsvar med artikkel 19 i forordning (EF) nr. 216/2008 utarbeide sertifiseringsspesifikasjoner og 

veiledende materiale for å bistå medlemsstatene med gjennomføringen av dette avsnitt. 

21.B.20  Vedkommende myndigheters plikter 

Hver vedkommende myndighet i en medlemsstat er ansvarlig for gjennomføringen av avsnitt A kapittel F, G, H, I og P 

bare for søkere eller innehavere som har sitt hovedforetak på denne medlemsstatens territorium. 

21.B.25  Krav til vedkommende myndighets organisasjon 

a) Generelt: 

 Medlemsstaten skal utpeke en vedkommende myndighet som gis ansvaret for gjennomføringen av avsnitt A 

kapittel F, G, H, I og P, og som har dokumenterte framgangsmåter samt dokumentert organisasjonsstruktur og 

personell. 

b) Ressurser: 

1.  Antallet medarbeidere skal være tilstrekkelig for å utføre de tildelte oppgavene. 

2.  Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal utnevne en eller flere ledere som har ansvar for å utføre 

tilhørende oppgave(r) hos myndigheten, herunder kommunikasjonen med Byrået og andre nasjonale 

myndigheter etter behov. 

c)  Kvalifikasjoner og opplæring: 

 Alle medarbeidere skal ha tilstrekkelige kvalifikasjoner og nødvendig kunnskap, erfaring og opplæring til å utføre 

den oppgaven de har fått tildelt. 

21.B.30  Dokumenterte framgangsmåter 

a)  Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal fastsette dokumenterte framgangsmåter for å beskrive sin 

organisasjon og sine midler og metoder for å oppfylle kravene i dette vedlegg I (del 21). Framgangsmåtene skal 

ajourføres og fungere som grunnleggende arbeidsdokumenter for all tilhørende virksomhet innenfor myndigheten. 

b)  En kopi av framgangsmåtene og endringer av disse skal være tilgjengelige for Byrået. 

21.B.35  Endringer av organisasjon og framgangsmåter 

a)  Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal underrette Byrået om enhver vesentlig endring i sin organisasjon 

og sine dokumenterte framgangsmåter. 

b)  Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal så raskt som mulig ajourføre sine dokumenterte framgangsmåter 

som berøres av regelendringer for å sikre effektiv gjennomføring.  



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/773 

 

21.B.40  Tvisteløsning 

a)  Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal fastsette en framgangsmåte for tvisteløsning som skal inngå i 

organisasjonens dokumenterte framgangsmåter. 

b)  Dersom det oppstår en uløselig tvist mellom vedkommende myndigheter i medlemsstatene, er det ledernes ansvar, 

som fastsatt i 21.B.25 bokstav b) nr. 2, å forelegge saken for Byrået til mekling. 

21.B.45  Rapportering/samordning 

a)  Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal sikre nødvendig samordning med andre grupper med ansvar for 

sertifisering, undersøkelse eller godkjenning hos denne myndigheten, i andre medlemsstater og i Byrået for å sikre 

effektiv utveksling av opplysninger av betydning for sikkerheten ved produkter, deler og utstyr. 

b)  Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal underrette Byrået om enhver vanskelighet knyttet til 

gjennomføringen av dette vedlegg I (del 21). 

21.B.55  Oppbevaring av dokumentasjon 

Vedkommende myndighet i medlemsstaten skal oppbevare, eller sikre tilgang til, relevant dokumentasjon vedrørende 

de sertifikater, godkjenninger og tillatelser som den har gitt i samsvar med de respektive nasjonale regler, og som 

Byrået har fått overført ansvaret for, så lenge denne dokumentasjonen ikke er blitt oversendt til Byrået. 

21.B.60  Luftdyktighetspåbud 

Når vedkommende myndighet i en medlemsstat mottar et luftdyktighetspåbud fra vedkommende myndighet i en 

tredjestat, skal luftdyktighetspåbudet overføres til Byrået med henblikk på spredning i samsvar med artikkel 20 i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

KAPITTEL B — TYPESERTIFIKATER OG BEGRENSEDE TYPESERTIFIKATER 

De administrative framgangsmåtene fastsatt av Byrået får anvendelse. 

(KAPITTEL C — FÅR IKKE ANVENDELSE) 

KAPITTEL D — ENDRINGER AV TYPESERTIFIKATER OG BEGRENSEDE TYPESERTIFIKATER 

De administrative framgangsmåtene fastsatt av Byrået får anvendelse. 

KAPITTEL E — SUPPLERENDE TYPESERTIFIKATER 

De administrative framgangsmåtene fastsatt av Byrået får anvendelse. 

KAPITTEL F — PRODUKSJON UTEN GODKJENNING SOM PRODUKSJONSORGANISASJON 

21.B.120  Undersøkelser 

a)  Vedkommende myndighet skal for hver enkelt som søker om eller er innehaver av et godkjenningsbrev, nedsette en 

undersøkelsesgruppe som skal utføre alle relevante oppgaver knyttet til dette godkjenningsbrevet, og som skal bestå 

av en gruppeleder som skal administrere og lede undersøkelsesgruppen, og ett eller flere gruppemedlemmer etter 

behov. Gruppelederen rapporterer til lederen med ansvar for virksomheten, som fastsatt i 21.B.25 bokstav b) nr. 2. 

b)  Vedkommende myndighet skal i forbindelse med en som søker om eller er innehaver av et godkjenningsbrev, 

gjennomføre tilstrekkelige undersøkelser til å kunne begrunne anbefalinger om utstedelse, opprettholdelse, endring, 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av godkjenningsbrevet.  



Nr. 29/774 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

c)  Vedkommende myndighet skal utarbeide framgangsmåter for undersøkelse av de som søker om eller er innehavere 

av godkjenningsbrev som en del av de dokumenterte framgangsmåtene, der minst følgende elementer skal inngå: 

1.  vurdering av mottatte søknader, 

2.  nedsettelse av en undersøkelsesgruppe, 

3.  forberedelse og planlegging av undersøkelse, 

4.  vurdering av dokumentasjonen (håndbok, framgangsmåter osv.), 

5.  revisjon og inspeksjon, 

6.  oppfølging av korrigerende tiltak, og 

7.  anbefaling om utstedelse, endring, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av godkjenningsbrev. 

21.B.125  Avvik 

a)  Dersom vedkommende myndighet under revisjoner eller på annet vis finner objektive beviser for at innehaveren av 

et godkjenningsbrev ikke oppfyller gjeldende krav i avsnitt A i dette vedlegg, skal avviket klassifiseres i samsvar 

med 21.A.125B bokstav a). 

b)  Vedkommende myndighet skal treffe følgende tiltak: 

1.  Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet omgående treffe tiltak for helt eller delvis å begrense, 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle godkjenningsbrevet, avhengig av omfanget av avviket, inntil 

organisasjonen har gjennomført vellykkede korrigerende tiltak. 

2.  Ved avvik på nivå 2 skal vedkommende myndighet gi en frist for korrigerende tiltak som står i forhold til 

avvikets art, men som ikke skal overstige tre måneder. Under visse omstendigheter kan vedkommende 

myndighet på slutten av dette tidsrommet og avhengig av avvikets art forlenge tremånedersfristen, forutsatt at 

organisasjonen har framlagt en tilfredsstillende plan for korrigerende tiltak. 

c)  Vedkommende myndighet skal treffe tiltak for å oppheve godkjenningsbrevet midlertidig, helt eller delvis, dersom 

fristen vedkommende myndighet har gitt, ikke overholdes. 

21.B.130  Utstedelse av godkjenningsbrev 

a)  Når vedkommende myndighet finner det godtgjort at produsenten oppfyller gjeldende krav i avsnitt A kapittel F, 

skal den uten unødig opphold utstede et godkjenningsbrev som dokumenterer produktenes, delenes eller utstyrets 

samsvar (EASA-skjema 65, se tillegg XI).  

b)  Godkjenningsbrevet skal angi godkjenningens virkeområde, utløpsdatoen og, når det er relevant, godkjenningens 

begrensninger. 

c)  Godkjenningsbrevets gyldighet skal ikke overstige ett år. 

21.B.135  Opprettholdelse av godkjenningsbrevet 

Vedkommende myndighet skal opprettholde godkjenningsbrevet så lenge 

a)  produsenten anvender EASA-skjema 52 (se tillegg VIII) korrekt som samsvarserklæring for hele luftfartøyer, og 

EASA-skjema 1 (se tillegg I) for andre produkter enn hele luftfartøyer samt deler og utstyr, og 

b)  inspeksjonene som ble utført av vedkommende myndighet i medlemsstaten før validering av EASA-skjema 52 (se 

tillegg VIII) eller EASA-skjema 1 (se tillegg I) i henhold til 21.A.130 bokstav c), ikke avdekket manglende 

overholdelse av kravene eller framgangsmåtene som er beskrevet i håndboken produsenten har framlagt, eller 

manglende samsvar for produktene, delene eller utstyret. Disse inspeksjonene skal minst kontrollere at 

1.  godkjenningen omfatter produktet, delen eller utstyret som valideres, og at den fortsatt er gyldig, 

2.  håndboken beskrevet i 21.A.125A bokstav b) og dens endringsstatus nevnt i godkjenningsbrevet brukes som 

grunnleggende arbeidsdokument av produsenten. I motsatt fall skal ikke inspeksjonen fortsettes, og derfor skal 

heller ikke sertifikatene for frigivelse valideres,  
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3.  produksjonen er utført i henhold til vilkårene fastsatt i godkjenningsbrevet og på en tilfredsstillende måte, 

4.  inspeksjoner og tester (herunder testflyginger, dersom det er relevant) i henhold til 21.A.130 bokstav b) nr. 2 

og/eller bokstav b) nr. 3 er utført i henhold til vilkårene fastsatt i godkjenningsbrevet og på en tilfredsstillende 

måte, 

5.  inspeksjonene beskrevet eller nevnt i godkjenningsbrevet er utført av vedkommende myndighet og er funnet 

tilfredsstillende, 

6.  samsvarserklæringen er i samsvar med 21.A.130, og at opplysningene den inneholder, ikke er til hinder for at 

den kan valideres, og 

c)  godkjenningsbrevets gyldighet ikke er utløpt. 

21.B.140  Endring av godkjenningsbrev 

a)  Vedkommende myndighet skal, der det er relevant, i samsvar med 21.B.120 undersøke enhver endring av 

godkjenningsbrevet. 

b)  Når vedkommende myndighet finner det godtgjort at kravene i avsnitt A kapittel F fortsatt overholdes, skal den 

endre godkjenningsbrevet tilsvarende. 

21.B.145  Begrensning, midlertidig oppheving og tilbakekalling av godkjenningsbrev 

a)  Innehaveren av et godkjenningsbrev skal underrettes skriftlig om en begrensning, midlertidig oppheving eller 

tilbakekalling av godkjenningsbrevet. Vedkommende myndighet skal angi årsakene til begrensningen, den 

midlertidig opphevingen eller tilbakekallingen, og skal informere innehaveren av godkjenningsbrevet om 

vedkommendes klageadgang. 

b)  Når et godkjenningsbrev er midlertidig opphevet, skal det ikke utstedes på nytt før det igjen er fastslått samsvar 

med avsnitt A kapittel F. 

21.B.150  Oppbevaring av dokumentasjon 

a)  Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som gjør det mulig å spore 

prosessen med å utstede, opprettholde, endre, oppheve midlertidig eller tilbakekalle hvert enkelt godkjenningsbrev 

på tilfredsstillende vis. 

b)  Dokumentasjonen skal minst inneholde 

1.  dokumenter framlagt av den som søker om eller er innehaver av et godkjenningsbrev, 

2.  dokumenter utarbeidet under undersøkelse og inspeksjon der virksomheten og sluttresultatene for elementene 

omhandlet i 21.B.120 er angitt, 

3.  godkjenningsbrevet, med endringer, og 

4.  protokoller fra møtene med produsenten. 

c)  Dokumentene skal oppbevares i minst seks år etter at gyldighetsdatoen for godkjenningsbrevet er utgått. 

d)  Vedkommende myndighet skal også arkivere alle samsvarserklæringer (EASA-skjema 52, se tillegg VIII) og 

sertifikater for godkjent frigivelse (EASA-skjema 1, se tillegg I) som den har validert. 

KAPITTEL G — GODKJENNING SOM PRODUKSJONSORGANISASJON 

21.B.220  Undersøkelser 

a)  Vedkommende myndighet skal for hver enkelt som søker om eller er innehaver av godkjenning som 

produksjonsorganisasjon, nedsette en gruppe for godkjenning av produksjonsorganisasjonen, som skal utføre alle 

relevante oppgaver knyttet til godkjenningen av produksjonsorganisasjonen, og som skal bestå av en gruppeleder 

som skal administrere og lede godkjenningsgruppen, og ett eller flere gruppemedlemmer etter behov. 

Gruppelederen rapporterer til lederen med ansvar for virksomheten, som fastsatt i 21.B.25 bokstav b) nr. 2. 

b)  Vedkommende myndighet skal i forbindelse med en som søker om eller er innehaver av godkjenning som 

produksjonsorganisasjon gjennomføre tilstrekkelige undersøkelser til å kunne begrunne anbefalinger om utstedelse, 

opprettholdelse, endring, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av godkjenningen.  
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c)  Vedkommende myndighet skal utarbeide framgangsmåter for undersøkelse av godkjenning som 

produksjonsorganisasjon som en del av de dokumenterte framgangsmåtene, der minst følgende elementer skal 

inngå: 

1.  vurdering av mottatte søknader, 

2.  nedsettelse av gruppe for godkjenning av produksjonsorganisasjon, 

3.  forberedelse og planlegging av undersøkelse, 

4.  vurdering av dokumentasjon (produksjonsorganisasjonens håndbok, framgangsmåter osv.), 

5.  revisjon, 

6.  oppfølging av korrigerende tiltak, 

7.  anbefaling om utstedelse, endring, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av godkjenning som 

produksjonsorganisasjon, 

8.  kontinuerlig overvåking. 

21.B.225  Avvik 

a)  Dersom vedkommende myndighet under revisjoner eller på annet vis finner objektive beviser for at innehaveren av 

en godkjenning som produksjonsorganisasjon ikke oppfyller gjeldende krav i avsnitt A, skal avviket klassifiseres i 

samsvar med 21.A.158 bokstav a). 

b)  Vedkommende myndighet skal treffe følgende tiltak: 

1.  Ved avvik på nivå 1 skal vedkommende myndighet omgående treffe tiltak for helt eller delvis å begrense, 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle godkjenningen som produksjonsorganisasjon, avhengig av omfanget av 

avviket, inntil organisasjonen har gjennomført vellykkede korrigerende tiltak. 

2.  Ved avvik på nivå 2 skal vedkommende myndighet gi en frist for korrigerende tiltak som står i forhold til 

avvikets art, men som ikke skal overstige tre måneder. Under visse omstendigheter kan vedkommende 

myndighet på slutten av dette tidsrommet og avhengig av avvikets art forlenge tremånedersfristen, forutsatt at 

organisasjonen har framlagt en tilfredsstillende plan for korrigerende tiltak. 

c)  Vedkommende myndighet skal treffe tiltak for å oppheve godkjenningen midlertidig, helt eller delvis, dersom 

fristen vedkommende myndighet har gitt, ikke overholdes. 

21.B.230  Utstedelse av sertifikat 

a)  Når vedkommende myndighet finner det godtgjort at produksjonsorganisasjonen oppfyller gjeldende krav i avsnitt 

A kapittel G, skal den uten unødig opphold utstede en godkjenning som produksjonsorganisasjon (EASA-skjema 

55, se tillegg X). 

b)  Referansenummeret skal påføres EASA-skjema 55 på en måte som er angitt av Byrået. 

21.B.235  Kontinuerlig overvåking 

a)  For å kunne forsvare at godkjenningen som produksjonsorganisasjon opprettholdes, skal vedkommende myndighet 

foreta kontinuerlig overvåking 

1.  for å verifisere at kvalitetssystemet til innehaveren av godkjenningen som produksjonsorganisasjon fortsatt er i 

samsvar med avsnitt A kapittel G, 

2.  for å verifisere at organisasjonen til innehaveren av godkjenningen som produksjonsorganisasjon driver 

virksomheten i samsvar med produksjonsorganisasjonens håndbok, 

3.  for å verifisere effektiviteten av framgangsmåtene i produksjonsorganisasjonens håndbok, og 

4.  for å overvåke standarden for produkter, deler eller utstyr ved stikkprøvekontroll. 

b)  Den kontinuerlige overvåkingen skal utføres i samsvar med 21.B.220. 

c)  Vedkommende myndighet skal gjennom planlagt kontinuerlig overvåking sørge for at godkjenningen som 

produksjonsorganisasjon gjennomgås fullstendig i løpet av et tidsrom på 24 måneder for å kontrollere at den er i 

samsvar med dette vedlegg I (del 21). Den kontinuerlige overvåkingen kan bestå av flere undersøkelser i løpet av 

dette tidsrommet. Antall revisjoner kan variere alt etter organisasjonens kompleksitet, antall anlegg og hvor kritisk 

produksjonen er. Innehaveren av en godkjenning som produksjonsorganisasjon skal gjøres til gjenstand for 

vedkommende myndighets kontinuerlige overvåkingstiltak minst én gang i året.  
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21.B.240  Endring av godkjenning som produksjonsorganisasjon 

a)  Vedkommende myndighet skal overvåke alle mindre endringer gjennom de kontinuerlige overvåkingstiltakene. 

b)  Vedkommende myndighet skal etter behov og i samsvar med 21.B.220 undersøke enhver vesentlig endring av en 

godkjenning som produksjonsorganisasjon eller søknad fra innehaveren av en godkjenning som 

produksjonsorganisasjon om endring av godkjenningens virkeområde og vilkår. 

c)  Når vedkommende myndighet finner det godtgjort at kravene i avsnitt A kapittel G fortsatt er oppfylt, skal den 

endre godkjenningen som produksjonsorganisasjon tilsvarende. 

21.B.245  Midlertidig oppheving og tilbakekalling av godkjenning som produksjonsorganisasjon 

a)  Ved avvik på nivå 1 eller nivå 2 skal vedkommende myndighet helt eller delvis begrense, midlertidig oppheve eller 

tilbakekalle en godkjenning som produksjonsorganisasjon på følgende måte: 

1.  Ved avvik på nivå 1 skal godkjenningen som produksjonsorganisasjon omgående begrenses eller oppheves 

midlertidig. Dersom innehaveren av godkjenningen som produksjonsorganisasjon ikke oppfyller kravene i 

21.A.158 bokstav c) nr. 1, skal godkjenningen som produksjonsorganisasjon tilbakekalles. 

2.  Ved avvik på nivå 2 skal vedkommende myndighet treffe en avgjørelse om eventuelle begrensninger av 

virkeområdet for en godkjenning ved midlertidig oppheving av godkjenningen som produksjonsorganisasjon 

eller deler av den. Dersom innehaveren av en godkjenning som produksjonsorganisasjon ikke oppfyller kravene 

i 21.A.158 bokstav c) nr. 2, skal godkjenningen som produksjonsorganisasjon tilbakekalles. 

b)  Innehaveren av en godkjenning som produksjonsorganisasjon skal underrettes skriftlig om en begrensning, 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av godkjenningen som produksjonsorganisasjon. Vedkommende 

myndighet skal angi årsakene til den midlertidig opphevingen eller tilbakekallingen og informere innehaveren av 

godkjenningen som produksjonsorganisasjon om vedkommendes klageadgang. 

c)  Når en godkjenning som produksjonsorganisasjon er midlertidig opphevet, skal den ikke utstedes på nytt før det 

igjen er fastslått samsvar med avsnitt A kapittel G. 

21.B.260  Oppbevaring av dokumentasjon 

a)  Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon som muliggjør 

tilfredsstillende sporing av prosessen med å utstede, opprettholde, endre, oppheve midlertidig eller tilbakekalle hver 

enkelt godkjenning som produksjonsorganisasjon. 

b)  Dokumentasjonen skal minst inneholde 

1.  dokumenter framlagt av den som søker om eller er innehaver av en godkjenning som produksjonsorganisasjon, 

2.  dokumenter utarbeidet under undersøkelsen der virksomheten og sluttresultatene for elementene angitt i 

21.B.220 er angitt, herunder avvik fastslått i samsvar med 21.B.225, 

3.  programmet for kontinuerlig overvåking, herunder dokumentasjon av de undersøkelser som er gjort, 

4.  produksjonsorganisasjonens godkjenning, med endringer, 

5.  protokoller fra møtene med innehaveren av godkjenningen som produksjonsorganisasjon. 

c)  Dokumentene skal oppbevares i minst seks år. 

KAPITTEL H – LUFTDYKTIGHETSBEVISER OG BEGRENSEDE LUFTDYKTIGHETSBEVISER 

21.B.320  Undersøkelser 

a)  Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal i forbindelse med en som søker om eller er innehaver 

av et luftdyktighetsbevis, utføre tilstrekkelige undersøkelser til å kunne begrunne utstedelse, opprettholdelse, 

endring, midlertidig oppheving eller tilbakekalling av beviset eller tillatelsen. 

b)  Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal utarbeide framgangsmåter for vurdering som skal 

omfatte minst følgende elementer: 

1.  vurdering av søkerens kvalifikasjoner, 

2.  vurdering av søknadens berettigelse, 

3.  klassifisering av luftdyktighetsbeviser,  
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4.  vurdering av dokumentasjonen som ble mottatt med søknaden, 

5.  inspeksjon av luftfartøyet, 

6.  fastsettelse av nødvendige vilkår, restriksjoner eller begrensninger for luftdyktighetsbevisene. 

21.B.325  Utstedelse av luftdyktighetsbevis 

a)  Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal uten unødig opphold utstede eller endre et 

luftdyktighetsbevis (EASA-skjema 25, se tillegg VI) når den finner det godtgjort at kravene i 21.B.326 og 

gjeldende krav i avsnitt A kapittel H i dette vedlegg I (del 21) er oppfylt. 

b)  Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal uten unødig opphold utstede eller endre et begrenset 

luftdyktighetsbevis (EASA-skjema 24, se tillegg V) når den finner det godtgjort at kravene i 21.B.327 og gjeldende 

krav i avsnitt A kapittel H i dette vedlegg I (del 21) er oppfylt. 

c)  For et nytt luftfartøy eller et brukt luftfartøy med opprinnelse i en tredjestat skal vedkommende myndighet i 

registreringsmedlemsstaten utstede et første sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet (EASA-skjema 15a, se tillegg 

II) i tillegg til det aktuelle luftdyktighetsbeviset nevnt i bokstav a) eller b). 

21.B.326  Luftdyktighetsbevis 

Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal utstede et luftdyktighetsbevis for 

a)  nye luftfartøyer 

1.  ved framlegging av dokumentasjonen som kreves ved 21.A.174 bokstav b) nr. 2, 

2.  når vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten finner det tilstrekkelig godtgjort at luftfartøyet er i 

samsvar med godkjent konstruksjon og er i driftssikker stand. Dette kan omfatte inspeksjoner utført av 

vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten, 

b)  brukte luftfartøyer 

1.  ved framlegging av dokumentasjonen som kreves ved 21.A.174 bokstav b) nr. 3, og som godtgjør at 

i) luftfartøyet er i samsvar med en typekonstruksjon godkjent i henhold til et typesertifikat og et eventuelt 

supplerende typesertifikat, en endring eller en reparasjon godkjent i henhold til dette vedlegg I (del 21), og 

ii) kravene i gjeldende luftdyktighetspåbud er oppfylt, og 

iii) luftfartøyet er blitt kontrollert i samsvar med gjeldende bestemmelser i vedlegg I (del M) til [forordning 

(EF) nr. 2042/2003], 

2.  når vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten finner det tilstrekkelig godtgjort at luftfartøyet er i 

samsvar med godkjent konstruksjon og er i driftssikker stand. Dette kan omfatte inspeksjoner utført av 

vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten. 

21.B.327  Begrenset luftdyktighetsbevis 

a)  Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal utstede et begrenset luftdyktighetsbevis for 

1.  nye luftfartøyer 

i) etter framlegging av dokumentasjonen som kreves ved 21.A.174 bokstav b) nr. 2, 

ii) når vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten finner det tilstrekkelig godtgjort at luftfartøyet 

er i samsvar med en konstruksjon som Byrået har godkjent i henhold til et begrenset typesertifikat eller i 

samsvar med særlige luftdyktighetsspesifikasjoner, og er i driftssikker stand. Dette kan omfatte 

inspeksjoner utført av vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten, 

2.  brukte luftfartøyer 

i) etter framlegging av dokumentasjonen som kreves ved 21.A.174 bokstav b) nr. 3, og som godtgjør at 

A)  luftfartøyet er i samsvar med en konstruksjon som Byrået har godkjent i henhold til et begrenset 

typesertifikat eller i samsvar med særlige luftdyktighetsspesifikasjoner og et eventuelt supplerende 

typesertifikat, en endring eller en reparasjon godkjent i henhold til dette vedlegg I (del 21), og  
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B)  kravene i gjeldende luftdyktighetspåbud er oppfylt, og 

C)  luftfartøyet er blitt kontrollert i samsvar med gjeldende bestemmelser i vedlegg I (del M) til [forordning 

(EF) nr. 2042/2003], 

ii) når vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten har funnet det tilstrekkelig godtgjort at 

luftfartøyet er i samsvar med godkjent konstruksjon og er i driftssikker stand. Dette kan omfatte 

inspeksjoner utført av vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten. 

b)  For et luftfartøy som ikke kan oppfylle de grunnleggende kravene nevnt i forordning (EF) nr. 216/2008, og som 

ikke er berettiget til et begrenset typesertifikat, skal Byrået, i det omfang som er nødvendig for å ta hensyn til avvik 

fra disse grunnleggende kravene 

1.  utstede særlige luftdyktighetsspesifikasjoner som gir tilstrekkelig sikkerhet med henblikk på den tilsiktede 

bruken, og kontrollere at disse oppfylles, og 

2.  angi begrensninger på bruken av luftfartøyet. 

c)  Begrensninger på bruken vil være forbundet med begrensede luftdyktighetsbeviser, herunder restriksjonsområder, i 

det omfang som er nødvendig for å ta hensyn til avvik fra grunnleggende krav til luftdyktighet fastsatt i forordning 

(EF) nr. 216/2008. 

21.B.330  Midlertidig oppheving og tilbakekalling av luftdyktighetsbeviser og begrensede luftdyktighetsbeviser 

a)  Dersom det foreligger bevis for at noen av vilkårene angitt i 21.A.181 bokstav a) ikke er oppfylt, skal 

vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten oppheve midlertidig eller tilbakekalle et 

luftdyktighetsbevis. 

b)  Ved utstedelsen av underretningen om midlertidig oppheving eller tilbakekalling av et luftdyktighetsbevis eller et 

begrenset luftdyktighetsbevis skal vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten angi årsakene til den 

midlertidige opphevingen eller tilbakekallingen og informere innehaveren av beviset om vedkommendes 

klageadgang. 

21.B.345  Oppbevaring av dokumentasjon 

a)  Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon 

som muliggjør tilfredsstillende sporing av prosessen med å utstede, opprettholde, endre, oppheve midlertidig eller 

tilbakekalle hvert enkelt luftdyktighetsbevis. 

b)  Dokumentasjonen skal minst inneholde 

1.  dokumenter framlagt av søkeren, 

2.  dokumenter utarbeidet under undersøkelsen, der virksomheten og sluttresultatene for elementene nevnt i 

21.B.320 bokstav b), er angitt, og 

3.  en kopi av beviset eller tillatelsen, med endringer. 

c)  Dokumentene skal oppbevares i minst seks år etter at de forlater det nasjonale registeret. 

KAPITTEL I — STØYSERTIFIKATER 

21.B.420  Undersøkelser 

a)  Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal i forbindelse med en som søker om eller er innehaver 

av et støysertifikat, utføre tilstrekkelige undersøkelser til å kunne begrunne utstedelse, opprettholdelse, endring, 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av sertifikatet. 

b)  Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal som en del av de dokumenterte framgangsmåtene 

utarbeide framgangsmåter for vurdering som minst omfatter følgende elementer: 

1.  vurdering av berettigelse, 

2.  vurdering av dokumentasjonen som ble mottatt med søknaden, 

3.  inspeksjon av luftfartøyet.  
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21.B.425  Utstedelse av støysertifikat 

Vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten skal, alt etter hva som er relevant, utstede eller endre 

støysertifikater (EASA-skjema 45, se tillegg VII) uten unødig opphold når den finner det godtgjort at gjeldende krav i 

avsnitt A kapittel I er oppfylt. 

21.B.430  Midlertidig oppheving og tilbakekalling av støysertifikat 

a)  Dersom det foreligger bevis for at noen av vilkårene nevnt i 21.A.211 bokstav a) ikke er oppfylt, skal 

vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten oppheve midlertidig eller tilbakekalle et støysertifikat. 

b)  Ved utstedelsen av underretningen om midlertidig oppheving eller tilbakekalling av et støysertifikat skal 

vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten angi årsakene til den midlertidige opphevingen eller 

tilbakekallingen og informere innehaveren av sertifikatet om vedkommendes klageadgang. 

21.B.445  Oppbevaring av dokumentasjon 

a)  Vedkommende myndighet skal opprette et system for oppbevaring av dokumentasjon med minstekrav til 

oppbevaring som muliggjør tilfredsstillende sporing av prosessen med å utstede, opprettholde, endre, oppheve 

midlertidig eller tilbakekalle hvert enkelt støysertifikat. 

b)  Dokumentasjonen skal minst inneholde 

1.  dokumenter framlagt av søkeren, 

2.  dokumenter utarbeidet under undersøkelsen, der virksomheten og sluttresultatene for elementene nevnt i 

21.B.420 bokstav b), er angitt, og 

3.  en kopi av sertifikatet, med endringer. 

c)  Dokumentene skal oppbevares i minst seks år etter at de forlater det nasjonale registeret. 

KAPITTEL J — GODKJENNING SOM KONSTRUKSJONSORGANISASJON 

De administrative framgangsmåtene fastsatt av Byrået får anvendelse. 

KAPITTEL K — DELER OG UTSTYR 

De administrative framgangsmåtene fastsatt av Byrået får anvendelse. 

(KAPITTEL L — FÅR IKKE ANVENDELSE) 

KAPITTEL M — REPARASJONER 

De administrative framgangsmåtene fastsatt av Byrået får anvendelse. 

(KAPITTEL N — FÅR IKKE ANVENDELSE) 

KAPITTEL O — ETSO-godkjenninger 

De administrative framgangsmåtene fastsatt av Byrået får anvendelse.  
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KAPITTEL P – FLYGETILLATELSE 

21.B.520  Undersøkelser 

a)  Vedkommende myndighet skal gjennomføre undersøkelser som er tilstrekkelige til å kunne begrunne utstedelsen 

eller tilbakekallingen av en flygetillatelse. 

b)  Vedkommende myndighet skal utarbeide framgangsmåter for vurdering som minst skal omfatte følgende 

elementer: 

1.  vurdering av søkerens kvalifikasjoner, 

2.  vurdering av søknadens berettigelse, 

3.  vurdering av dokumentasjonen som ble mottatt med søknaden, 

4.  inspeksjon av luftfartøyet, 

5.  godkjenning av flygevilkårene i henhold til 21.A.710 bokstav b). 

21.B.525  Utstedelse av flygetillatelse 

Vedkommende myndighet skal uten unødig opphold utstede en flygetillatelse (EASA-skjema 20a, se tillegg III) 

a)  etter framlegging av opplysningene som kreves ved 21.A.707, og 

b)  når flygevilkårene nevnt i 21.A.708 er godkjent i henhold til 21.A.710, og 

c)  når vedkommende myndighet, gjennom sine egne undersøkelser, som kan omfatte inspeksjoner, eller gjennom 

framgangsmåter som er avtalt med søkeren, finner det godtgjort at luftfartøyet er i samsvar med konstruksjonen 

fastsatt i 21.A.708 før flyging. 

21.B.530  Tilbakekalling av flygetillatelse 

a)  Dersom vedkommende myndighet finner det påvist at noen av vilkårene angitt i 21.A.723 bokstav a) ikke er 

oppfylt for en flygetillatelse den har utstedt, skal den tilbakekalle flygetillatelsen. 

b)  Ved utstedelse av underretningen om tilbakekalling av en flygetillatelse skal vedkommende myndighet angi 

årsakene til tilbakekallingen og informere innehaveren av flygetillatelsen om vedkommendes klageadgang. 

21.B.545  Oppbevaring av dokumentasjon 

a)  Vedkommende myndighet skal benytte et system for oppbevaring av dokumentasjon som muliggjør 

tilfredsstillende sporing av prosessen med å utstede og tilbakekalle hver enkelt flygetillatelse. 

b)  Dokumentasjonen skal minst inneholde 

1.  dokumenter framlagt av søkeren, 

2.  dokumenter utarbeidet under undersøkelsen, der virksomheten og sluttresultatene for elementene nevnt i 21.B.520 

bokstav b), er angitt, og 

3.  en kopi av flygetillatelsen. 

c)  Dokumentene skal oppbevares i minst seks år etter at tillatelsen har utløpt. 

KAPITTEL Q — IDENTIFIKASJONSMERKING AV PRODUKTER, DELER OG UTSTYR 

De administrative framgangsmåtene fastsatt av Byrået får anvendelse. 
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Tillegg 

EASA-SKJEMAER 

Når skjemaene i dette vedlegg utstedes på et annet språk enn engelsk, skal de ha med en engelsk oversettelse. 

EASA-skjemaene (EASA, «European Aviation Safety Agency» – Det europeiske flysikkerhetsbyrå) som er nevnt i 

tilleggene til denne del, skal ha nedenstående obligatoriske kjennetegn. Medlemsstatene skal sikre at EASA-skjemaene 

de utsteder, er gjenkjennelige, og har ansvaret for trykkingen av disse skjemaene. 

Tillegg I  — EASA-skjema 1 Sertifikat for godkjent frigivelse 

Tillegg II  — EASA-skjema 15a Sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet 

Tillegg III  — EASA-skjema 20a Flygetillatelse 

Tillegg IV  — EASA-skjema 20b Flygetillatelse (utstedt av godkjente organisasjoner) 

Tillegg V  — EASA-skjema 24 Begrenset luftdyktighetsbevis 

Tillegg VI  — EASA-skjema 25 Luftdyktighetsbevis 

Tillegg VII  — EASA-skjema 45 Støysertifikat 

Tillegg VIII  — EASA-skjema 52 Samsvarserklæring for luftfartøy 

Tillegg IX  — EASA-skjema 53 Sertifikat for frigivelse for bruk 

Tillegg X  — EASA-skjema 55 Godkjenningsbevis for produksjonsorganisasjon 

Tillegg XI  — EASA-skjema 65 Godkjenningsbrev for produksjon uten godkjenning som produksjonsorganisasjon) 
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1. Vedkommende godkjenningsmyndighet/stat 2. SERTIFIKAT FOR GODKJENT FRIGIVELSE 

EASA-SKJEMA 1 

3. Skjemaets sporingsnummer 

4. Organisasjonens navn og adresse: 5. Arbeidsordre/Kontrakt/Faktura 

6. Artikkel 7. Beskrivelse 8. Delenummer 9. Mengde 10. Serienummer 11. Status/Arbeid 

      

12. Merknader 

13a. Attesterer at artiklene angitt ovenfor er produsert i samsvar med 

□ godkjente konstruksjonsdata og er i driftssikker stand 

□ ikke-godkjente konstruksjonsdata angitt i felt 12 

14a.  □ Del 145.A.50 Frigivelse for bruk □ Annen bestemmelse angitt i felt 12 

Attesterer at med mindre annet er angitt i felt 12, er arbeidet angitt i felt 11 og 

beskrevet i felt 12 utført i samsvar med del 145, og at artiklene med hensyn til dette 

arbeidet anses å kunne frigis for bruk. 

13b. Underskrift etter fullmakt 13c. Godkjennings-/Fullmaktsnummer 14b. Underskrift etter fullmakt 14c. Referansenummer for 

sertifikatet/godkjenningen 

13d. Navn 13e. Dato (dd mmm åååå) 14d. Navn 14e. Dato (dd mmm åååå) 

BRUKERENS/INSTALLATØRENS ANSVAR 

Dette sertifikatet gir ikke uten videre fullmakt til å installere artiklene. 

Dersom brukeren/installatøren arbeider i samsvar med bestemmelser utstedt av en annen luftdyktighetsmyndighet enn den som er angitt i felt 1, er det svært viktig at brukeren/installatøren 

sikrer at vedkommendes luftdyktighetsmyndighet godtar artikler fra luftdyktighetsmyndigheten angitt i felt 1. 

Erklæringene i felt 13a og 14a er ikke installasjonssertifisering. Under alle omstendigheter skal de registrerte vedlikeholdsopplysningene for luftfartøyet inneholde en installasjonssertifisering 

utstedt av brukeren/installatøren i samsvar med de nasjonale bestemmelsene før flyging kan finne sted. 

EASA-skjema 1-21 utgave 2 
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Anvisninger om utfylling av EASA-skjema 1 

Disse anvisningene gjelder bare bruk av EASA-skjema 1 for produksjonsformål. Det vises for øvrig til tillegg II til 

vedlegg I (del M) til [forordning (EF) nr. 2042/2003], som omhandler bruk av EASA-skjema 1 i forbindelse med 

vedlikehold. 

1.  FORMÅL OG BRUK 

1.1.  Et av sertifikatets hovedformål er å erklære nye produkter, nye deler og nytt utstyr til luftfart («artikkel 

(artikler)») som luftdyktige. 

1.2.  Det skal fastslås samsvar mellom sertifikatet og artiklene. Utstederen må beholde et sertifikat i en form som gjør 

det mulig å verifisere de opprinnelige dataene. 

1.3.  Sertifikatet godtas av mange luftdyktighetsmyndigheter, men kan være underlagt bilaterale avtaler og/eller 

luftdyktighetsmyndighetens retningslinjer. 

1.4.  Sertifikatet er verken en leverings- eller forsendelsesseddel. 

1.5.  Luftfartøyer skal ikke frigis med dette sertifikatet. 

1.6.  Sertifikatet er ikke en godkjenning for å installere artikkelen på bestemte luftfartøyer, motorer eller propeller, 

men hjelper sluttbrukeren til å fastslå artikkelens godkjenningsstatus med hensyn til luftdyktighet. 

1.7.  Det er ikke tillatt å godkjenne både produksjon og vedlikehold av artikler på samme sertifikat. 

1.8.  En blanding av artikler sertifisert i samsvar med «godkjente data» og i samsvar med «ikke-godkjente data» er 

ikke tillatt på samme sertifikat. 

2.  ALMINNELIG FORMAT 

2.1.  Sertifikatet skal være i samsvar med det vedlagte formatet, herunder nummereringen av feltene og plasseringen 

av hvert enkelt felt. Størrelsen på det enkelte felt kan imidlertid varieres slik at det passer til den enkelte 

anvendelse, men ikke så mye at sertifikatet blir ugjenkjennelig. 

2.2.  Sertifikatets format skal være liggende, men størrelsen kan økes eller minskes betydelig, forutsatt at sertifikatet er 

gjenkjennelig og leselig. I tvilstilfeller skal vedkommende myndighet rådspørres. 

2.3.  Erklæringene som gjelder brukerens/installatørens ansvar, kan stå enten på forsiden eller på baksiden av skjemaet. 

2.4.  All trykt tekst skal være klar og tydelig slik at den er lett å lese. 

2.5.  Sertifikatet kan enten være forhåndstrykt eller datagenerert, men i begge tilfeller skal linjer og tegn være klare og 

leselige og i samsvar med fastsatt format. 

2.6.  Sertifikatet bør være på engelsk og eventuelt på ett eller flere andre språk. 

2.7.  Opplysningene som skal stå på sertifikatet, kan påføres med skrivemaskin/datamaskin eller skrives for hånd med 

blokkbokstaver, og må være lette å lese. 

2.8.  Av klarhetshensyn bør forkortelser begrenses til et minimum. 

2.9.  Gjenværende plass på sertifikatets bakside kan brukes av utstederen til eventuelle tilleggsopplysninger, men kan 

ikke inneholde noen sertifiseringserklæring. Dersom baksiden av sertifikatet brukes, skal det henvises til dette i 

det aktuelle feltet på forsiden av sertifikatet. 

3.  KOPIER 

3.1.  Det er ingen begrensning med hensyn til det antall kopier av sertifikatet som sendes kunden eller beholdes av 

utstederen. 

4.  FEIL I ET SERTIFIKAT 

4.1.  Dersom en sluttbruker finner feil i et sertifikat, skal sluttbrukeren underrette utstederen skriftlig om feilene. 

Utstederen kan utstede et nytt sertifikat dersom feilene kan kontrolleres og rettes opp.  
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4.2.  Det nye sertifikatet skal ha et nytt sporingsnummer, ny underskrift og ny dato. 

4.3.  Anmodningen om et nytt sertifikat kan etterkommes uten at artiklenes tilstand må kontrolleres på nytt. Det nye 

sertifikatet er ikke en erklæring om gjeldende tilstand og bør i felt 12 vise til det forrige sertifikatet ved følgende 

erklæring: «Dette sertifikatet er en rettelse av feilen(e) i felt [sett inn nr. på felt som er rettet] i sertifikat [sett inn 

opprinnelig sporingsnummer] datert [sett inn opprinnelig utstedelsesdato] og omfatter ikke 

samsvar/tilstand/frigivelse for bruk». Begge sertifikatene skal oppbevares i den perioden som gjelder for 

oppbevaring av det første sertifikatet. 

5.  UTSTEDERS UTFYLLING AV SERTIFIKATET 

Felt 1  Godkjennende vedkommende myndighet/stat 

Angi navn og stat for vedkommende myndighet som har godkjent utstedelsen av sertifikatet. Når 

vedkommende myndighet er Byrået, skal det bare settes «EASA». 

Felt 2  Overskrift for EASA-skjema 1 

«SERTIFIKAT FOR GODKJENT FRIGIVELSE EASA-SKJEMA 1» 

Felt 3  Skjemaets sporingsnummer 

I dette feltet skal det stå et unikt nummer produsert ved nummereringssystemet/-prosedyren hos 

organisasjonen identifisert i felt 4. Nummeret kan bestå av både bokstaver og tall. 

Felt 4  Organisasjonens navn og adresse 

Sett inn fullt navn og adresse for produksjonsorganisasjonen (se EASA-skjema 55 ark A) som frigir 

artiklene som omfattes av dette sertifikatet. Logoer osv. for organisasjonen er tillatt dersom de får 

plass inne i feltet. 

Felt 5  Arbeidsordre/Kontrakt/Faktura 

Sett inn arbeidsordre-, kontrakts- eller fakturanummer eller tilsvarende referansenummer inn for å 

gjøre sporing enkelt for kunden. 

Felt 6  Artikkel 

Sett hver artikkel på en egen linje og nummerer linjene dersom skjemaet gjelder flere artikler. Dette 

feltet muliggjør enkel krysshenvisning til merknadene i felt 12. 

Felt 7  Beskrivelse 

Sett inn navnet på eller en beskrivelse av artikkelen. Betegnelsen som brukes i anvisningene for 

kontinuerlig luftdyktighet eller vedlikeholdsdata (f.eks. illustrert delekatalog, luftfartøyets 

vedlikeholdshåndbok, servicebulletin, komponentens vedlikeholdshåndbok) skal fortrinnsvis 

benyttes. 

Felt 8  Delenummer 

Sett inn delenummeret slik det framgår av artikkelen eller etiketten/emballasjen. For motorer og 

propeller kan typebetegnelse brukes. 

Felt 9  Kvantum 

Oppgi antall artikler. 

Felt 10  Serienummer 

Dersom artikkelen i henhold til regelverket skal identifiseres med et serienummer, settes dette inn 

her. Eventuelle andre serienumre som ikke er påbudt, kan også oppgis her. Dersom artikkelen ikke 

har noe serienummer, fylles feltet ut med «N/A». 

Felt 11  Status/Arbeid 

Sett inn enten «PROTOTYP» eller «NY». 

«PROTOTYP» brukes for 

i) produksjon av en ny artikkel i samsvar med konstruksjonsdata som ikke er godkjent,  
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ii) ny sertifisering utført av organisasjonen angitt i felt 4 i det tidligere sertifikatet etter endrings- 

eller utbedringsarbeid på en artikkel, før den ble tatt i bruk (f.eks. etter konstruksjonsendring, 

retting av feil, inspeksjon eller prøving eller forlengelse av levetid). Nærmere opplysninger om 

den opprinnelige frigivelsen og endrings- eller utbedringsarbeidet skal oppgis i felt 12. 

«NY» brukes for 

i) produksjon av en ny artikkel i samsvar med godkjente konstruksjonsdata, 

ii) ny sertifisering utført av organisasjonen angitt i felt 4 i det tidligere sertifikatet etter endrings- 

eller utbedringsarbeid på en artikkel, før den tas i bruk (f.eks. etter konstruksjonsendring, 

retting av feil, inspeksjon eller test eller forlengelse av levetid). Nærmere opplysninger om den 

opprinnelige frigivelsen og endrings- eller utbedringsarbeidet skal oppgis i felt 12, 

iii) ny sertifisering utført av produsenten eller organisasjonen angitt i felt 4 i det tidligere 

sertifikatet av artikler fra «prototyp» (samsvar bare med data som ikke er godkjent) til «ny» 

(samsvar med godkjente data og i driftssikker stand), etter godkjenning av gjeldende 

konstruksjonsdata, forutsatt at konstruksjonsdataene ikke er endret. Følgende erklæring settes 

inn i felt 12: 

«NY SERTIFISERING AV ARTIKLER FRA «PROTOTYP» TIL «NY»: DETTE 

DOKUMENT BEKREFTER GODKJENNINGEN AV KONSTRUKSJONSDATAENE 

[SETT INN TC/STC-NUMMER, VERSJON] DATERT [SETT INN DATO OM 

NØDVENDIG FOR Å OPPLYSE OM VERSJONSSTATUS] SOM DENNE ARTIKKELEN 

(DISSE ARTIKLENE) ER FRAMSTILT I HENHOLD TIL.» 

Sett kryss i ruten «godkjente konstruksjonsdata og er i driftssikker stand» i felt 13a. 

iv) undersøkelse av en tidligere frigitt ny artikkel før den er tatt i bruk, i samsvar med en 

kundespesifisert standard eller spesifikasjon (som det skal gis nærmere opplysninger om i felt 

12, sammen med opplysninger om den opprinnelige frigivelsen), eller for å fastslå luftdyktighet 

(en forklaring av grunnlaget for frigivelse og nærmere opplysninger om den opprinnelige 

frigivelsen skal oppgis i felt 12). 

Felt 12  Merknader 

Beskriv arbeidet angitt i felt 11, enten direkte eller ved henvisning til underlagsdokumentasjon, slik 

at brukeren eller installatøren skal kunne vurdere artiklenes luftdyktighet i forhold til det arbeidet 

som sertifiseres. Om nødvendig kan det brukes et eget ark, som det henvises til i EASA-skjema 1. 

For hver opplysning skal det klart angis hvilken artikkel i felt 6 det gjelder. Dersom det ikke er noen 

opplysninger, skal «Ingen» angis. 

Angi begrunnelsen for frigivelse ut fra konstruksjonsdata som ikke er godkjent, i felt 12 (f.eks. i 

påvente av typesertifikat, bare for testing, i påvente av godkjente data). 

Ved utskrift av dataene fra et elektronisk EASA-skjema 1, skal eventuelle data som ikke passer i 

andre felter, settes i dette fetet. 

Felt 13a  Kryss av i bare én av de to rutene: 

1.  Sett kryss i ruten «godkjente konstruksjonsdata og er i driftssikker stand» dersom artiklene er 

produsert etter godkjente konstruksjonsdata og er funnet å være i driftssikker stand. 

2.  Sett kryss i ruten «ikke godkjente konstruksjonsdata angitt i felt 12» dersom artiklene er 

produsert i samsvar med gjeldende konstruksjonsdata som ikke er godkjent. Angi dataene i felt 

12 (f.eks. i påvente av typesertifikat, bare for testing, i påvente av godkjente data). 

Det er ikke tillatt å bruke samme sertifikat for artikler som er sertifisert i samsvar med godkjente 

konstruksjonsdata, og konstruksjonsdata som ikke er godkjent. 

Felt 13b  Underskrift etter fullmakt 

Dette feltet skal fylles ut med underskriften til en person med fullmakt. Bare personer som 

uttrykkelig har fullmakt i henhold til vedkommende myndighets regler og retningslinjer, har tillatelse 

til å undertegne i dette feltet. Et unikt nummer som identifiserer personen med fullmakt, kan legges 

til for å lette identifiseringen. 
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Felt 13c  Godkjennings-/fullmaktsnummer 

Angi nummeret eller referansen for godkjenningen/fullmakten. Nummeret eller referansen utstedes 

av vedkommende myndighet. 

Felt 13d  Navn 

Navnet på personen som undertegner i felt 13b angis her i leselig form. 

Felt 13e  Dato 

Angi datoen da felt 13b blir undertegnet, i formatet dd = to sifre for angivelse av dag, mmm = de 

første tre bokstavene i måneden, åååå = fire sifre for angivelse av år. 

Felt 14a-14e  Allmenne krav til felt 14a-14e: 

Brukes ikke til frigivelse etter produksjon. Disse feltene skraveres, gjøres mørkere eller markeres på annen måte for 

å forhindre utilsiktet eller ubehørig bruk. 

Brukerens/installatørens ansvar 

Sett inn følgende erklæring i sertifikatet for å underrette sluttbrukere om at de ikke fritas for sitt ansvar i forbindelse 

med installasjon og bruk av artikler som skjemaet gjelder: 

«DETTE SERTIFIKATET ER IKKE UTEN VIDERE EN TILLATELSE TIL Å INSTALLERE. 

DERSOM BRUKEREN/INSTALLATØREN ARBEIDER I SAMSVAR MED BESTEMMELSER GITT AV EN 

ANNEN LUFTDYKTIGHETSMYNDIGHET ENN DEN SOM ER ANGITT I FELT 1, ER DET AV 

AVGJØRENDE BETYDNING AT BRUKEREN/INSTALLATØREN SIKRER AT VEDKOMMENDES 

LUFTDYKTIGHETSMYNDIGHET GODTAR ARTIKLER FRA LUFTDYKTIGHETSMYNDIGHETEN 

ANGITT I FELT 1. 

ERKLÆRINGENE I FELT 13A OG 14A ER IKKE EN INSTALLASJONSSERTIFISERING. DE 

REGISTRERTE VEDLIKEHOLDSOPPLYSNINGENE FOR LUFTFARTØYET SKAL UNDER ENHVER 

OMSTENDIGHET INNEHOLDE EN INSTALLASJONSSERTIFISERING UTSTEDT AV 

BRUKEREN/INSTALLATØREN I SAMSVAR MED NASJONALE BESTEMMELSER FØR FLYGING KAN 

FINNE STED.» 
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Tillegg II 

Sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet — EASA-skjema 15a 

 

[MEDLEMSSTAT] 

medlem av Den europeiske union(*) 

SERTIFIKAT FOR INSPEKSJON AV LUFTDYKTIGHET 

ARC-referanse: ………………… 

I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 bekrefter [VEDKOMMENDE MYNDIGHET 

I MEDLEMSSTATEN] herved at følgende luftfartøy: 

Luftfartøyprodusent:  ...................................................................................................................................................  

Produsentens betegnelse:   ...........................................................................................................................................  

Luftfartøyets registreringsnummer: .............................................................................................................................  

Luftfartøyets serienummer:  ........................................................................................................................................  

anses som luftdyktig på inspeksjonstidspunktet. 

Utstedelsesdato:  ....................................................................  Utløpsdato:  .................................................................  

Underskrift:  .................................................................  Fullmakt nr.:  ......................................................................  

1. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året vært i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I til 

kommisjonsforordning [(EF) nr. 2042/2003]. Luftfartøyet anses for å være luftdyktig på utstedelsestidspunktet. 

Utstedelsesdato:  .................................................................... Utløpsdato: ...................................................................  

Underskrift:  ................................................................. Fullmakt nr.:  .......................................................................  

Selskapets navn:  ............................................................... Godkjenningsreferanse:  ..................................................  

2. forlengelse: Luftfartøyet har det siste året vært i et kontrollert miljø i samsvar med M.A.901 i vedlegg I til 

kommisjonsforordning [(EF) nr. 2042/2003]. Luftfartøyet anses for å være luftdyktig på utstedelsestidspunktet. 

Utstedelsesdato:  .................................................................... Utløpsdato:  ..................................................................  

Underskrift:  .................................................................  Fullmakt nr.: .......................................................................  

Selskapets navn: ................................................................ Godkjenningsreferanse:  ..................................................  

EASA-skjema 15a utgave 3 

________________ 

(*) Strykes for stater som ikke er medlem av EU. 

______ 
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Tillegg III 

Vedkommende myndighets logo FLYGETILLATELSE 

 

(*)  

Denne flygetillatelse er utstedt i henhold til artikkel 

5 nr. 4 bokstav a) i forordning (EF) nr. 216/2008, 

og er en bekreftelse på at luftfartøyet kan 

gjennomføre sikre flyginger for det formål og under 

de vilkår som er angitt nedenfor, og tillatelsen er 

gyldig i alle medlemsstater. 

Denne tillatelse er gyldig også for flyginger til og 

innenfor tredjestater, forutsatt at det innhentes 

separat godkjenning fra vedkommende 

myndigheter i disse statene. 

1. Nasjonalitet og registreringsmerker: 

2. Luftfartøyprodusent/-type: 3. Serienummer: 

4. Tillatelsen omfatter: [formål i henhold til 21A.701 bokstav a)] 

5. Innehaver: [når en flygetillatelse er utstedt i henhold til 21.A.701 bokstav a) nr. 15, skal det stå: 

«Registrert eier»] 

6. Vilkår/merknader: 

7. Gyldighetstid: 

8. Utstedelsessted og -dato: 9. Underskriften til representanten for 

vedkommende myndighet: 

EASA-skjema 20a 

_________________ 

(*) Til bruk for registreringsstaten. 

______ 
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Tillegg IV 

  

Medlemsstat der vedkommende myndighet 

har utstedt godkjenningen av 

organisasjonen som utsteder flygetillatelsen, 

eller 

«EASA» når godkjenningen er utstedt av 

EASA. 

FLYGETILLATELSE 

 

Navn på og adresse til organisasjonen som utsteder 

flygetillatelsen 

(*) 

Denne flygetillatelse er utstedt i henhold til artikkel 5 

nr. 4 bokstav a) i forordning (EF) nr. 216/2008, og er 

en bekreftelse på at luftfartøyet kan gjennomføre 

sikre flyginger for det formål og under de vilkår som 

er angitt nedenfor, og tillatelsen er gyldig i alle 

medlemsstater. 

Denne tillatelse er gyldig også for flyginger til og 

innenfor tredjestater, forutsatt at det innhentes 

separat godkjenning fra vedkommende myndigheter 

i disse statene. 

1. Nasjonalitet og registreringsmerker: 

2. Luftfartøyprodusent/-type: 3. Serienummer: 

4. Tillatelsen omfatter: [formål i henhold til 21.A.701 bokstav a)] 

5. Innehaver: [Organisasjon som utsteder flygetillatelsen] 

6. Vilkår/merknader: 

7. Gyldighetstid: 

8. Utstedelsessted og -dato: 9.  Underskrift etter fullmakt: 

 Navn: 

 Godkjenningens referansenummer: 

EASA-skjema 20b 

_________________ 

(*) Til bruk for innehaveren av organisasjonsgodkjenningen. 

______ 
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Tillegg V 

Begrenset luftdyktighetsbevis — EASA-skjema 24 

Vedkommende myndighets logo 

BEGRENSET LUFTDYKTIGHETSBEVIS 

(1)  [Registreringsmedlemsstat] 

[MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET] 

(2) 

1. Nasjonalitet og 

registreringsmerker 

2. Produsent og produsentens betegnelse på luftfartøyet 3. Luftfartøyets 

serienummer 

4. Kategorier 

5. Dette luftdyktighetsbevis utstedes i henhold til (3) [konvensjonen om internasjonal sivil luftfart av 7. desember 

1944] og forordning (EF) nr. 216/2008, artikkel 5 nr. 4 bokstav b) for det ovenfor nevnte luftfartøyet, som anses å 

være luftdyktig forutsatt at det vedlikeholdes og drives i samsvar med ovenstående og de relevante 

driftsbegrensningene. 

I tillegg til ovenstående gjelder følgende begrensninger: 

(4) 

(5) [Luftfartøyet kan brukes i internasjonal lufttrafikk uten hensyn til ovennevnte begrensninger]. 

Utstedelsesdato:     Underskrift: 

6. Dette begrensede luftdyktighetsbeviset er gyldig med mindre det tilbakekalles av vedkommende myndighet i 

registreringsmedlemsstaten. 

Et gyldig sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet skal være vedlagt dette sertifikatet. 

EASA-skjema 24 utgave 2 

Dette bevis skal medbringes om bord under alle flyginger. 

_________________ 

(1)  Til bruk for registreringsstaten. 

(2)  Til bruk for registreringsstaten. 

(3)  Stryk det som ikke passer. 

(4)  Til bruk for registreringsstaten. 

(5)  Stryk det som ikke passer. 

______ 
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Tillegg VI 

Luftdyktighetsbevis — EASA-skjema 25 

Vedkommende myndighets logo 

LUFTDYKTIGHETSBEVIS 

(1) [Registreringsmedlemsstat] 

[MEDLEMSSTATENS 

VEDKOMMENDE MYNDIGHET] 

(2) 

1.  Nasjonalitet og 

registreringsmerker 

2.  Produsent og produsentens 

betegnelse på luftfartøyet 

3.  Luftfartøyets serienummer 

4.  Kategorier 

5.  Dette luftdyktighetsbevis utstedes i henhold til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart av 7. desember 1944 

og forordning (EF) nr. 216/2008, artikkel 5 nr. 2 bokstav c) for det ovenfor nevnte luftfartøyet, som anses for å 

være luftdyktig forutsatt at det vedlikeholdes og drives i samsvar med ovenstående og de relevante 

driftsbegrensningene. 

 Begrensninger/merknad: 

 (3) 

 Utstedelsesdato:    Underskrift: 

6.  Dette luftdyktighetsbevis er gyldig med mindre det tilbakekalles av vedkommende myndighet i 

registreringsmedlemsstaten. 

 Et gyldig sertifikat for inspeksjon av luftdyktighet skal være vedlagt dette sertifikatet. 

EASA-skjema 25 utgave 2 

Dette bevis skal medbringes om bord under alle flyginger. 

________________ 

(1) Til bruk for registreringsstaten. 

(2) Til bruk for registreringsstaten. 

(3) Til bruk for registreringsstaten. 

______ 
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Tillegg VII 

Til bruk for 

registreringsstaten 

1. Registreringsstat 

2. STØYSERTIFIKAT 

3. Dokument nr. 

  

4.  Registreringsmerker 

………………………........... 

5.  Produsent og produsentens 

betegnelse på luftfartøyet 

...…………………………………………… 

6.  Luftfartøyets serienummer 

……………………….................. 

7.  Motor 

………………………………………………………… 

8.  Propell(*) 

………………………………………………………… 

9.  Største startmasse (kg) 

…………………………………….. 

10. Største landingsmasse (kg)(*) 

………………………………………. 

11. Standard for støysertifisering 

...………………………………… 

12. Ytterligere endringer som er innarbeidet med henblikk på samsvar med gjeldende standarder for 

støysertifisering 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Sidestøynivå/ 

støynivå ved full 

kraft(*) 

…………………… 

14. Støynivå ved 

innflyging(*) 

…………………… 

15. Støynivå ved 

overflyging 

(ved start)(*) 

……………………. 

16. Støynivå ved 

overflyging 

(marsjhøyde)(*) 

…………………… 

17. Støynivå ved 

start(*) 

…………………… 

Merknader 

18. Dette støysertifikat utstedes i henhold til bind I i vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil 

luftfart av 7. desember 1944 og forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 6 for ovennevnte luftfartøy, som 

anses å overholde angitte støystandard dersom det vedlikeholdes og drives i samsvar med gjeldende 

krav og driftsbegrensninger. 

19. Utstedelsesdato  .............................................  20 Underskrift  ............................................................  

EASA-skjema 45 

_____________ 

(*) Disse feltene kan utelates, avhengig av støysertifiseringsstandarden. 

______ 
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Tillegg VIII 

Samsvarserklæring for luftfartøy — EASA-skjema 52 

SAMSVARSERKLÆRING FOR LUFTFARTØY 

1. Produksjonsstat 2. [MEDLEMSSTAT] (1) medlem av Den 

europeiske union (2) 

3. Erklæringens 

referansenummer 

4. Organisasjon 

5. Luftfartøytype 6. Typesertifikatets referanse 

7. Luftfartøyets registreringsnummer eller -merke 8. Produsentens identifikasjonsnummer 

9. Opplysninger om motor/propell (3) 

10. Endringer og/eller servicebulletiner (4) 

11. Luftdyktighetspåbud 

12. Spesialtillatelser 

13. Dispensasjoner, fritak eller unntak (5) 

14. Merknader 

15. Luftdyktighetsbevis 

16. Tilleggskrav 

17. Samsvarserklæring 

 Det bekreftes herved at dette luftfartøyet er i fullt samsvar med typesertifisert konstruksjon og de opplysninger 

som er gitt i felt 9, 10, 11, 12 og 13. 

 Luftfartøyet er i driftssikker stand. 

 Det er utført tilfredsstillende testflyginger med luftfartøyet. 

18. Underskrift 19. Navn  20. Dato (d/m/å) 

21. Referanse for godkjenning som produksjonsorganisasjon 

EASA-skjema 52 utgave 2 

_____________ 

(1) eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(2) Strykes for stater som ikke er medlem av EU eller EASA. 

(3) Stryk det som ikke passer. 

(4) Stryk det som ikke passer. 

(5) Stryk det som ikke passer. 
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Anvisninger om utfylling av samsvarserklæring for luftfartøy EASA-skjema 52 

1.  FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 

1.1.  Bruken av samsvarserklæring for luftfartøy utstedt av en produsent som driver produksjon i henhold til del 21 

avsnitt A kapittel F, er beskrevet i 21.A.130, og i de tilsvarende akseptable samsvarskriteriene. 

1.2.  Formålet med samsvarserklæringen for luftfartøyer (EASA-skjema 52) utstedt i henhold til del 21 avsnitt A 

kapittel G er å gjøre det mulig for innehaveren av en relevant godkjenning som produksjonsorganisasjon å utøve 

sin rettighet til å få et individuelt luftdyktighetsbevis for luftfartøyet fra vedkommende myndighet i 

registreringsmedlemsstaten. 

2.  GENERELT 

2.1.  Samsvarserklæringen skal være i samsvar med det vedlagte formatet, herunder nummereringen av feltene og 

plasseringen av hvert enkelt felt. Størrelsen på det enkelte felt kan imidlertid varieres slik at det passer til den 

enkelte anvendelse, men ikke så mye at samsvarserklæringen blir ugjenkjennelig. I tvilstilfeller skal 

vedkommende myndighet rådspørres. 

2.2.  Samsvarserklæringen skal enten være forhåndstrykt eller datagenerert, men i begge tilfeller må linjer og tegn 

være klare og leselige. Det er tillatt med forhåndstrykte formuleringer i samsvar med vedlagte modell, men ingen 

andre sertifiseringserklæringer er tillatt. 

2.3.  Utfyllingen kan foretas med skrivemaskin/datamaskin eller for hånd med blokkbokstaver, slik at teksten er lett å 

lese. Engelsk og, der det er relevant, ett eller flere av den utstedende medlemsstats offisielle språk kan godtas. 

2.4.  Produksjonsorganisasjonen skal oppbevare en kopi av erklæringen og alle vedlegg som det vises til. 

3.  UTSTEDERS UTFYLLING AV SAMSVARSERKLÆRINGEN 

3.1.  Alle felt må være utfylt for at dokumentet skal være en gyldig erklæring. 

3.2.  Det kan ikke utstedes samsvarserklæring til vedkommende myndighet i registreringsmedlemsstaten med mindre 

luftfartøyets konstruksjon og produktene som er installert i det, er godkjent. 

3.3.  Opplysningene som kreves i felt 9, 10, 11, 12, 13 og 14, kan gis med henvisning til separate identifiserte 

dokumenter som produksjonsorganisasjonen oppbevarer i sitt arkiv, med mindre annet er avtalt med 

vedkommende myndighet. 

3.4.  Det er ikke meningen at denne samsvarserklæringen skal omfatte utstyrsartikler som kan kreves installert for å 

oppfylle gjeldende driftsbestemmelser. Noen av disse enkeltartiklene kan imidlertid tas med i felt 10 eller i den 

godkjente typekonstruksjonen. Operatørene påminnes derfor om at de har ansvaret for å sikre at gjeldende 

driftsbestemmelser overholdes for deres egen virksomhet. 

Felt 1 Oppgi navnet på produksjonsstaten. 

Felt 2 Vedkommende myndighet under hvis myndighet samsvarserklæringen utstedes. 

Felt 3 I dette feltet skal det stå et entydig forhåndstrykt nummer for at sertifikatet skal kunne kontrolleres og spores. 

Det entydige nummeret behøver imidlertid ikke være forhåndstrykt dersom dokumentet er datagenerert, 

forutsatt at datamaskinen er programmert til å produsere og skrive ut et entydig nummer. 

Felt 4 Fullt navn og adresse for organisasjonen som utsteder erklæringen. Dette feltet kan være forhåndstrykt. 

Logoer osv. er tillatt dersom de får plass inne i feltet. 

Felt 5 Luftfartøytypen skrevet fullt ut som angitt i typesertifikatet og tilhørende datablad. 

Felt 6 Typesertifikatets referansenumre og utgave for det aktuelle luftfartøyet. 

Felt 7 Dersom luftfartøyet er registrert, skal dette merket være registreringsmerket. Dersom luftfartøyet ikke er 

registrert, skal dette være et merke som anerkjennes av vedkommende myndighet i medlemsstaten og 

eventuelt av vedkommende myndighet i en tredjestat. 

Felt 8 Identifikasjonsnummeret som produsenten har tildelt for kontroll, sporbarhet og produktstøtte. Dette kalles 

iblant produsentens serienummer eller konstruktørnummer. 

Felt 9 Motor- og propelltypen(e) skrevet fullt ut som angitt i det relevante typesertifikatet og tilhørende datablad. 

Produsentens identifikasjonsnummer og tilhørende adresse skal også framgå. 

Felt 10 Godkjente konstruksjonsendringer på luftfartøyet.  
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Felt 11 En liste over alle gjeldende luftdyktighetspåbud (eller tilsvarende) og en samsvarserklæring, sammen med en 

beskrivelse av metoden for å oppnå samsvar for det aktuelle individuelle luftfartøyet, herunder produkter og 

installerte deler, apparater og utstyr. Framtidige tidsfrister for overholdelse av eventuelle krav om samsvar 

skal framgå. 

Felt 12 Godkjente utilsiktede avvik fra godkjent typekonstruksjon, noen ganger kalt lempelser, divergens eller 

manglende samsvar. 

Felt 13 Her kan bare avtalte dispensasjoner, fritak eller unntak angis. 

Felt 14 Merknader. Eventuelle erklæringer, opplysninger, særlige data eller begrensninger som kan ha innvirkning på 

luftfartøyets luftdyktighet. Dersom det ikke foreligger slike opplysninger eller data, angis «INGEN». 

Felt 15 Angi «Luftdyktighetsbevis» eller «Begrenset luftdyktighetsbevis» for det luftdyktighetsbeviset det søkes om. 

Felt 16 Tilleggskrav, f.eks. krav meldt av en importstat, skal angis i dette feltet. 

Felt 17 For at samsvarserklæringen skal være gyldig, må alle feltene på skjemaet fylles ut fullstendig. En kopi av 

testflygingsrapporten sammen med eventuelle registrerte mangler og detaljerte opplysninger om utbedringer 

skal oppbevares i arkivet av innehaveren av godkjenningen som produksjonsorganisasjon. Rapporten skal 

være undertegnet som tilfredsstillende av det relevante personellet med sertifiseringsansvar og et 

flygebesetningsmedlem, f.eks. en testflyger eller testflygingsingeniør. Testflygingene som skal gjennomføres, 

er de som inngår i kontrollene i kvalitetssystemet fastsatt i 21.A.139, særlig 21.A.139 bokstav b) nr. 1 vi), for 

å sikre at luftfartøyet er i samsvar med gjeldende konstruksjonsdata og er i driftssikker stand. 

 Innehaveren av godkjenningen som produksjonsorganisasjon skal i sitt arkiv oppbevare en liste over de 

artiklene som framlegges (eller stilles til rådighet) for å oppfylle kravene om sikker drift i denne erklæringen. 

Felt 18 Samsvarserklæringen kan underskrives av den personen som har fått fullmakt til å gjøre dette av innehaveren 

av produksjonsgodkjenningen i samsvar med 21.A.145 bokstav d). Gummistempelsignatur skal ikke brukes. 

Felt 19 Navnet på personen som undertegner sertifikatet, skal være maskinskrevet eller skrevet med blokkbokstaver i 

leselig form. 

Felt 20 Datoen for undertegningen av samsvarserklæringen skal angis. 

Felt 21 Referansenummeret vedkommende myndighet har tildelt innehaveren av godkjenningen som 

produksjonsorganisasjon, skal angis. 

______ 
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Tillegg IX 

 

 

SERTIFIKAT FOR FRIGIVELSE FOR BRUK 

[NAVN PÅ GODKJENT PRODUKSJONSORGANISASJON] 

Referansenummer for godkjenning som produksjonsorganisasjon 

Sertifikat for frigivelse for bruk i samsvar med 21.A.163 bokstav d) 

Luftfartøy: …………………… Type: ………………………… Konstruktørnummer/registrering: ………………... 

er blitt vedlikeholdt som spesifisert i arbeidsordre: …………………………………………………………………... 

Kort beskrivelse av det utførte arbeidet: 

Bekrefter at det angitte arbeidet er utført i samsvar med 21.A.163 bokstav d), og at luftfartøyet på bakgrunn av 

dette arbeidet anses å være klart til å frigis for bruk og dermed er i driftssikker stand. 

Personell med sertifiseringsansvar (navn): 

(underskrift): 

Sted: 

Dato: . . - . . - . . . . (dag, måned, år). 

EASA-skjema 53 
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SERTIFIKAT FOR FRIGIVELSE FOR BRUK — EASA-SKJEMA 53 

ANVISNINGER OM UTFYLLING 

Feltet KORT BESKRIVELSE AV DET UTFØRTE ARBEIDET på EASA-SKJEMA 53 skal omfatte en henvisning til 

de godkjente dataene som ble brukt da arbeidet ble utført. 

Feltet STED på EASA-skjema 53 viser til stedet der vedlikeholdet ble utført, og ikke til stedet der organisasjonens 

anlegg ligger (dersom det dreier seg om forskjellige steder). 

______ 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/799 

 

Tillegg X 

Godkjenningsbevis for produksjonsorganisasjon nevnt i kapittel G i vedlegg I (del 21) — EASA-skjema 55 

 

Side 1 av ... 

 

[MEDLEMSSTAT](*) 

medlem av Den europeiske union (**) 

GODKJENNINGSBEVIS FOR PRODUKSJONSORGANISASJON 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE(*)].21G.XXXX 

I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 og kommisjonsforordning [(EF) nr. 1702/2003] 

i gjeldende utgave og på vilkårene nedenfor, sertifiserer [VEDKOMMENDE MYNDIGHET I 

MEDLEMSSTATEN] herved 

[SELSKAPETS NAVN OG ADRESSE] 

som produksjonsorganisasjon i samsvar med avsnitt A kapittel G i vedlegg I (del 21) til forordning [(EF) nr. 

1702/2003] med godkjenning til å produsere produktene, delene og utstyret oppført i vedlagte godkjenningsskjema 

og å utstede tilhørende sertifikater ved bruk av ovennevnte referanser. 

VILKÅR: 

1.  Godkjenningen er begrenset til det som er angitt i de vedlagte godkjenningsvilkårene. 

2.  Denne godkjenning krever samsvar med framgangsmåtene angitt i den godkjente produksjonsorganisasjonens 

håndbok. 

3.  Denne godkjenningen er gyldig så lenge den godkjente produksjonsorganisasjonen overholder bestemmelsene i 

vedlegg I (del 21) til forordning [(EF) nr. 1702/2003]. 

4.  Såfremt ovenstående vilkår er oppfylt, har denne godkjenningen ubegrenset varighet, med mindre godkjenningen 

er gitt avkall på, erstattet, opphevet midlertidig eller tilbakekalt. 

Dato for første utstedelse: ……………………………………………………………………………………………… 

Dato for denne revisjonen: ……………………………………………………………………………………………... 

Revisjonsnr.: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Underskrift: …………………………………………………………………………………………………………….. 

For vedkommende myndighet: [VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

EASA-skjema 55a utgave 2 

______________ 

(*) eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU. 
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[MEDLEMSSTAT](*) 

medlem av Den europeiske union (**) 
Godkjenningsvilkår 

TA: [MEDLEMSSTATSKODE(*)]. 

21G.XXXX 

Dette dokumentet er en del av godkjenning som produksjonsorganisasjon nr. 

[MEDLEMSSTATSKODE(*)].21G.XXXX, utstedt til 

Selskapets navn 

Avsnitt 1. VIRKSOMHETENS OMFANG: 

PRODUKSJON AV PRODUKTER/KATEGORIER 

  

  

  

  

  

Se produksjonsorganisasjonens håndbok avsnitt xxx for nærmere opplysninger og begrensninger. 

Avsnitt 2. VIRKSOMHETSSTEDER: 

Avsnitt 3. RETTIGHETER: 

 

Produksjonsorganisasjonen er berettiget til å utøve, innenfor rammen av sine godkjenningsvilkår og i samsvar med 

framgangsmåten i produksjonsorganisasjonens håndbok, de rettigheter som er fastsatt i 21.A.163, med følgende 

forbehold: 

[stryk det som ikke passer] 

Før produktets konstruksjon er godkjent, kan et EASA-skjema 1 utstedes bare for samsvarsformål. 

Det må ikke utstedes samsvarserklæring for et luftfartøy som ikke er godkjent. 

Vedlikehold kan foretas i samsvar med avsnitt xxx i produksjonsorganisasjonens håndbok, inntil etterlevelse av 

vedlikeholdsreglene kreves. 

Flygetillatelser kan utstedes i samsvar med avsnitt yyy i produksjonsorganisasjonens håndbok. 

Dato for første utstedelse: Underskrift: 

Dato for denne revisjonen:  

Revisjonsnr.: For [VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)] 

EASA-skjema 55b utgave 2 

_____________________ 

(*) eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**) Strykes for stater som ikke er medlem av EU. 

______ 
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Tillegg XI 

Godkjenningsbrev — EASA-skjema 65 — omhandlet i kapittel F i vedlegg I (del 21) 

[MEDLEMSSTAT](*) 

medlem av Den europeiske union (**) 

GODKJENNNGSBREV FOR PRODUKSJON UTEN GODKJENNING SOM 

PRODUKSJONSORGANISASJON 

[SØKERENS NAVN] 

[FIRMA (dersom forskjellig)] 

[SØKERENS FULLE ADRESSE] 

Dato (dag, måned, år) 

Referanse: [MEDLEMSSTATSKODE (**)].21F.XXXX 

Deres produksjonskontrollsystem er blitt vurdert og funnet å være i samsvar med avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del 

21) til forordning [(EF) nr. 1702/2003]. 

Derfor gir vi, på nedenstående vilkår, tillatelse til å godtgjøre samsvar for nedenstående produkter, deler og utstyr i 

henhold til avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del 21) til forordning [(EF) nr. 1702/2003]. 

 Antall enheter Delenummer Serienummer 

LUFTFARTØY 

DELER 

For denne godkjenningen gjelder følgende vilkår: 

(1) Den er gyldig så lenge [selskapets navn] overholder bestemmelsene i avsnitt A kapittel F i vedlegg I (del 21) til 

forordning [(EF) nr. 1702/2003]. 

(2) Den krever samsvar med framgangsmåtene som er angitt i håndbok nr./utgivelsesdato ................. til [selskapets 

navn]. 

(3) Den utløper (dato) ........................................ 

(4) Samsvarserklæringen utstedt av [selskapets navn] i henhold til bestemmelsene i 21.A.130 i ovennevnte forordning 

skal valideres av den myndigheten som utsteder dette godkjenningsbrevet i samsvar med framgangsmåten 

........................... i ovennevnte håndbok. 

(5) [Selskapets navn] skal omgående underrette den myndigheten som utsteder dette godkjenningsbrevet om endringer 

i produksjonskontrollsystemet som kan påvirke kontrollen, samsvaret eller luftdyktigheten for produktene og 

delene som er angitt i dette godkjenningsbrevet. 

For vedkommende myndighet: [VEDKOMMENDE MYNDIGHET(*)2] 

Dato og underskrift 

EASA-skjema 65 utgave 2 

______________ 

(*) eller EASA dersom EASA er vedkommende myndighet. 

(**)  Strykes for stater som ikke er medlem av EU. 

______ 
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VEDLEGG II 

Opphevet forordning med liste over påfølgende endringer 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 (EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 381/2005 (EUT L 61 av 8.3.2005, s. 3). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 706/2006 (EUT L 122 av 9.5.2006, s. 16). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 335/2007 (EUT L 88 av 29.3.2007, s. 40). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 375/2007 (EUT L 94 av 4.4.2007, s. 3). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 287/2008 (EUT L 087 av 29.3.2008, s. 3). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1057/2008 (EUT L 283 av 28.10.2008, s. 30). 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1194/2009 (EUT L 321 av 8.12.2009, s. 5). 

______ 
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VEDLEGG III 

Sammenligningstabell 

Forordning (EF) nr. 1702/2003 Denne forordning 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–h) 

— Artikkel 1 nr. 2 bokstav i) og j) 

Artikkel 2 nr. 1 og 2 Artikkel 2 nr. 1 og 2 

Artikkel 2 nr. 3 — 

Artikkel 2a nr. 1, innledning Artikkel 3 nr. 1, innledning 

Artikkel 2a nr. 1 bokstav a) og b) Artikkel 3 nr. 1 bokstav a) og b) 

Artikkel 2a nr. 1 bokstav c) og d) — 

Artikkel 2a nr. 2–5 Artikkel 3 nr. 2–5 

Artikkel 2b Artikkel 4 

Artikkel 2c nr. 1 Artikkel 5 

Artikkel 2c nr. 2 og 3 — 

Artikkel 2d Artikkel 6 

Artikkel 2e første ledd Artikkel 7 

Artikkel 2e annet ledd — 

Artikkel 3 nr. 1, og 2 samt nr. 3 første punktum Artikkel 8 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 3 nr. 3 annet punktum, 4 og 5 — 

Artikkel 3 nr. 6 — 

Artikkel 4 nr. 1, og. 2 samt nr. 3 første punktum  Artikkel 9 nr. 1, 2 og 3 

Artikkel 4 nr. 3 annet punktum, 4, 5 og 6 — 

— Artikkel 10 

— Artikkel 11 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 12 

Artikkel 5 nr. 2–5 — 

Vedlegg Vedlegg I 

— Vedlegg II 

— Vedlegg III 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 593/2012 

av 5. juli 2012 

om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og 

luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i 

disse oppgaver(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og 

om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 5 nr. 5, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å opprettholde et høyt og enhetlig nivå på 

luftfartssikkerheten i Europa, ble kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om 

fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- 

og miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende 

produkter, deler og utstyr, og for sertifisering av 

konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner(2) endret 

slik at motordrevne, ikke teknisk kompliserte 

luftfartøyer, luftfartøyer til fritidsbruk og tilknyttede 

produkter, deler og utstyr omfattes av tiltak som står i 

forhold til deres enkle konstruksjon og driftstype. 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 av 

20. desember 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for 

luftfartøyer og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og 

om godkjenning av organisasjoner og personell som 

deltar i disse oppgaver(3) bør endres for å sikre 

sammenheng med endringene innført i forordning (EF) 

nr. 1702/2003, særlig med hensyn til den nye 

definisjonen av ELA1-luftfartøy og muligheten for å 

godkjenne at visse deler som ikke er sikkerhetskritiske, 

monteres uten EASA-skjema 1. 

3) Det europeiske flysikkerhetsbyrå (heretter kalt 

«Byrået») har utarbeidet et utkast til 

gjennomføringsregler og framlagt det som sin uttalelse 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 176, 6.7.2012, s. 38, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 224/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

18 av 21.3.2013, s. 31. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 243 av 27.9.2003, s. 6. 

(3) EUT L 315 av 28.11.2003, s. 1. 

nr. 01/2011 om ELA-prosessen og standardendringer og 

-reparasjoner for Kommisjonen i samsvar med artikkel 

19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal bokstav k) lyde: 

«k) «ELA1-luftfartøy» følgende bemannede europeiske 

lette luftfartøyer: 

i) et fly som har en største tillatte startmasse 

(MTOM) på høyst 1 200 kg og ikke er klassifisert 

som et motordrevet, teknisk komplisert luftfartøy, 

ii) et seilfly eller motordrevet seilfly på høyst 

1 200 kg MTOM, 

iii) en ballong konstruert med et løftegass- eller 

varmluftsvolum på høyst 3 400 m3 for 

varmluftsballonger, høyst 1 050 m3 for 

gassballonger og høyst 300 m3 for forankrede 

gassballonger, 

iv) et luftskip konstruert for høyst fire personer og et 

løftegass- eller varmluftsvolum på høyst 3 400 m3 

for varmluftsluftskip og 1 000 m3 for 

gassluftskip.» 

2) Vedlegg I (del M) og vedlegg II (del 145) 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. 

2017/EØS/29/42 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 5. juli 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____ 
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VEDLEGG 

1)  I vedlegg I (del M) til forordning (EF) nr. 2042/2003 gjøres følgende endringer: 

a) I M.A.302 skal bokstav d) lyde: 

«d) Luftfartøyets vedlikeholdsprogram må være i samsvar med 

i) instrukser utstedt av vedkommende myndighet, 

ii) instrukser for kontinuerlig luftdyktighet 

— utstedt av innehaverne av typesertifikat, begrenset typesertifikat, supplerende typesertifikat, 

godkjenning av plan for større reparasjoner, ETSO-tillatelse eller annen relevant godkjenning 

utstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1702/2003 og forordningens vedlegg (del 21), og 

— inkludert i sertifiseringsspesifikasjonene nevnt i 21A.90B eller 21A.431B i vedlegget (del 21) til 

forordning (EF) nr. 1702/2003, dersom det er relevant, 

iii) ytterligere eller alternative instrukser foreslått av eieren eller organisasjonen for sikring av 

kontinuerlig luftdyktighet når de er godkjent i samsvar med M.A.302, unntatt intervaller for oppgaver 

knyttet til sikkerhet omhandlet i bokstav e), som kan trappes opp, forutsatt at de er gjenstand for 

tilstrekkelige gjennomgåelser utført i samsvar med bokstav g) og bare dersom de er underlagt direkte 

godkjenning i samsvar med M.A.302 bokstav b).» 

b)  M.A.304 skal lyde: 

«M.A.304 Data for endringer og reparasjoner 

Skade skal vurderes og endringer og reparasjoner utføres på grunnlag av 

a) data godkjent av Byrået, eller 

b) data godkjent av en konstruksjonsorganisasjon i henhold til del 21, eller 

c) data inkludert i sertifiseringsspesifikasjonene nevnt i 21A.90B eller 21A.431B i vedlegget (del 21) til 

forordning (EF) nr. 1702/2003, dersom det er relevant.» 

c) I M.A.502 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) skal lyde: 

«a) Med unntak av komponenter nevnt i 21A.307 bokstav c) i vedlegget (del 21) til forordning (EF) 

nr. 1702/2003, skal vedlikehold av komponenter utføres av vedlikeholdsorganisasjoner som er behørig 

godkjent i samsvar med del A, kapittel F i dette vedlegg (del M) eller med vedlegg II (del 145).» 

ii) Ny bokstav e) skal lyde: 

«e)  Vedlikehold av komponenter nevnt i 21A.307 bokstav c) i vedlegget (del 21) til forordning (EF) 

nr. 1702/2003 skal utføres av en organisasjon i kategori A som er godkjent i samsvar med del A, 

kapittel F i dette vedlegg (del M) eller del 145, av personell med sertifiseringsansvar nevnt i M.A.801 

bokstav b) nr. 2 eller av pilot-eier nevnt i M.A.801 bokstav b) nr. 3 dersom en slik komponent er 

montert på luftfartøyet eller er midlertidig fjernet for å gi lettere tilgang. Komponentvedlikehold utført 

i samsvar med denne bokstav er ikke berettiget for utstedelse av EASA-skjema 1 og skal være 

underlagt kravene til frigivelse av luftfartøyet fastsatt i M.A.801.» 

d)  I M.A.613 skal bokstav a) lyde: 

«a) Når alt påbudt vedlikehold av komponenter i samsvar med dette kapittel er fullført, skal det utstedes et 

sertifikat for frigivelse for bruk av komponenten i samsvar med M.A.802. EASA-skjema 1 skal utstedes, 

unntatt for komponenter som vedlikeholdes i samsvar med M.A.502 bokstav b), M.A.502 bokstav d) eller 

M.A.502 bokstav e) og komponenter produsert i samsvar med M.A.603 bokstav c).» 

e)  I M.A.614 skal bokstav b) lyde: 

«b) Den godkjente vedlikeholdsorganisasjonen skal gi luftfartøyets eier en kopi av hvert sertifikat for 

frigivelse for bruk, sammen med en kopi av alle særskilte reparasjons-/endringsdata som er brukt i 

forbindelse med de utførte reparasjonene/endringene.»  
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f)  I M.A.710 skal bokstav a) lyde: 

«a) For å oppfylle kravet om inspeksjon av et luftfartøys luftdyktighet omhandlet i M.A.901 skal den 

godkjente organisasjonen for sikring av kontinuerlig luftdyktighet foreta en fullstendig, dokumentert 

gjennomgåelse av luftfartøyets dokumentasjon for å forsikre seg om at 

1. flygetimer for flyskrog, motor og propell samt tilknyttede flygesykluser er korrekt registrert, 

2. flygehåndboken gjelder for luftfartøyets konfigurasjon og gjenspeiler den siste revisjonsstatusen, 

3. alt vedlikehold som skal utføres på luftfartøyet i henhold til det godkjente vedlikeholdsprogrammet, er 

blitt utført, 

4. alle kjente mangler er blitt utbedret, eller eventuelt videreført på forsvarlig vis, 

5. alle relevante luftdyktighetspåbud er blitt oppfylt og korrekt registrert, 

6. alle endringer og reparasjoner utført på luftfartøyet er blitt registrert og er i samsvar med vedlegget 

(del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003, 

7. alle komponenter med begrenset levetid som er montert på luftfartøyet, er korrekt identifisert, 

registrert, og ikke har overskredet sin godkjente levetid, 

8. alt vedlikehold er blitt frigitt i samsvar med vedlegg I (del M), 

9. den aktuelle vekt- og balanseerklæringen gjenspeiler luftfartøyets konfigurasjon og er gyldig, 

10. luftfartøyet er i samsvar med den siste revisjonen av sin typekonstruksjon godkjent av Byrået, og 

11. luftfartøyet, om nødvendig, har et støysertifikat som tilsvarer luftfartøyets aktuelle konfigurasjon i 

samsvar med kapittel I i vedlegget (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003.» 

g)  I M.A.802 skal bokstav b) lyde: 

«b) Sertifikatet for godkjent frigivelse, med betegnelsen EASA-skjema 1, er sertifikatet for frigivelse for bruk 

for komponenten, unntatt der slikt vedlikehold på luftfartøykomponenter er blitt utført i samsvar med 

M.A.502 bokstav b), M.A.502 bokstav d) eller M.A.502 bokstav e), da vedlikeholdet er underlagt 

framgangsmåter for frigivelse av luftfartøyet i samsvar med M.A.801.» 

h) I M.A.902 skal bokstav b) lyde: 

«b) Et luftfartøy må ikke fly dersom luftdyktighetsbeviset er ugyldig, eller dersom 

1.  den kontinuerlige luftdyktigheten for luftfartøyet eller for en komponent montert på luftfartøyet ikke 

oppfyller kravene i denne del, 

2.  luftfartøyet ikke lenger er i samsvar med typekonstruksjonen godkjent av Byrået, 

3.  driften av luftfartøyet er gått ut over begrensningene i den godkjente flygehåndboken eller i 

luftdyktighetsbeviset, uten at det er truffet egnede tiltak, 

4.  luftfartøyet har vært involvert i en ulykke eller hendelse som påvirker luftfartøyets luftdyktighet, uten 

at det senere er truffet egnede tiltak for å gjenopprette luftdyktigheten, eller 

5.  en endring eller reparasjon ikke er i samsvar med vedlegget (del 21) til forordning (EF) nr. 

1702/2003.» 

i)  I bokstav b) (oppgaver) i tillegg VIII til vedlegg I (del M), skal nr. 8 lyde: 

«8)  er oppført i tillegg VII eller er en komponentvedlikeholdsoppgave i samsvar med M.A.502 bokstav a), b), 

c) eller d).» 

2) I vedlegg II (del 145) til forordning (EF) nr. 2402/2003 gjøres følgende endringer: 

a) I 145.A.42 gjøres følgende endringer: 

i) Bokstav a) skal lyde: 

«a)  Alle komponenter skal klassifiseres og på egnet vis inndeles i følgende kategorier: 

1. Komponenter som er i tilfredsstillende stand, frigitt på EASA-skjema 1 eller tilsvarende og merket 

i samsvar med kapittel Q i vedlegget (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003.  
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2. Ikke-funksjonsdyktige komponenter som skal vedlikeholdes i samsvar med dette avsnitt. 

3. Komponenter som ikke kan brukes om igjen, og som er klassifisert i samsvar med 145.A.42 

bokstav d). 

4. Standarddeler som brukes på et luftfartøy, en motor, en propell eller en annen luftfartøykomponent, 

og som er angitt i produsentens illustrerte delekatalog og/eller i vedlikeholdsdataene. 

5. Materiale, både råmaterialer og forbruksmateriell, brukt i løpet av vedlikeholdet dersom 

organisasjonen er overbevist om at materialet tilfredsstiller den definerte spesifikasjonen og kan 

spores på behørig vis. Alt materiell må ledsages av dokumentasjon som klart viser til det aktuelle 

materiellet og inneholder en erklæring om samsvar med spesifikasjonen samt både produksjons- og 

leverandørkilde. 

6. Komponenter nevnt i 21A.307 bokstav c) i vedlegget (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003.» 

ii) Ny bokstav e) skal lyde: 

«e)  Komponenter nevnt i 21A.307 bokstav c) i vedlegget (del 21) til forordning (EF) nr. 1702/2003 skal 

bare monteres dersom luftfartøyets eier anser dem som egnet for montering i luftfartøyet.» 

b) I 145.A.50 skal bokstav d) lyde: 

«d) Et sertifikat for frigivelse for bruk skal utstedes ved fullføring av vedlikehold utført på en komponent 

mens den er framontert luftfartøyet. Sertifikatet for godkjent frigivelse «EASA-skjema 1» omhandlet i 

tillegg II til vedlegg I (del M) er sertifikatet for frigivelse for bruk for komponenten dersom ikke annet er 

angitt i M.A.502 bokstav b) eller M.A.502 bokstav e). Når en organisasjon vedlikeholder en komponent til 

eget bruk, er det mulig at EASA-skjema 1 ikke er nødvendig, avhengig av organisasjonens interne 

framgangsmåter for frigivelse definert i håndboken.» 

c) I 145.A.55 skal bokstav b) lyde: 

«b) Organisasjonen skal gi luftfartøyets operatør en kopi av hvert sertifikat for frigivelse for bruk sammen med 

en kopi av alle godkjente reparasjons- eller endringsdata som er brukt i forbindelse med de utførte 

reparasjonene eller endringene.» 

d) I 145.A.65 skal bokstav b) lyde: 

«b) Organisasjonen skal fastsette framgangsmåter godkjent av vedkommende myndighet der det er tatt hensyn 

til menneskelige faktorer og menneskelig yteevne for å sikre god vedlikeholdspraksis og samsvar med 

denne del, og disse skal omfatte en klar arbeidsordre eller kontrakt slik at luftfartøyer og komponenter kan 

frigis for bruk i samsvar med 145.A.50. 

1.  Framgangsmåtene i henhold til dette nummer får anvendelse på 145.A.25-145.A.95. 

2.  Framgangsmåtene for vedlikehold som er fastsatt eller skal fastsettes av organisasjonen i henhold til 

dette nummer, skal dekke alle aspekter ved utføringen av vedlikeholdsvirksomheten, herunder ytelsen 

av og kontrollen med spesialiserte tjenester, og fastsette standardene som organisasjonen har til hensikt 

å arbeide etter. 

3.  Når det gjelder linjevedlikehold og basevedlikehold for luftfartøyer, skal organisasjonen fastsette 

framgangsmåter for å gjøre risikoen for gjentatte feil så liten som mulig og for å fange opp feil på 

kritiske systemer, og sørge for at en og samme person ikke både utfører og inspiserer noe i tilknytning 

til en vedlikeholdsoppgave som omfatter et element av demontering/remontering av flere komponenter 

av samme type montert på mer enn ett system på samme luftfartøy under en bestemt 

vedlikeholdskontroll. Når bare én person er tilgjengelig for å utføre disse oppgavene, skal imidlertid 

organisasjonens arbeidskort eller arbeidsark omfatte et ekstra trinn for ny inspeksjon av arbeidet utført 

av denne personen etter at alle like oppgaver er fullført. 

4.  Det skal opprettes framgangsmåter for vedlikehold for å sikre at skader vurderes og endringer og 

reparasjoner utføres ved bruk av opplysninger angitt i M.A.304.»  

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 360/2012 

av 25. april 2012 

om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på 

bagatellmessig støtte til foretak som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 994/98 av 7. mai 

1998 om anvendelse av artikkel 92 og 93 i traktaten om 

opprettelse av Det europeiske fellesskap på visse kategorier 

horisontal statsstøtte(1), særlig artikkel 2 nr. 1, 

etter offentliggjøring av utkast til forordning(2), 

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 994/98 gir Kommisjonen 

myndighet til ved forordning å fastsette en terskel for 

støttetiltak, slik at støttetiltak under denne verdien ikke 

anses å oppfylle alle kriteriene fastsatt i traktatens 

artikkel 107 nr. 1 og dermed ikke faller inn under 

framgangsmåten for melding omhandlet i traktatens 

artikkel 108 nr. 3. 

2)  På grunnlag av nevnte forordning har Kommisjonen 

vedtatt forordning (EF) nr. 1998/2006 av 15. desember 

2006 om anvendelse av traktatens artikkel 87 og 88 på 

begatellmessig støtte(3), som fastsetter en generell øvre 

grense for bagatellmessig støtte på 200 000 euro per 

støttemottaker i løpet av en periode på tre skatteår. 

3)  Kommisjonens erfaringer med anvendelse av reglene 

for statsstøtte til foretak som yter tjenester av allmenn 

økonomisk betydning i henhold til traktatens artikkel 

106 nr. 2, har vist at den øvre grensen der fordeler til 

slike foretak kan anses ikke å påvirke handelen mellom 

medlemsstatene og/eller ikke å vri eller true med å vri 

konkurransen, i enkelte tilfeller kan avvike fra den 

generelle øvre grensen for bagatellmessig støtte som er 

fastsatt i forordning (EF) nr. 1998/2006. I det minste 

enkelte av disse fordelene kan være godtgjøring for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 114, 26.4.2012, s. 8, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 225/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV 

(Statsstøtte), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 18 av 21.3.2013, s. 32. 

(1) EFT L 142 av 14.5.1998, s. 1. 

(2) EUT C 8 av 11.1.2012, s. 23. 

(3) EUT L 379 av 28.12.2006, s. 5. 

tilleggskostnader forbundet med yting av tjenester av 

allmenn økonomisk betydning. Dessuten har mange 

oppgaver som kan anses som yting av tjenester av 

allmenn økonomisk betydning, et begrenset geografisk 

virkeområde. Det bør derfor, parallelt med forordning 

(EF) nr. 1998/2006, innføres en forordning med særlige 

regler om bagatellmessig støtte til foretak som yter 

tjenester av allmenn økonomisk betydning. Det bør 

fastsettes en øvre grense for hvor mye bagatellmessig 

støtte et foretak kan motta i løpet av et bestemt tidsrom. 

4)  På bakgrunn av Kommisjonens erfaringer bør støtte gitt 

til foretak som yter en tjeneste av allmenn økonomisk 

betydning, anses ikke å påvirke handelen mellom 

medlemsstatene og/eller ikke å vri eller true med å vri 

konkurransen dersom samlet støtte som mottas av 

foretaket for å yte tjenester av allmenn økonomisk 

betydning, ikke overstiger 500 000 euro i løpet av en 

periode på tre skatteår. I lys av utviklingen innenfor 

sektoren for persontransport på vei og fordi tjenester av 

allmenn økonomisk betydning i denne sektoren som 

regel er lokale tjenester, bør det ikke anvendes en lavere 

grense for denne sektoren, og den øvre grensen på 

500 000 euro bør gjelde. 

5)  Årene som skal legges til grunn for å fastslå om den 

øvre grensen er nådd, bør være skatteårene som 

foretaket i den berørte medlemsstat benytter for 

skatteformål. Den relevante treårsperioden bør være 

glidende, slik at for hver ny tildeling av bagatellmessig 

støtte må den samlede bagatellmessige støtten tildelt i 

det aktuelle skatteåret samt i de to foregående 

skatteårene fastsettes. For dette formål bør det tas 

hensyn til støtte som er gitt av en medlemsstat, selv om 

støtten helt eller delvis er finansiert med unionsmidler. 

Det bør ikke være mulig å dele opp støtte som 

overskrider den øvre grensen for bagatellmessig støtte, i 

mindre deler for at de skal falle inn under denne 

forordnings virkeområde. 

6)  Denne forordning bør få anvendelse bare på støtte gitt til 

yting av en tjeneste av allmenn økonomisk betydning. 

Den tjeneste av allmenn økonomisk betydning som det 

gis støtte til, bør derfor tildeles det aktuelle foretaket 

skriftlig. Tildelingsdokumentet bør opplyse foretaket 

om den tjeneste av allmenn økonomisk betydning som 

støtten gjelder, men det behøver ikke nødvendigvis 

inneholde alle opplysninger angitt i 

kommisjonsbeslutning 2012/21/EU av 20. desember 

2011 om anvendelsen av artikkel 106 nr. 2 i traktaten 

2017/EØS/29/43 
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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(1). 

7)  Tatt i betraktning de særlige reglene som gjelder i 

sektorene primærproduksjon av landbruksvarer, fiskeri 

og akvakultur samt godstransport på vei, og det faktum 

at foretak i disse sektorene sjelden tildeles tjenester av 

allmenn økonomisk betydning, samt risikoen for at 

støttebeløp som ligger under den øvre grensen fastsatt i 

denne forordning, vil kunne oppfylle kriteriene i 

traktatens artikkel 107 nr. 1 innenfor disse sektorene, 

bør denne forordning ikke få anvendelse på disse 

sektorene. Dersom et foretak driver virksomhet innenfor 

sektorene primærproduksjon av landbruksvarer, fiskeri 

og akvakultur eller godstransport på vei og i tillegg 

innenfor andre sektorer eller virksomheter, bør 

imidlertid denne forordning få anvendelse på disse 

andre sektorer eller virksomheter (for eksempel 

oppsamling av avfall i havet), forutsatt at 

medlemsstatene med egnede midler, for eksempel ved å 

holde virksomhetene atskilt eller dele opp kostnadene, 

sikrer at det ikke ytes bagatellmessig støtte etter denne 

forordning til virksomheter i utelukkede sektorer. 

Medlemsstatene kan særlig oppfylle denne forpliktelsen 

ved å begrense størrelsen på bagatellmessig støtte til 

godtgjøring av kostnader forbundet med å yte tjenesten, 

herunder en rimelig fortjeneste. Denne forordning bør 

ikke få anvendelse på kullsektoren, på grunn av dens 

særtrekk og det faktum at foretak i denne sektoren 

sjelden tildeles tjenester av allmenn økonomisk 

betydning. 

8)  Med tanke på likhetene mellom bearbeiding og 

markedsføring av henholdsvis landbruksvarer og andre 

varer bør denne forordning få anvendelse på bearbeiding 

og markedsføring av landbruksvarer, forutsatt at visse 

vilkår er oppfylt. Verken gårdsvirksomhet knyttet til 

tilberedning av et produkt for første salg, som for 

eksempel innhøsting, skjæring og tresking av korn eller 

pakking av egg, eller første salg til videreforhandlere 

eller bearbeidingsforetak bør anses som bearbeiding 

eller markedsføring i denne forbindelse. 

9)  Domstolen har fastslått(2) at når Unionen har vedtatt et 

regelverk for innføring av en felles markedsordning i en 

bestemt landbrukssektor, er medlemsstatene forpliktet 

til ikke å treffe tiltak som kan undergrave eller åpne for 

unntak fra dette regelverket. Denne forordning bør 

derfor ikke få anvendelse på støtte der støttebeløpet er 

fastsatt på grunnlag av prisen på eller mengden av varer 

som kjøpes eller bringes i omsetning. Den bør heller 

ikke få anvendelse på bagatellmessig støtte som 

forutsettes delt med primærprodusenter. 

  

(1) EUT L 7 av 11.1.2012, s. 3. 

(2) Sak C-456/00 Republikken Frankrike mot Kommisjonen for De 

europeiske fellesskap [2002] I-11949. 

10)  Denne forordning bør ikke få anvendelse på 

bagatellmessig eksportstøtte eller bagatellmessig støtte 

som begunstiger innenlandske framfor importerte 

produkter. 

11)  Denne forordning bør ikke få anvendelse på 

kriserammede foretak som omhandlet i Fellesskapets 

retningslinjer for statsstøtte til redning og 

omstrukturering av kriserammede foretak(3), ettersom 

det ikke er hensiktsmessig å gi driftsstøtte til 

kriserammede foretak utenfor en omstruktureringsplan, 

og ettersom det er vanskeligheter forbundet med å 

bestemme bruttotilskuddsekvivalent for støtte gitt til 

denne type foretak. 

12)  I samsvar med prinsippene som gjelder for støtte som 

omfattes av traktatens artikkel 107 nr. 1, bør 

bagatellmessig støtte anses for å være gitt i det øyeblikk 

foretaket får retten til å motta støtte i henhold til 

gjeldende nasjonale regler. 

13)  For å hindre omgåelse av bestemmelsene om høyeste 

støtteandel fastsatt i ulike unionsrettsakter bør 

bagatellmessig støtte ikke kumuleres med statsstøtte 

som gjelder de samme støtteberettigede kostnadene, 

dersom slik kumulering fører til at støtteandelen blir 

høyere enn det som er fastsatt for hvert enkelt tilfelle i 

en gruppeunntaksforordning eller i et vedtak gjort av 

Kommisjonen. 

14)  Denne forordning bør ikke begrense anvendelsen av 

forordning (EF) nr. 1998/2006 til foretak som yter 

tjenester av allmenn økonomisk betydning. 

Medlemsstatene bør fortsatt stå fritt til å anvende enten 

denne forordning eller forordning (EF) nr. 1998/2006 på 

støtte gitt til yting av tjenester av allmenn økonomisk 

betydning. 

15)  Domstolen har i sin dom i Altmark-saken(4) satt opp en 

rekke vilkår som må være oppfylt for at godtgjøring for 

å yte en tjeneste av allmenn økonomisk betydning ikke 

skal anses som statsstøtte. Disse vilkårene sikrer at 

godtgjøring som er begrenset til de nettokostnader som 

påløper for effektive foretak når de yter en tjeneste av 

allmenn økonomisk betydning, ikke er statsstøtte i 

henhold til traktatens artikkel 107 nr. 1. Godtgjøring ut 

over disse nettokostnader er statsstøtte som kan erklæres 

  

(3) EUT C 244 av 1.10.2012, s. 2. 

(4) Sak C-280/00 Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium 

Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH og 

Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht [2003], 

Domstolens domssamling I-7747. 
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som forenlig på grunnlag av gjeldende unionsregler. For 

å unngå at denne forordning brukes til å omgå vilkårene 

i Altmark-dommen, og for å unngå at bagatellmessig 

støtte gitt etter denne forordning påvirker handelen fordi 

støtten kumuleres med annen godtgjøring for samme 

tjeneste av allmenn økonomisk betydning, bør 

bagatellmessig støtte etter denne forordning ikke 

kumuleres med annen godtgjøring for den samme 

tjenesten, uansett om den er statsstøtte eller ikke i 

henhold til Altmark-dommen eller forenlig statsstøtte 

etter beslutning 2012/21/EU eller kommisjonsmelding 

om Den europeiske unions rammebestemmelser om 

statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig 

tjenesteyting (2011)(1). Denne forordning bør derfor 

ikke få anvendelse på godtgjøring for å yte en tjeneste 

av allmenn økonomisk betydning der det også mottas 

andre typer godtgjøring, unntatt når denne andre 

godtgjøringen er bagatellmessig støtte i henhold til 

andre forordninger om bagatellmessig støtte, og 

kumuleringsreglene i denne forordning er overholdt. 

16)  Med henblikk på innsyn, likebehandling og riktig 

anvendelse av den øvre grensen for bagatellmessig 

støtte bør alle medlemsstater benytte den samme 

beregningsmetoden. For å forenkle slik beregning, og i 

samsvar med gjeldende praksis for anvendelse av 

regelen om bagatellmessig støtte, bør støttebeløp som 

ikke gis i form av kontanttilskudd, omregnes til 

bruttotilskuddsekvivalent. Ved beregning av 

tilskuddsekvivalenten for andre typer støtte med 

innsynsmulighet enn tilskudd og for støtte som utbetales 

i flere rater, må det benyttes gjeldende markedsrente på 

tidspunktet da slik støtte ble gitt. For å oppnå en 

ensartet, åpen og enkel anvendelse av reglene for 

statsstøtte bør markedsrentene som anvendes i denne 

forordning, være de referanserenter som er fastsatt i 

kommisjonsmelding om revisjon av metoden for 

fastsettelse av referanse- og diskonteringsrente(2). 

17)  Med henblikk på innsyn, likebehandling og effektiv 

overvåking bør denne forordning få anvendelse bare på 

bagatellmessig støtte med innsynsmulighet. Støtte med 

innsynsmulighet er støtte som det er mulig å 

forhåndsberegne nøyaktig bruttotilskuddsekvivalent for, 

uten at det er nødvendig å foreta en risikovurdering. En 

slik nøyaktig beregning kan for eksempel gjennomføres 

for tilskudd, rentesubsidier og begrensede skattefritak. 

Støtte som inngår i kapitaltilførsler, bør ikke anses som 

bagatellmessig støtte med innsynsmulighet, med mindre 

den samlede offentlige kapitaltilførselen er lavere enn 

  

(1) EUT C 8 av 11.1.2012, s. 15. 

(2) EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6. 

den øvre grensen for bagatellmessig støtte. Støtte som 

inngår i risikokapitaltiltak som omhandlet i 

Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte for å fremme 

risikokapitalinvesteringer i små og mellomstore 

bedrifter(3), bør ikke anses som bagatellmessig støtte 

med innsynsmulighet, med mindre kapitaltilførselen fra 

den aktuelle risikokapitalordningen ikke overstiger den 

øvre grensen for bagatellmessig støtte til hvert 

målforetak. Støtte som inngår i lån, bør behandles som 

bagatellmessig støtte med innsynsmulighet når 

bruttotilskuddsekvivalenten er beregnet på grunnlag av 

den markedsrenten som gjaldt da støtten ble gitt. 

18)  Det er nødvendig å skape rettssikkerhet for 

garantiordninger som ikke vil kunne påvirke handelen 

og vri konkurransen, og som det foreligger tilstrekkelige 

opplysninger om til at eventuelle virkninger kan 

vurderes på en pålitelig måte. I denne forordning bør 

derfor den øvre grensen for bagatellmessig støtte på 

500 000 euro erstattes med en særskilt øvre grense for 

garantier som er basert på det garanterte beløpet for det 

individuelle lånet som ligger til grunn for garantien. 

Denne særskilte øvre grensen bør beregnes ved å 

fastsette det statsstøttebeløp som inngår i 

garantiordninger for lån til levedyktige foretak. Metoden 

og opplysningene som brukes for å beregne den 

særskilte øvre grensen for garantier, bør ikke omfatte 

kriserammede foretak som omhandlet i Fellesskapets 

retningslinjer for statsstøtte til redning og 

omstrukturering av kriserammede foretak. Denne 

særskilte øvre grensen bør derfor ikke få anvendelse på 

individuell støtte som gis utenom garantiordningens 

virkeområde, støtte til kriserammede foretak eller 

garantier for underliggende transaksjoner som ikke 

utgjør et lån, for eksempel garantier for 

egenkapitaltransaksjoner. Den særskilte øvre grensen 

bør fastsettes ut fra det forhold at en garanti på 

3 750 000 euro kan anses å ha en 

bruttotilskuddsekvivalent som tilsvarer den øvre 

grensen for bagatellmessig støtte på 500 000 euro, når 

det tas hensyn til et rentetak (nettostandardsats) på 

13 %, som er det verst tenkelige scenarioet for 

garantiordninger i Unionen. Disse særskilte øvre 

grensene bør gjelde bare for garantier som dekker inntil 

80 % av det underliggende lånet. En metode som 

Kommisjonen har godkjent etter melding på grunnlag 

av en kommisjonsforordning om statsstøtte, kan også 

benyttes av medlemsstatene til å vurdere 

bruttotilskuddsekvivalenten i en garanti, dersom den 

godkjente metoden uttrykkelig gjelder den typen 

garantier og underliggende transaksjoner som det er 

snakk om i forbindelse med anvendelsen av denne 

forordning. 

19)  På grunnlag av en melding fra en medlemsstat kan 

Kommisjonen undersøke om et støttetiltak som ikke 

utgjør et tilskudd, et lån, en garanti, en kapitaltilførsel, 

et risikokapitaltiltak eller et begrenset skattefritak, fører 

  

(3) EUT C 194 av 18.8.2006, s. 2. 



Nr. 29/812 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

til en bruttotilskuddsekvivalent som ikke overskrider 

den øvre grensen for bagatellmessig støtte og derfor kan 

omfattes av bestemmelsene i denne forordning. 

20)  Kommisjonen har plikt til å sikre at statsstøttereglene 

overholdes, og særlig at støtte som gis etter reglene om 

bagatellmessig støtte, oppfyller vilkårene for slik støtte. 

I samsvar med samarbeidsprinsippet fastsatt i artikkel 4 

nr. 3 i traktaten om Den europeiske union bør 

medlemsstatene lette gjennomføringen av denne 

oppgaven ved å innføre de verktøyene som er 

nødvendige for å sikre at samlet bagatellmessig støtte til 

et enkelt foretak som yter tjenester av allmenn 

økonomisk betydning, ikke overskrider den fastsatte 

øvre grensen. For dette formål og for å sikre at 

bestemmelsene om kumulering med bagatellmessig 

støtte i andre forordninger om bagatellmessig støtte 

overholdes når det gis bagatellmessig støtte etter denne 

forordning, bør medlemsstatene underrette det berørte 

foretak om støttebeløpet og om at støtten er 

bagatellmessig, med henvisning til denne forordning. 

Dessuten bør den berørte medlemsstat, før den gir slik 

støtte, innhente en erklæring fra foretaket om annen 

bagatellmessig støtte som kommer inn under denne 

forordning eller andre forordninger om bagatellmessig 

støtte, og som er mottatt i løpet av det aktuelle skatteåret 

og de to foregående skatteårene. Alternativt bør 

medlemsstaten, via et sentralt register, ha mulighet til å 

forvisse seg om at den øvre grensen blir overholdt. 

21)  Denne forordning bør få anvendelse med forbehold for 

unionsrettens krav på området offentlige innkjøp, eller 

med forbehold for ytterligere krav som følger av 

traktaten eller av Unionens sektorregelverk. 

22)  Denne forordning bør få anvendelse på støtte som er gitt 

før forordningen trer i kraft, til foretak som yter 

tjenester av allmenn økonomisk betydning. 

23)  Kommisjonen har til hensikt å foreta en gjennomgåelse 

av denne forordning fem år etter at den trådte i kraft — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde og definisjoner 

1.  Denne forordning får anvendelse på støtte til foretak som 

yter en tjeneste av allmenn økonomisk betydning i henhold til 

traktatens artikkel 106 nr. 2. 

2.  Denne forordning får ikke anvendelse på 

a)  støtte til foretak som driver virksomhet innenfor fiskeri- og 

akvakultursektoren, som er omfattet av rådsforordning (EF) 

nr. 104/2000(1), 

b)  støtte til foretak som driver virksomhet innenfor 

primærproduksjon av landbruksvarer, 

  

(1) EFT L 17 av 21.1.2000, s. 22. 

c)  støtte til foretak som driver virksomhet innenfor 

bearbeiding og markedsføring av landbruksvarer, i følgende 

tilfeller: 

i) når støttebeløpet er fastsatt på grunnlag av prisen på 

eller mengden av slike varer som kjøpes fra 

primærprodusenter eller bringes i omsetning av de 

berørte foretakene, 

ii) når støtten er betinget av at den helt eller delvis 

videreføres til primærprodusenter, 

d)  støtte til eksportrelatert virksomhet rettet mot tredjestater 

eller medlemsstater, det vil si støtte som er direkte knyttet 

til eksportvolum, til opprettelse og drift av et 

distribusjonsnett eller til andre løpende utgifter knyttet til 

eksportvirksomhet, 

e)  støtte som forutsetter bruk av innenlandske framfor 

importerte varer, 

f)  støtte til foretak som driver virksomhet innenfor 

kullsektoren, som definert i rådsbeslutning 2010/787/EU(2), 

g)  støtte til foretak som driver godstransport på vei for en 

annens regning, 

h)  støtte til kriserammede foretak. 

Dersom et foretak driver virksomhet i sektorene omhandlet i 

første ledd bokstav a), b), c) eller g) og i tillegg i andre sektorer 

som ikke er utelukket fra denne forordnings virkeområde, får 

denne forordning anvendelse bare på støtte som gis til disse 

andre sektorer eller virksomheter, forutsatt at medlemsstatene 

med egnede midler, for eksempel ved å holde virksomhetene 

atskilt eller dele opp kostnadene, sikrer at det ikke ytes 

bagatellmessig støtte etter denne forordning til virksomheter i 

utelukkede sektorer. 

3.  I denne forordning menes med: 

a) «landbruksvarer» varer oppført i vedlegg I til traktaten, med 

unntak av fiskerivarer, 

b) «bearbeiding av landbruksvarer» en prosess der en 

landbruksvare omdannes til en annen landbruksvare, 

unntatt gårdsvirksomhet som er nødvendig for å tilberede et 

animalsk eller vegetabilsk produkt for første salg, 

c) «markedsføring av landbruksvarer» oppbevaring eller 

utstilling med sikte på å selge, framby til salg, levere eller 

på annen måte bringe i omsetning en vare, unntatt første 

salg fra en primærprodusent til videreforhandlere eller 

bearbeidingsforetak og enhver tilberedning av et produkt 

for et slikt første salg. Salg fra primærprodusent til 

sluttforbrukere skal anses som markedsføring dersom det 

foregår i atskilte lokaler avsatt for dette formål. 

  

(2) EUT L 336 av 21.12.2010, s. 24. 
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Artikkel 2 

Bagatellmessig støtte 

1.  Støtte til foretak som yter en tjeneste av allmenn 

økonomisk betydning, skal anses ikke å oppfylle alle kriterier i 

traktatens artikkel 107 nr. 1, og skal derfor unntas fra 

meldingsplikten i traktatens artikkel 108 nr. 3 dersom den 

oppfyller vilkårene fastsatt i nr. 2–8 i denne artikkel. 

2.  Samlet bagatellmessige støtte til et foretak som yter 

tjenester av allmenn økonomisk betydning, skal ikke overstige 

500 000 euro i løpet av en periode på tre skatteår. 

Denne øvre grensen skal gjelde uavhengig av den 

bagatellmessige støttens form og uavhengig av om støtten gitt 

av en medlemsstat helt eller delvis er finansiert med 

unionsmidler. Perioden skal fastsettes på grunnlag av de 

skatteår som foretaket har benyttet i den berørte medlemsstat. 

3.  Den øvre grensen fastsatt i nr. 2 skal uttrykkes som 

kontanttilskudd. Alle tall som benyttes, skal være bruttobeløp, 

det vil si før fradrag av skatt eller andre avgifter. Dersom 

støtten gis i en annen form enn som tilskudd, skal støttebeløpet 

være støttens bruttotilskuddsekvivalent. 

Støtte som utbetales i flere rater, skal diskonteres til verdien på 

tidspunktet da støtten ble gitt. Renten som skal benyttes ved 

diskontering, skal være gjeldende kalkuleringsrente på 

tidspunktet da støtten ble gitt. 

4.  Denne forordning får anvendelse bare på støtte der det er 

mulig å beregne nøyaktig bruttotilskuddsekvivalent på forhånd, 

uten at det er nødvendig foreta en risikovurdering («støtte med 

innsynsmulighet»). Særlig gjelder følgende: 

a)  Støtte som inngår i lån, skal behandles som bagatellmessig 

støtte med innsynsmulighet når bruttotilskuddsekvivalenten 

er beregnet på grunnlag av referanserenten som gjaldt på 

tidspunktet for tildelingen. 

b)  Støtte som inngår i kapitaltilførsler, skal ikke anses som 

bagatellmessig støtte med innsynsmulighet, med mindre 

samlet offentlig kapitaltilførsel ikke overstiger den øvre 

grensen for bagatellmessig støtte. 

c)  Støtte som inngår i risikokapitaltiltak, skal ikke anses som 

bagatellmessig støtte med innsynsmulighet, med mindre 

kapitaltilførselen fra den aktuelle risikokapitalordningen 

ikke overstiger den øvre grensen for bagatellmessig støtte 

til hvert målforetak. 

d)  Individuell støtte som gis innenfor rammen av en 

garantiordning til foretak som ikke er kriserammet, skal 

behandles som bagatellmessig støtte med innsynsmulighet 

når garantidelen av det underliggende lånet som er gitt 

innenfor ordningen, ikke overstiger 3 750 000 euro per 

foretak. Dersom garantidelen av det underliggende lånet 

gjelder bare en bestemt andel av denne øvre grensen, skal 

garantiens bruttotilskuddsekvivalent anses å tilsvare den 

samme andelen av den øvre grensen som er fastsatt i nr. 2. 

Garantien skal ikke overstige 80 % av det underliggende 

lånet. Garantiordninger skal også anses å ha 

innsynsmulighet dersom 

i)  metoden for beregning av garantienes 

bruttotilskuddsekvivalent er godkjent før ordningen 

gjennomføres, etter melding om ordningen til 

Kommisjonen i henhold til en forordning som 

Kommisjonen har vedtatt på statsstøtteområdet, og 

ii)  den godkjente metoden uttrykkelig gjelder den typen 

garantier og underliggende transaksjoner som det er 

snakk om i forbindelse med anvendelsen av denne 

forordning. 

5.  Når samlet bagatellmessig støtte gitt etter denne 

forordning til et foretak som yter tjenester av allmenn 

økonomisk betydning, overstiger den øvre grensen fastsatt i 

nr. 2, kan støtten ikke omfattes av denne forordning, heller ikke 

den delen av støtten som ikke overstiger den øvre grensen. I et 

slikt tilfelle kan det ikke gjøres gjeldende at støttetiltaket skal 

komme inn under denne forordning. 

6.  Bagatellmessig støtte etter denne forordning skal ikke 

kumuleres med statsstøtte som gjelder de samme 

støtteberettigede kostnadene, dersom slik kumulering fører til at 

støtteandelen blir høyere enn det som er fastsatt for hvert enkelt 

tilfelle i en gruppeunntaksforordning eller i et vedtak gjort av 

Kommisjonen. 

7.  Bagatellmessig støtte etter denne forordning kan 

kumuleres med bagatellmessig støtte etter andre forordninger 

om bagatellmessig støtte opp til den øvre grensen fastsatt i 

nr. 2. 

8.  Bagatellmessig støtte etter denne forordning skal ikke 

kumuleres med godtgjøring for den samme tjenesten av 

allmenn økonomisk betydning, uansett om dette er statsstøtte 

eller ikke. 

Artikkel 3 

Overvåking 

1.  Når en medlemsstat har til hensikt å gi bagatellmessig 

støtte til et foretak etter denne forordning, skal den underrette 

foretaket skriftlig om det planlagte støttebeløpet, uttrykt som 

bruttotilskuddsekvivalent, om den tjeneste av allmenn 

økonomisk betydning som støtten gjelder, og om at det dreier 

seg om bagatellmessig støtte, med en uttrykkelig henvisning til 

denne forordning og angivelse av tittel og henvisning til 

kunngjøringen i Den europeiske unions tidende. Dersom den 

bagatellmessige støtten etter denne forordning gis til ulike 

foretak på grunnlag av en ordning, og foretakene mottar ulike 

individuelle støttebeløp i henhold til denne ordningen, kan den 

berørte medlemsstat velge å oppfylle denne forpliktelsen ved å 



Nr. 29/814 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

underrette foretakene om et fast beløp tilsvarende det høyeste 

støttebeløpet som kan gis i henhold til ordningen. I et slikt 

tilfelle skal det faste beløpet benyttes til å fastslå om den øvre 

grensen fastsatt i artikkel 2 nr. 2 er nådd. Før medlemsstaten gir 

støtten, skal den også innhente en skriftlig eller elektronisk 

erklæring fra foretaket som yter tjenesten av allmenn 

økonomisk betydning, om all annen bagatellmessig støtte som 

foretaket har mottatt etter denne forordning eller etter andre 

forordninger om bagatellmessig støtte i de to foregående 

skatteårene og i det inneværende skatteåret. 

Medlemsstaten skal gi ny bagatellmessig støtte etter denne 

forordning først etter å ha kontrollert at dette ikke medfører at 

samlet bagatellmessig støtte til det berørte foretaket overstiger 

den øvre grensen fastsatt i artikkel 2 nr. 2, og at 

kumuleringsreglene i artikkel 2 nr. 6, 7 og 8 er overholdt. 

2.  Dersom en medlemsstat har opprettet et sentralt register 

over bagatellmessig støtte med fullstendige opplysninger om all 

bagatellmessig støtte gitt av myndigheter i denne 

medlemsstaten til foretak som yter tjenester av allmenn 

økonomisk betydning, får nr. 1 første ledd ikke lenger 

anvendelse fra det tidspunktet da registeret omfatter en periode 

på tre år. 

3.  Medlemsstatene skal registrere og samle alle opplysninger 

om anvendelsen av denne forordning. Registeret skal inneholde 

alle opplysninger som er nødvendige for å fastslå at vilkårene i 

denne forordning er oppfylt. Opplysninger om individuell 

bagatellmessig støtte skal oppbevares i ti år fra den dato da 

støtten ble gitt. Opplysninger om en ordning for bagatellmessig 

støtte skal oppbevares i ti år fra den dato da den siste 

individuelle støtten ble tildelt i henhold til ordningen. På 

skriftlig anmodning fra Kommisjonen skal den berørte 

medlemsstat innen 20 virkedager eller en lengre frist som 

fastsatt i anmodningen, oversende alle opplysninger som 

Kommisjonen anser som nødvendige for å kunne vurdere om 

vilkårene i denne forordning er oppfylt, og særlig det samlede 

beløp for bagatellmessig støtte som et foretak har mottatt i 

henhold til denne forordning og andre forordninger om 

bagatellmessig støtte. 

Artikkel 4 

Overgangsbestemmelser 

Denne forordning får anvendelse på bagatellmessig støtte gitt 

for yting av tjenester av allmenn økonomisk betydning før 

forordningen trer i kraft, forutsatt at støtten oppfyller vilkårene 

fastsatt i artikkel 1 og 2. Støtte til yting av tjenester av allmenn 

økonomisk betydning som ikke oppfyller disse vilkårene, skal 

vurderes i samsvar med relevante beslutninger, 

rammebestemmelser, retningslinjer, meldinger og 

kunngjøringer. 

Ved utløpet av denne forordnings gyldighetstid kan 

bagatellmessig støtte som oppfyller vilkårene i denne 

forordning, videreføres i en periode på ytterligere seks 

måneder. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse og gyldighetstid 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse til 31. desember 2018. 

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

Utferdiget i Brussel, 25. april 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 842/2011 

av 19. august 2011 

om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer om offentlig innkjøp 

og om oppheving av forordning (EF) nr. 1564/2005(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 89/665/EØF av 21. desember 

1989 om samordning av lover og forskrifter om gjennomføring 

av klagebehandling i forbindelse med tildeling av offentlige 

varekjøps- samt bygge- og anleggskontrakter(1), særlig 

artikkel 3a, 

under henvisning til rådsdirektiv 92/13/EØF av 25. februar 

1992 om samordning av lover og forskrifter om anvendelsen av 

fellesskapsreglene på innkjøpsregler for oppdragsgivere innen 

vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon(2), 

særlig artikkel 3a, 

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(3), særlig artikkel 44 

nr. 1 og artikkel 63 nr. 1, 

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(4), særlig artikkel 36 nr. 1, 

artikkel 58 nr. 2, artikkel 64 nr. 2 og artikkel 70 nr. 1, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/81/EF av 13. juli 2009 om samordning av 

framgangsmåtene ved oppdragsgiveres eller offentlige 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 222, 27.8.2011, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI 

(Offentlig innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 34. 

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33. 

(2) EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14. 

(3) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. 

(4) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. 

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(5), særlig artikkel 32 nr. 1, artikkel 52 nr. 2 og 

artikkel 64, 

etter samråd med Den rådgivende komité for offentlige 

kontrakter og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 89/665/EØF og direktiv 2004/18/EF kreves 

det at offentlige innkjøp av bygge- og anleggsarbeid, 

varer og tjenester kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende. Kunngjøringene skal inneholde opplysningene 

som er angitt i nevnte direktiver. 

2) I direktiv 92/13/EØF og direktiv 2004/17/EF kreves det 

at offentlige innkjøp innen vann- og energiforsyning, 

transport og telekommunikasjon kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal 

inneholde opplysningene som er angitt i nevnte 

direktiver. 

3) I direktiv 2009/81/EF kreves det at visse innkjøp av 

bygge- og anleggsarbeider, varer og tjenester på 

forsvars- og sikkerhetsområdet kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. Kunngjøringene skal 

inneholde opplysningene som er angitt i nevnte 

direktiver. 

4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1564/2005 av 

7. september 2005 om fastsettelse av standardskjemaer 

for offentliggjøring av kunngjøringer i forbindelse med 

offentlige kontrakter(6) inneholder standardskjemaer 

fastsatt ved direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF samt 

ved direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF.  

  

(5) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76. 

(6) EUT L 257 av 1.10.2005, s. 1. 

2017/EØS/29/44 
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5) For å etterkomme direktiv 2009/81/EF og sikre full 

virkning av direktiv 89/665/EØF, 92/13/EØF, 

2004/17/EF og 2004/18/EF er det nødvendig å tilpasse 

og utfylle standardskjemaene som er vedlagt forordning 

(EF) nr. 1564/2005. I tillegg bør visse deler av 

standardskjemaene ajourføres for å ta hensyn til den 

tekniske utvikling. Gitt antallet tilpasninger og 

omfanget av disse bør forordning (EF) nr. 1564/2005 

oppheves. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Når oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer som er 

omhandlet i artikkel 41-44 og 63 i direktiv 2004/17/EF i Den 

europeiske unions tidende skal de benytte standardskjemaene 

fastsatt i vedlegg IV-IX, XII og XIII til denne forordning. 

Artikkel 2 

Når offentlige oppdragsgivere offentliggjør de kunngjøringer 

som er omhandlet i artikkel 35, 36, 58, 64, 69 og 70 i 

direktiv 2004/18/EF i Den europeiske unions tidende skal de 

benytte standardskjemaene fastsatt i vedlegg I, II, III og VIII-

XIII til denne forordning. 

Artikkel 3 

Når offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere offentliggjør 

de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 3a i direktiv 

89/665/EØF og 92/13/EØF i Den europeiske unions tidende 

skal de benytte standardskjemaene fastsatt i vedlegg XIV til 

denne forordning. 

Artikkel 4 

Når offentlige oppdragsgivere og oppdragsgivere offentliggjør 

de kunngjøringer som er omhandlet i artikkel 30, 32, 52 og 64 i 

direktiv 2009/81/EF i Den europeiske unions tidende skal de 

benytte standardskjemaene fastsatt i vedlegg XV-XVIII til 

denne forordning. 

Artikkel 5 

Forordning (EF) nr. 1564/2005 oppheves. 

Artikkel 6 

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. august 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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[Vedlegget er kunngjort i EUT L 222 av 27.8.2011, s. 1-187.] 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2012/11/EU 

av 19. april 2012 

om endring av direktiv 2004/40/EF om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering 

av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (elektromagnetiske felt) (attende 

særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 153 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Etter ikrafttredelsen av europaparlaments- og råds-

direktiv 2004/40/EF(3) har de berørte parter, særlig i det 

medisinske miljøet, uttrykt alvorlig bekymring for den 

virkning gjennomføringen av direktivet vil kunne ha på 

bruken av medisinske behandlingsformer basert på 

medisinsk bildebehandling, og på visse former for 

industrivirksomhet. 

2)  Kommisjonen har vurdert argumentene fra de berørte 

parter og har besluttet å ta enkelte bestemmelser i 

direktiv 2004/40/EF opp til ny vurdering på grunnlag av 

nye vitenskapelige bevis. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 110, 24.4.2012, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 227/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII 

(Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett, lik behandling 

av menn og kvinner), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 35. 

(1) Uttalelse avgitt 22. februar 2012 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentets holdning av 29. mars 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. april 2012. 

(3) EUT L 159 av 30.4.2004, s. 1. 

3)  Fristen for å innarbeide direktiv 2004/40/EF i nasjonal 

lovgivning ble ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/46/EF(4) forlenget til 30. april 2012 for å gjøre det 

mulig å vedta et nytt direktiv som bygger på de nyeste 

bevisene, innen denne datoen. 

4)  Kommisjonen vedtok 14. juni 2011 et forslag til nytt 

direktiv som skulle erstatte direktiv 2004/40/EF. Målet 

med det nye direktivet er både å sikre et høyt vernenivå 

for arbeidstakernes helse og sikkerhet og å opprettholde 

og videreutvikle medisinsk virksomhet og annen 

industrivirksomhet der det benyttes elektromagnetiske 

felt. I påvente av at det nye direktivet skulle vedtas 

innen 30. april 2012, har derfor flesteparten av 

medlemsstatene ikke innarbeidet direktiv 2004/40/EF i 

nasjonal lovgivning. 

5)  På grunn av spørsmålets tekniske kompleksitet er det 

imidlertid usannsynlig at det nye direktivet blir vedtatt 

innen 30. april 2012. 

6)  Følgelig bør fristen 30. april 2012 forlenges. Dette 

direktiv må derfor tre i kraft den dagen det 

kunngjøres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I artikkel 13. nr. 1 i direktiv 2004/40/EF endres datoen 

«30. april 2012» til «31. oktober 2013». 

Artikkel 2 

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

  

(4) EUT L 114 av 26.4.2008, s. 88. 

2017/EØS/29/45 
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Artikkel 3 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 19. april 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ M. BØDSKOV 

 President Formann  

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 1. mars 2011 

om endring av vedtak 2007/76/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av 

forbrukervernlovgivning med hensyn til gjensidig bistand 

[meddelt under nummer K(2011) 1165] 

(2011/141/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter 

med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning 

(forordningen om forbrukervernsamarbeid)(1), særlig artikkel 6 

nr. 4, artikkel 7 nr. 3, artikkel 8 nr. 7, artikkel 9 nr. 4, artikkel 

10 nr. 3, artikkel 12 nr. 6, artikkel 13 nr. 5 og artikkel 15 nr. 6, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 22. desember 2006 gjorde Kommisjonen vedtak 

2007/76/EF(2) om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid 

mellom nasjonale myndigheter med ansvar for 

håndheving av forbrukervernlovgivning med hensyn til 

gjensidig bistand. 

2) Vedtak 2007/76/EF ble endret ved kommisjonsvedtak 

2008/282/EF(3) for å fastsette prinsippene for 

underretning om håndhevingstiltak, hvilke opplysninger 

som skal legges fram etter underretning om et varsel, og 

samordning av markedstilsynsvirksomhet og 

håndhevingsaktiviteter. 

3) Kravene som fastsettes i vedtak 2007/76/EF når det 

gjelder fjerning av opplysninger fra databasen nevnt i 

artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 2006/2004 og 

regelmessig underretning, bør gjennomgås på bakgrunn 

av erfaringene fra driften av samarbeidsnettverket for 

håndheving. 

4) Dessuten bør det foretas en presisering av reglene for 

samordnende vedkommende myndighets plikter, 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 59, 4.3.2011, s. 63, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX 

(Forbrukervern), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 36. 

(1) EUT L 364 av 9.12.2004, s. 1. 

(2) EUT L 32 av 6.2.2007, s. 192. 

(3) EUT L 89 av 1.4.2008, s. 26. 

deltakelsen i samordnede håndhevingsaktiviteter og 

minstekrav til opplysningene som skal gis innenfor 

rammene av slike aktiviteter. 

5) Det er nødvendig å tilpasse vedtak 2007/76/EF til 

uttalelse 6/2007(4) fra arbeidsgruppen for personvern i 

forbindelse med behandling av personopplysninger 

nedsatt ved artikkel 29 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF(5) og uttalelse fra EUs 

datatilsynsmann(6). 

6) Vedtak 2007/76/EF bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komitéen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 2006/2004 — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 2007/76/EF endres i samsvar med 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 1. mars 2011. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

  

(4) Uttalelse 6/2007/EF om personvernspørsmål knyttet til systemet 

for forbrukervernsamarbeid (CPCS) 01910/2007/EN, WP 139, 

vedtatt 21. september 2007. 

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

(6) Uttalelse fra EUs datatilsynsmann, ref. 2010-0692. 

2017/EØS/29/46 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til vedtak 2007/76/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Nr. 2.1.3 skal lyde: 

«2.1.3.  Dersom enighet ikke kan oppnås, skal den anmodede myndighet gi et svar der den oversender alle 

relevante opplysninger den har til rådighet, og angi hvilke etterforsknings- og håndhevingstiltak som er 

gjort eller planlagt (herunder frister), senest fjorten dager etter at en anmodning ble mottatt via det sentrale 

kontaktorganet. Den anmodede myndighet skal regelmessig gi den anmodende myndighet ajourførte 

opplysninger når det er nødvendig, og minst hver tredje måned, inntil 

a)  eventuelle relevante opplysninger som kreves for å avgjøre om en overtredelse innenfor Fellesskapet 

har funnet sted, eller for å avgjøre om det er rimelig grunn til mistanke om at den vil finne sted, er blitt 

sendt til den anmodende myndighet, eller 

b)  overtredelsen innenfor Fellesskapet har opphørt eller anmodningen har vist seg å være ubegrunnet.» 

2)  I nr. 2.1.5 skal nye ledd lyde: 

 «Så snart en vedkommende myndighet oppdager at en anmodning om gjensidig bistand i henhold til artikkel 6, 7 

eller 8 i forordning (EF) nr. 2006/2004 inneholder feilaktige data som ikke kan rettes på annen måte, skal 

myndigheten anmode Kommisjonen om å fjerne opplysningene fra databasen så snart det er teknisk mulig, og 

uansett ikke senere enn sju dager etter at anmodningen om sletting er mottatt. 

 Alle andre opplysninger knyttet til anmodninger om gjensidig bistand i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) 

nr. 2006/2004 skal fjernes fra databasen fem år etter at saken er avsluttet.» 

3)  I nr. 2.2.2 skal nytt ledd lyde: 

 «Begrunnede varsler skal fjernes fra databasen fem år etter at de er utstedt.» 

4)  I artikkel 4 skal overskriften lyde: 

«4.  KAPITTEL 4 – TILGANG TIL UTVEKSLEDE OPPLYSNINGER OG PERSONVERN» 

5)  Nytt nr. 4.3 og 4.4 skal lyde: 

«4.3. Kommisjonens tilgang til data 

 Kommisjonens tilgang til data skal være begrenset til det som kreves i henhold til forordning (EF) 

nr. 2006/2004. Dette omfatter tilgang til varslinger i henhold til artikkel 7 nr. 1, til meldinger i henhold til 

artikkel 7 nr. 2 og artikkel 8 nr. 6, til opplysninger om samordning av markedstilsynsvirksomhet og 

håndhevingsaktiviteter i henhold til artikkel 9 og til vilkår i henhold til artikkel 15 nr. 5 i forordning (EF) 

nr. 2006/2004. 

4.4. Følsomme opplysninger 

 Vedkommende myndigheter skal ikke behandle personopplysninger knyttet til rase, etnisk opprinnelse, 

politiske oppfatninger, religion, fagforeningsmedlemskap, helse eller seksualliv, med mindre det er umulig å 

oppfylle kravene i henhold til forordning (EF) nr. 2006/2004 på annen måte og behandling av slike data er 

tillatt i henhold til direktiv 95/46/EF. 

 Vedkommende myndigheters behandling av personopplysninger om lovbrudd, mistenkte lovbrudd og 

sikkerhetstiltak skal begrenses til det særlige formål å yte gjensidig bistand som beskrevet i forordning (EF) 

nr. 2006/2004.» 

6)  Kapittel 6 skal lyde: 

«6.  KAPITTEL 6 – SAMORDNING AV MARKEDSTILSYNSVIRKSOMHET OG HÅNDHEVINGS-

AKTIVITETER 

6.1.  Ved anvendelse av artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2006/2004 kan myndighetene som har avtalt å 

samordne sine håndhevingsaktiviteter, treffe alle nødvendige beslutninger for å sikre tilstrekkelig 

samordning, og de skal gjennomføre dem etter beste evne.  
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6.2.  En vedkommende myndighet kan i samråd med den anmodende myndighet avslå en invitasjon om å delta i 

samordnede håndhevingsaktiviteter dersom 

a)  rettergang allerede er igangsatt eller endelig dom allerede er avsagt for de samme overtredelser innenfor 

Fellesskapet og mot de samme selgere eller leverandører, av rettsmyndighetene i den anmodede eller den 

anmodende myndighets medlemsstat, 

b)  myndigheten etter behørig undersøkelse anser at den ikke er berørt av overtredelsen innenfor 

Fellesskapet. 

 Dersom en vedkommende myndighet beslutter å avslå en invitasjon om å delta i samordnede 

håndhevingsaktiviteter, skal myndigheten begrunne dette. 

 Dette nummer berører ikke anvendelsen av artikkel 6 og 8 i forordning (EF) nr. 2006/2004. 

6.3.  For å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 9 nr. 2 i forordning (EF) nr. 2006/2004 kan de berørte 

vedkommende myndigheter beslutte at en av dem skal samordne håndhevingstiltakene. Idet det tas hensyn til 

de særskilte forhold i hvert enkelt tilfelle, skal vedkommende myndigheter i prinsippet utpeke som 

samordnende myndighet den myndigheten som er lokalisert der hvor forhandleren har sitt hovedkontor eller 

hovedsenteret for sin virksomhet, eller der hvor flesteparten av de berørte forbrukerne finnes. 

6.4.  Kommisjonen skal, dersom den blir forespurt om det, lette samordningen av tiltak i henhold til artikkel 9 

nr. 1 og nr. 2 i forordning (EF) nr. 2006/2004. 

6.5.  Den vedkommende myndighet som er utpekt til samordnende myndighet i henhold til nr. 6.3, skal minst 

være ansvarlig for følgende: 

a)  forvalte kommunikasjonen mellom myndighetene som deltar i de samordnede aktivitetene, på en egnet 

måte, 

b)  ved behov utarbeide en kort, sammenfattet rapport ved avslutningen av den samordnede aktiviteten, 

c)  avslutte den samordnede håndhevingsaktiviteten i databasen så snart det er teknisk mulig, og uansett 

senest sju dager etter at den siste anmodningen om gjensidig bistand mellom to vedkommende 

myndigheter som deltar i samordnede håndhevingsaktiviteter, er avsluttet av den berørte anmodende 

myndighet. 

 Den samordnende myndighets forpliktelser skal ikke berøre de krav til å gi opplysninger som stilles til de 

øvrige deltakende vedkommende myndigheter i henhold til forordning (EF) nr. 2006/2004 og dennes 

gjennomføringsbestemmelser. 

6.6.  I tillegg til de opplysninger som kreves i forbindelse med gjensidig bistand i henhold til artikkel 6, 7 og 8 i 

forordning (EF) nr. 2006/2004, skal en vedkommende myndighet som beslutter å anmode andre myndigheter 

om å samordne håndhevingsaktiviteter, minst gi følgende opplysninger: 

a)  nærmere opplysninger om vedkommende myndighet som anmoder om samordning av 

håndhevingsaktiviteter, 

b)  navn på selger eller leverandør, 

c)  navn på produkt eller tjeneste, 

d)  klassifiseringskode, 

e)  anvendt reklame- eller salgskanal, 

f)  rettsgrunnlag, 

g)  et kort sammendrag av overtredelsen, 

h)  en sammenfatning av formålet med de samordnede aktivitetene.» 

 ____________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2011/90/EU 

av 14. november 2011 

om endring av del II i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF med hensyn til 

ytterligere forutsetninger for beregning av den effektive årlige renten(*)  

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte — 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om 

oppheving av rådsdirektiv 87/102/EØF(1) (forbrukerkreditt-

direktivet), særlig artikkel 19 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Medlemsstatenes erfaringer med gjennomføringen av 

direktiv 2008/48/EF har vist at forutsetningene fastsatt i 

del II i vedlegg I til nevnte direktiv ikke er tilstrekkelige 

til å beregne den effektive årlige renten på en enhetlig 

måte, og de er dessuten ikke lenger tilpasset den 

kommersielle situasjonen på markedet. 

2) Disse forutsetningene må suppleres med nye 

forutsetninger om standarder for beregning av den 

effektive årlige renten for kreditter uten fastsatt løpetid 

eller som kan tilbakebetales fullt ut flere ganger. Det er 

også nødvendig å fastsette standarder for tidspunktet for 

første gangs utnyttelse av kredittmuligheten og for de 

betalingene som forbrukeren skal foreta. 

3) Del II i vedlegg I til direktiv 2008/48/EF bør derfor 

endres. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 25 nr. 1 i 

direktiv 2008/48/EF, og verken Europaparlamentet eller 

Rådet har motsatt seg dem — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 296, 15.11.2011, s. 35, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX 

(Forbrukervern), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 18 av 21.3.2013, s. 37. 

(1) EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I vedlegg I til direktiv 2008/48/EF endres del II i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2012 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om dette. 

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 

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 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, 14. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2017/EØS/29/47 

 _____ 
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 2008/48/EF skal del II lyde: 

«II.  De ytterligere forutsetninger for beregning av den effektive årlige renten skal være som følger: 

a)  Dersom en kredittavtale gir forbrukeren frihet til å utnytte en kredittmulighet, skal det samlede 

kredittbeløpet anses for å være utnyttet umiddelbart og fullt ut. 

b) Dersom en kredittavtale generelt gir forbrukeren frihet til å utnytte en kredittmulighet, men på en slik måte 

at kredittmuligheten pålegger en begrensning med hensyn til kredittbeløp og periode, skal kredittbeløpet 

anses for å være utnyttet på den tidligste datoen fastsatt i kredittavtalen og i samsvar med nevnte 

begrensninger for utnyttelse av kredittmuligheten. 

c) Dersom en kredittavtale gir mulighet til å utnytte en kredittmulighet på ulike måter og med ulike 

omkostninger eller lånerenter, skal det samlede kredittbeløpet anses for å være utnyttet til høyeste 

omkostning og lånerente som er anvendt på den mest vanlige ordningen for utnyttelse av kredittmuligheten 

for denne typen kredittavtale. 

d) Når det gjelder en kontokredittordning, skal det samlede kredittbeløpet anses for å være utnyttet fullt ut og 

for hele kredittavtalens løpetid. Dersom kontokredittordningens varighet ikke er kjent, skal den effektive 

årlige renten beregnes ut fra forutsetningen om at kredittens løpetid er tre måneder. 

e)  Når det gjelder andre former for tidsubegrensede kredittavtaler enn en kontokredittordning, skal det 

forutsettes at 

i) kreditten gis for en periode på ett år regnet fra datoen for første gangs utnyttelse av kredittmuligheten, 

og at forbrukerens siste innbetaling innebærer at resterende kapital, renter og eventuelle andre 

omkostninger innfris, 

ii) kapitalen tilbakebetales av forbrukeren i like store månedlige innbetalinger, som starter én måned etter 

datoen for første gangs utnyttelse av kredittmuligheten. I tilfeller der kapitalen må tilbakebetales i sin 

helhet i form av en engangsinnbetaling innenfor hver enkelt betalingsperiode, skal imidlertid 

forbrukerens etterfølgende utnyttelse av kredittmuligheten og tilbakebetalinger av hele kapitalen 

forutsettes å finne sted i en periode på ett år. Renter og andre omkostninger skal pålegges i samsvar 

med disse utnyttelsene av kredittmuligheten og tilbakebetalingene av kapital og slik det er fastsatt i 

kredittavtalen. 

 I denne bokstav menes med «tidsubegrenset kredittavtale» en kredittavtale uten fastsatt løpetid, herunder 

kreditter som må tilbakebetales fullt ut innen eller etter en viss periode, men som kan utnyttes på nytt etter 

tilbakebetalingen. 

f)  Når det gjelder andre kredittavtaler enn avtaler om kontokreditter og tidsubegrensede kreditter som nevnt i 

forutsetningene fastsatt i bokstav d) og e), gjelder følgende: 

i) Dersom datoen eller beløpet for en tilbakebetaling av kapital som forbrukeren skal foreta, ikke kan 

fastslås, skal det forutsettes at tilbakebetaling skjer på den tidligste av de datoer som er fastsatt i 

kredittavtalen, og med det laveste beløpet som avtalen gir adgang til. 

ii) Dersom datoen for inngåelse av kredittavtalen ikke er kjent, skal datoen for første gangs utnyttelse av 

kredittmuligheten forutsettes å være den dato som gir det korteste intervallet mellom nevnte dato og 

datoen for den første innbetaling som forbrukeren skal foreta. 

g)  Dersom datoen eller beløpet for en innbetaling som forbrukeren skal foreta, ikke kan fastslås på grunnlag 

av kredittavtalen eller forutsetningene fastsatt i bokstav d), e) eller f), forutsettes det at betalingen skjer i 

samsvar med de datoer og på de vilkår som kreves av kreditor, og når disse er ukjente, skal 

i) renter betales sammen med tilbakebetalingene av kapital, 

ii) et gebyr som ikke er rente, uttrykt som et engangsbeløp, betales på datoen for inngåelse av 

kredittavtalen,  
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iii) gebyrer som ikke er rente, uttrykt som flere innbetalinger, betales med regelmessige mellomrom som 

starter på tidspunktet for første tilbakebetaling av kapital, og dersom beløpet for slike betalinger ikke er 

kjent, forutsettes det at innbetalingene er like store, 

iv) siste innbetaling innebære at resterende kapital, renter og eventuelle andre omkostninger innfris. 

h) Dersom kredittens øvre grense ennå ikke er avtalt, skal den forutsettes å være 1 500 euro. 

i) Dersom ulike lånerenter og omkostninger blir tilbudt i en begrenset periode eller for et begrenset beløp, 

skal lånerenten og omkostningene anses for være den høyeste satsen for hele kredittavtalens løpetid. 

j) Dersom det i forbrukerkredittavtaler er avtalt en fast lånerente i den første perioden, og det ved utløpet av 

denne perioden skal fastsettes en ny lånerente som deretter jevnlig justeres i samsvar med en avtalt 

indikator, skal beregningen av den effektive årlige renten baseres på forutsetningen om at lånerenten ved 

utløpet av perioden for den faste lånerenten er den samme som på tidspunktet for beregning av den 

effektive årlige renten, basert på verdien av den avtalte indikatoren på dette tidspunktet.» 

 ___________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/92/EU 

av 13. desember 2011 

om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger 

(kodifisering)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 192 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter samråd med Regionkomiteen, 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 85/337/EØF av 27. juni 1985 om 

vurdering av visse offentlige og private prosjekters 

miljøvirkninger(3) er blitt betydelig endret flere 

ganger(4). Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker 

bør nevnte direktiv kodifiseres. 

2) I henhold til artikkel 191 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte bygger Unionens miljøpolitikk på 

føre-var-prinsippet, prinsippet om forebyggende tiltak, 

prinsippet om at skade på miljøet fortrinnsvis rettes opp 

ved kilden, og prinsippet om at forurenseren betaler. Det 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 26, 28.1.2012, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 230/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 

av 21.3.2013, s. 38. 

(1) EUT C 248 av 25.8.2011, s. 154. 

(2) Europaparlamentets holdning av 13. september 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 15. november 2011. 

(3) EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40. 

(4) Se vedlegg VI del A. 

bør tas hensyn til miljøvirkningene på et så tidlig 

tidspunkt som mulig i alle tekniske planleggings- og 

beslutningsprosesser. 

3) Prinsippene for vurdering av miljøvirkninger bør 

harmoniseres, særlig med hensyn til hvilke prosjekter 

som bør vurderes, utbyggerens viktigste plikter og 

vurderingens innhold. Medlemsstatene kan fastsette 

strengere regler for å verne miljøet. 

4) Det er dessuten nødvendig å virkeliggjøre et av 

Unionens mål på området vern av miljø og livskvalitet. 

5) Unionens miljøregelverk inneholder bestemmelser som 

setter offentlige myndigheter og andre organer i stand til 

å treffe beslutninger som kan få vesentlig innvirkning så 

vel på miljøet som på menneskers helse og trivsel. 

6) Det må fastsettes generelle prinsipper for vurdering av 

miljøvirkninger med sikte på å utfylle og samordne 

framgangsmåtene for utbyggingstillatelse til offentlige 

og private prosjekter som kan antas å få stor innvirkning 

på miljøet. 

7) Utbyggingstillatelse for offentlige og private prosjekter 

som kan antas å ha vesentlige miljøvirkninger, bør gis 

først etter at det er foretatt en vurdering av disse 

prosjektenes antatte vesentlige miljøvirkninger. Denne 

vurderingen bør foretas på grunnlag av relevante 

opplysninger fra utbyggeren, som eventuelt kan utfylles 

av myndighetene og den offentligheten som kan antas å 

bli berørt av det aktuelle prosjektet. 

2017/EØS/29/48 
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8) Prosjekter innenfor bestemte kategorier har vesentlige 

miljøvirkninger, og disse prosjektene bør i prinsippet 

vurderes systematisk. 

9) Prosjekter innenfor andre kategorier har ikke 

nødvendigvis vesentlige miljøvirkninger i alle tilfeller, 

og disse prosjektene bør vurderes når medlemsstatene 

anser at de kan ha slike virkninger. 

10) Medlemsstatene kan fastsette terskelverdier eller 

kriterier med sikte på å avgjøre hvilke av disse 

prosjektene som bør vurderes, ut fra hvor vesentlige 

deres miljøvirkninger er. Medlemsstatene bør ikke være 

forpliktet til å gjennomgå enkeltprosjekter som ligger 

under disse terskelverdiene eller ikke oppfyller disse 

kriteriene. 

11) Når medlemsstatene fastsetter slike terskelverdier eller 

kriterier eller gjennomgår enkeltprosjekter for å avgjøre 

hvilke prosjekter som bør vurderes på grunnlag av sine 

vesentlige miljøvirkninger, bør de ta hensyn til de 

relevante utvelgingskriteriene i dette direktiv. I samsvar 

med nærhetsprinsippet er det medlemsstatene som best 

kan anvende disse kriteriene i konkrete tilfeller. 

12) Det bør gis et visst minimum av opplysninger om 

prosjekter som skal vurderes, og om deres virkninger. 

13) Det bør fastsettes en framgangsmåte som gjør det mulig 

for utbyggeren å innhente en uttalelse fra vedkommende 

myndigheter om innholdet i og omfanget av de 

opplysninger som skal utarbeides og framlegges i 

forbindelse med vurderingen. Medlemsstatene kan etter 

denne framgangsmåten kreve at utbyggeren blant annet 

framlegger alternativer til de prosjektene vedkommende 

har til hensikt å inngi søknad om. 

14) Et prosjekts miljøvirkninger bør vurderes ut fra ønsket 

om å verne menneskers helse, å bidra til livskvalitet ved 

å bedre miljøet, å sikre at artsmangfoldet består, og å 

bevare økosystemets reproduksjonsevne, som er 

grunnleggende for alt liv. 

15) Det er ønskelig å fastsette styrkede bestemmelser om 

vurdering av miljøvirkninger over landegrensene, for å 

ta hensyn til utviklingen på internasjonalt plan. Det 

europeiske fellesskap undertegnet konvensjonen om 

konsekvensutredninger for tiltak som kan ha 

miljøvirkninger i andre land 25. februar 1991 og 

ratifiserte den 24. juni 1997. 

16) Reell offentlig deltaking i beslutningsprosessen setter 

offentligheten i stand til å gi uttrykk for synspunkter og 

bekymringer som kan være relevante for beslutningene, 

slik at beslutningstakeren kan ta hensyn til disse, noe 

som øker ansvarligheten og åpenheten i 

beslutningsprosessen og bidrar til allmenn 

miljøbevissthet og støtte for beslutningene. 

17) Det bør derfor oppmuntres til deltaking, også for 

sammenslutninger, organisasjoner og grupper, særlig 

ikke-statlige organisasjoner som fremmer miljøvern, 

blant annet ved å gi offentligheten mer kunnskap om 

miljøet. 

18) Det europeiske fellesskap undertegnet UN-ECE-

konvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmenn 

deltakelse i beslutningsprosesser og tilgang til 

rettsmidler i saker vedrørende miljø («Århus-

konvensjonen») 25. juni 1998 og ratifiserte den 17. 

februar 2005. 

19) Blant Århus-konvensjonens formål er å sikre 

offentlighetens rett til å delta i beslutningsprosesser i 

miljøsaker for å bidra til å verne om retten til å leve i et 

miljø som kan sikre menneskers helse og trivsel. 

20) Artikkel 6 i Århus-konvensjonen inneholder 

bestemmelser om offentlig deltaking i beslutninger om 

de særskilte aktivitetene som er oppført i vedlegg I til 

konvensjonen, og om aktiviteter som ikke er oppført 

der, men som kan få vesentlig innvirkning på miljøet. 

21) Artikkel 9 nr. 2 og 4 i Århus-konvensjonen inneholder 

bestemmelser om tilgang til rettslige eller andre 

prosedyrer for å få prøvd den materielle eller 

prosessuelle lovligheten av beslutninger, handlinger 

eller unnlatelser som omfattes av bestemmelsene om 

offentlig deltaking i konvensjonens artikkel 6. 

22) Dette direktiv bør imidlertid ikke anvendes på prosjekter 

der enkelthetene vedtas ved en særskilt nasjonal lov, 

ettersom målene for dette direktiv, herunder om at det 

skal gis opplysninger, nås gjennom lovgivnings-

prosessen. 

23) Videre kan det i unntakstilfeller være hensiktsmessig å 

unnta et konkret prosjekt fra de framgangsmåtene for 

vurdering som er fastsatt i dette direktiv, forutsatt at 

Kommisjonen og den berørte offentlighet underrettes 

om dette på egnet måte. 

24) Ettersom målene for dette direktiv ikke kan nås i 

tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn 

av tiltakets omfang og virkninger bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i 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. 
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25) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes plikter 

med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 

lovgivning av direktivene oppført i vedlegg V del B — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

1.  Dette direktiv får anvendelse på vurdering av 

miljøvirkningene av offentlige og private prosjekter som kan 

antas å ha vesentlige miljøvirkninger. 

2.  I dette direktiv menes med: 

a) «prosjekt» 

–  utføring av bygg- og anleggsarbeider eller andre 

installasjoner eller arbeider, 

–  andre inngrep i det naturlige miljø eller i landskapet, 

herunder de som tar sikte på utvinning av 

mineralressurser, 

b) «utbygger» den som søker om tillatelse til et privat 

prosjekt, eller den offentlige myndighet som tar initiativet 

til et prosjekt, 

c) «utbyggingstillatelse» vedkommende myndighet eller 

myndigheters vedtak som gir utbyggeren rett til å 

gjennomføre prosjektet, 

d) «offentlighet» en eller flere fysiske eller juridiske personer 

og, i samsvar med nasjonal lovgivning eller praksis, deres 

sammenslutninger, organisasjoner eller grupper, 

e) «den berørte offentlighet» den offentlighet som er berørt av, 

kan antas å bli berørt av eller har en interesse i de 

beslutningsprosesser på miljøområdet som er nevnt i 

artikkel 2 nr. 2. Etter denne definisjonen skal ikke-statlige 

organisasjoner som fremmer miljøvern, og som oppfyller 

kravene i nasjonal lovgivning, anses å ha en slik interesse, 

f) «vedkommende myndighet eller myndigheter», den eller de 

myndigheter som medlemsstatene utpeker til å utføre de 

oppgavene som følger av dette direktiv, 

3.  Medlemsstatene kan fra tilfelle til tilfelle og dersom 

nasjonal lovgivning tillater det, beslutte ikke å anvende dette 

direktiv på prosjekter som har som formål å tjene nasjonalt 

forsvar, dersom de anser at en slik anvendelse vil skade disse 

formålene. 

4.  Dette direktiv får ikke anvendelse på prosjekter der 

enkelthetene vedtas ved en særskilt nasjonal lov, ettersom 

målene for dette direktiv, herunder om at det skal gis 

opplysninger, nås gjennom lovgivningsprosessen. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at prosjekter som kan antas å ha vesentlige 

miljøvirkninger, blant annet på grunn av sin art, sitt omfang 

eller sin plassering, blir gjenstand for et krav om 

utbyggingstillatelse og en vurdering av deres miljøvirkninger, 

før det gis utbyggingstillatelse. Disse prosjektene er definert i 

artikkel 4. 

2.  Miljøkonsekvensvurderingen kan inngå i medlemsstatenes 

eksisterende framgangsmåter for prosjekttillatelse eller, i 

mangel av slike, andre framgangsmåter, eller i de 

framgangsmåtene som skal innføres for å nå målene for dette 

direktiv. 

3.  Medlemsstatene kan vedta en felles framgangsmåte for å 

oppfylle kravene i dette direktiv og kravene i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF av 15. januar 

2008 om integrert forebygging og begrensning av 

forurensning(1). 

4.  Med forbehold for artikkel 7 kan medlemsstatene i 

unntakstilfeller helt eller delvis unnta et bestemt prosjekt fra 

bestemmelsene i dette direktiv. 

I et slikt tilfelle skal medlemsstatene 

a)  undersøke om en annen form for vurdering vil være 

hensiktsmessig, 

b)  stille til rådighet for den berørte offentlighet opplysninger 

som er innhentet i forbindelse med andre former for 

vurdering som nevnt i bokstav a), samt opplysninger om 

beslutningen om å gi unntaket og grunnene for å gi det, 

c)  underrette Kommisjonen om grunnene for unntaket og gi 

den de opplysninger som de eventuelt stiller til rådighet for 

egne borgere, før det gis tillatelse. 

Kommisjonen skal umiddelbart oversende de mottatte 

dokumentene til de andre medlemsstatene. 

Kommisjonen skal hvert år avgi en rapport til 

Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av dette nummer. 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2008, s. 8. 
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Artikkel 3 

Miljøkonsekvensvurderingen skal, for hvert enkelt tilfelle og i 

samsvar med artikkel 4–12, på en hensiktsmessig måte 

identifisere, beskrive og vurdere prosjektets direkte og indirekte 

virkninger på følgende faktorer: 

a)  mennesker, dyreliv og planteliv, 

b)  jordbunn, vann, luft, klima og landskap, 

c)  materielle verdier og kulturarv, 

d)  samspillet mellom faktorene nevnt i bokstav a), b) og c). 

Artikkel 4 

1.  Med forbehold for artikkel 2 nr. 4 skal prosjekter oppført i 

vedlegg I vurderes i samsvar med artikkel 5–10. 

2.  Med forbehold for artikkel 2 nr. 4 skal medlemsstatene 

avgjøre om et prosjekt oppført i vedlegg II skal vurderes i 

samsvar med artikkel 5–10. Medlemsstatene skal avgjøre dette 

ved hjelp av 

a)  en undersøkelse av hvert enkelt tilfelle, 

 eller 

b)  terskelverdier eller kriterier fastsatt av medlemsstaten. 

Medlemsstatene kan beslutte å anvende begge 

framgangsmåtene nevnt i bokstav a) og b). 

3.  Ved undersøkelsen av hvert enkelt tilfelle eller 

fastsettelsen av terskelverdier eller kriterier i samsvar med nr. 2 

skal det tas hensyn til de relevante utvelgingskriteriene fastsatt i 

vedlegg III. 

4.  Medlemsstatene skal sørge for at vedkommende 

myndigheters avgjørelse i henhold til nr. 2 gjøres tilgjengelig 

for offentligheten. 

Artikkel 5 

1.  For prosjekter som i henhold til artikkel 4 skal 

underkastes en miljøkonsekvensvurdering i samsvar med denne 

artikkel og artikkel 6–10, skal medlemsstatene treffe de 

nødvendige tiltak for å sikre at utbyggeren på en hensiktsmessig 

måte framlegger opplysningene nevnt i vedlegg IV, i den 

utstrekning 

a)  medlemsstatene anser at opplysningene er relevante i en 

bestemt fase av framgangsmåten for tillatelse og for et 

bestemt prosjekts eller en bestemt prosjekttypes særlige 

egenskaper samt for de miljøaspektene som kan antas å bli 

berørt, 

b)  medlemsstatene anser det som rimelig å kreve at en 

utbygger innhenter disse opplysningene, i betraktning av 

blant annet eksisterende kunnskap og vurderingsmetoder. 

2.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 

sikre at, dersom utbyggeren ber om det før en søknad om 

utbyggingstillatelse inngis, vedkommende myndighet uttaler 

seg om hvilke opplysninger utbyggeren skal framlegge i 

samsvar med nr. 1. Vedkommende myndighet skal rådføre seg 

med utbyggeren og med myndighetene nevnt i artikkel 6 nr. 1 

før den avgir sin uttalelse. Det forhold at myndigheten har 

avgitt uttalelse i henhold til dette nummer, skal ikke hindre den 

i senere å kreve ytterligere opplysninger fra utbyggeren. 

Medlemsstatene kan kreve at vedkommende myndighet avgir 

en slik uttalelse uavhengig av om utbyggeren ber om det. 

3.  De opplysningene som utbyggeren skal framlegge i 

samsvar med nr. 1, skal minst omfatte 

a)  en prosjektbeskrivelse med opplysninger om prosjektets 

plassering, utforming og omfang, 

b)  en beskrivelse av de tiltak som er planlagt for å unngå, 

begrense og om mulig avhjelpe vesentlige skadevirkninger, 

c)  nødvendige data for å identifisere og vurdere de viktigste 

virkningene prosjektet kan antas å ha på miljøet, 

d)  en oversikt over de viktigste alternativene som utbyggeren 

har undersøkt, og en angivelse av de viktigste grunnene til 

valget, i betraktning av miljøvirkningene, 

e)  et ikke-teknisk sammendrag av opplysningene nevnt i 

bokstav a)–d). 

4.  Medlemsstatene skal om nødvendig sørge for at 

myndigheter som har relevante opplysninger, særlig hva angår 

artikkel 3, stiller dem til rådighet for utbyggeren. 

Artikkel 6 

1.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 

sikre at myndigheter som kan antas å bli berørt av prosjektet på 

grunn av sitt særlige ansvar på miljøområdet, får mulighet til å 

uttale seg om de opplysningene utbyggeren har framlagt, og om 

søknaden om utbyggingstillatelse. For dette formål skal 

medlemsstatene, enten generelt eller i hvert enkelt tilfelle, 

utpeke de myndighetene som skal høres. Opplysninger som er 

innhentet i henhold til artikkel 5, skal videresendes til disse 

myndighetene. Nærmere bestemmelser om høring skal 

fastsettes av medlemsstatene. 



Nr. 29/830 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

2.  Offentligheten skal underrettes om følgende gjennom 

offentlige kunngjøringer eller på annet egnet vis, for eksempel 

ved hjelp av elektroniske medier dersom disse finnes, tidlig i de 

beslutningsprosessene på miljøområdet som er nevnt i 

artikkel 2 nr. 2, og senest så snart opplysningene med 

rimelighet kan framlegges: 

a)  søknaden om utbyggingstillatelse, 

b)  det forhold at prosjektet omfattes av en 

miljøkonsekvensvurdering, og, dersom det er relevant, det 

forhold at artikkel 7 får anvendelse, 

c)  nærmere opplysninger om hvilke vedkommende 

myndigheter som har ansvar for å treffe beslutning, som 

relevante opplysninger kan innhentes fra, og som 

kommentarer eller spørsmål kan rettes til, samt nærmere 

opplysninger om fristene for oversending av kommentarer 

eller spørsmål, 

d)  arten av mulige beslutninger eller, dersom et slikt 

foreligger, utkastet til beslutning, 

e)  angivelse av tilgjengeligheten av de opplysningene som er 

innhentet i henhold til artikkel 5, 

f)  angivelse av når, hvor og hvordan relevante opplysninger 

vil bli gjort tilgjengelige, 

g)  nærmere opplysninger om ordninger for offentlig deltaking 

i henhold til nr. 5 i denne artikkel. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at følgende gjøres tilgjengelig 

for den berørte offentlighet innen rimelige frister: 

a)  alle opplysninger som er innhentet i henhold til artikkel 5, 

b)  i samsvar med nasjonal lovgivning, de viktigste rapporter 

og uttalelser som er framlagt for vedkommende myndighet 

eller myndigheter på det tidspunktet den berørte 

offentlighet underrettes i samsvar med nr. 2 i denne 

artikkel, 

c)  i samsvar med bestemmelsene i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om offentlig 

tilgang til miljøinformasjon(1), andre opplysninger enn de 

som er nevnt i nr. 2 i denne artikkel, som er relevante for 

beslutningen i samsvar med artikkel 8 i dette direktiv, og 

som blir tilgjengelige først etter at den berørte offentlighet 

er underrettet i henhold til nr. 2 i denne artikkel. 

4.  Den berørte offentlighet skal tidlig gis en reell mulighet til 

å delta i de beslutningsprosesser på miljøområdet som er nevnt i 

artikkel 2 nr. 2, og skal for dette formål ha rett til å framsette 

kommentarer og uttalelser overfor vedkommende myndighet 

  

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 

eller myndigheter mens alle valgmuligheter fortsatt er åpne, før 

det treffes beslutning om søknaden om utbyggingstillatelse. 

5.  De nærmere bestemmelser om informasjon til 

offentligheten (for eksempel ved oppslag innenfor en viss 

radius eller kunngjøring i lokalaviser) og om høring av den 

berørte offentlighet (for eksempel skriftlig eller ved offentlig 

høring) skal fastsettes av medlemsstatene. 

6.  Det skal gis rimelige frister for de ulike fasene, slik at det 

er tilstrekkelig tid til å underrette offentligheten og til at den 

berørte offentlighet kan forberede seg og delta effektivt i 

beslutningsprosessen på miljøområdet, i henhold til 

bestemmelsene i denne artikkel. 

Artikkel 7 

1.  Når en medlemsstat fastslår at et prosjekt kan antas å ha 

vesentlige miljøvirkninger i en annen medlemsstat, eller når en 

medlemsstat som kan antas å bli vesentlig berørt, anmoder om 

det, skal medlemsstaten på hvis territorium prosjektet foreslås 

gjennomført, så snart som mulig og senest på det tidspunktet 

den underretter sine egne borgere om dette, oversende den 

berørte medlemsstaten blant annet følgende opplysninger: 

a)  en beskrivelse av prosjektet sammen med alle tilgjengelige 

opplysninger om prosjektets mulige virkninger over 

landegrensene, 

b)  opplysninger om hva slags beslutning som kan bli truffet. 

Medlemsstaten på hvis territorium prosjektet foreslås 

gjennomført, skal gi den andre medlemsstaten en rimelig frist 

til å oppgi om den ønsker å delta i de beslutningsprosesser på 

miljøområdet som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, og kan tilføye 

opplysningene nevnt i nr. 2 i denne artikkel. 

2.  Dersom en medlemsstat som mottar opplysninger i 

henhold til nr. 1, oppgir at den vil delta i de 

beslutningsprosesser på miljøområdet som er nevnt i artikkel 2 

nr. 2, skal medlemsstaten på hvis territorium prosjektet foreslås 

gjennomført, dersom den ikke allerede har gjort det, sende den 

berørte medlemsstaten de opplysningene som skal gis i henhold 

til artikkel 6 nr. 2 og gjøres tilgjengelige i henhold til artikkel 6 

nr. 3 bokstav a) og b). 

3.  De berørte medlemsstatene, hver enkelt i den grad den er 

berørt, skal også 

a)  sørge for at opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 innen rimelig 

tid gjøres tilgjengelige for myndighetene nevnt i artikkel 6 

nr. 1 og for den berørte offentlighet på territoriet til den 

medlemsstaten som kan antas å bli vesentlig berørt, og 
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b)  sørge for at myndighetene nevnt i artikkel 6 nr. 1 og den 

berørte offentlighet får mulighet, før det gis 

utbyggingstillatelse for prosjektet, til å uttale seg innen 

rimelig tid om de opplysningene som er framlagt for 

vedkommende myndighet i medlemsstaten på hvis 

territorium prosjektet foreslås gjennomført. 

4.  De berørte medlemsstatene skal gjennomføre høringer om 

blant annet prosjektets mulige virkninger over landegrensene og 

de tiltak som er planlagt for å begrense eller fjerne slike 

virkninger, samt fastsette en rimelig frist for varigheten av 

høringsperioden. 

5.  De nærmere bestemmelser om gjennomføringen av denne 

artikkel kan vedtas av de berørte medlemsstater og skal gi den 

berørte offentlighet på den berørte medlemsstatens territorium 

muligheten til å delta effektivt i de beslutningsprosessene på 

miljøområdet som er nevnt i artikkel 2 nr. 2, med hensyn til det 

aktuelle prosjektet. 

Artikkel 8 

Ved behandling av søknader om utbyggingstillatelse skal det 

tas hensyn til resultatene av de høringene som er gjennomført 

og de opplysningene som er innhentet i henhold til artikkel 5, 6 

og 7. 

Artikkel 9 

1.  Når det er truffet beslutning om å gi eller nekte 

utbyggingstillatelse, skal vedkommende myndighet eller 

myndigheter underrette offentligheten om dette i samsvar med 

de relevante framgangsmåter, og stille følgende opplysninger til 

rådighet for offentligheten: 

a)  innholdet i beslutningen og eventuelle vilkår knyttet til den, 

b)  etter å ha vurdert synspunkter og uttalelser fra den berørte 

offentlighet, de viktigste årsakene og betraktningene som 

ligger til grunn for beslutningen, herunder opplysninger om 

prosessen for offentlig deltaking, 

c)  om nødvendig en beskrivelse av de viktigste tiltakene for å 

unngå, begrense og om mulig motvirke de største 

skadevirkningene. 

2.  Vedkommende myndighet eller myndigheter skal 

underrette alle medlemsstater som er blitt hørt i samsvar med 

artikkel 7, og oversende dem opplysningene nevnt i nr. 1 i 

denne artikkel. 

De medlemsstatene som er blitt hørt, skal sørge for at disse 

opplysningene på egnet måte gjøres tilgjengelige for den 

berørte offentlighet på sitt territorium. 

Artikkel 10 

Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke vedkommende 

myndigheters plikt til å overholde begrensningene fastsatt ved 

nasjonale lover og forskrifter samt gjeldende rettspraksis med 

hensyn til forretnings- og industrihemmeligheter, herunder 

immaterialrettigheter, og hensynet til offentlighetens interesse. 

Når artikkel 7 får anvendelse, skal oversending av opplysninger 

til en annen medlemsstat og en annen medlemsstats mottak av 

opplysninger være underlagt de begrensninger som gjelder i 

den medlemsstaten der prosjektet foreslås gjennomført. 

Artikkel 11 

1.  Medlemsstatene skal innenfor rammen av den relevante 

nasjonale rettsorden sørge for at medlemmer av den berørte 

offentlighet 

a)  som har en tilstrekkelig interesse, eller 

b)  som hevder at det foreligger en rettighetskrenkelse, dersom 

dette er en forutsetning i henhold til en medlemsstats 

forvaltningsrett, 

har adgang til klagebehandling ved en domstol eller et annet 

uavhengig og upartisk organ opprettet ved lov for å prøve den 

materielle eller formelle gyldigheten av enhver beslutning, 

handling eller unnlatelse som omfattes av dette direktivs 

bestemmelser om offentlighetens deltaking. 

2.  Medlemsstatene skal bestemme på hvilket stadium 

beslutningene, handlingene eller unnlatelsene kan prøves. 

3.  Medlemsstatene skal bestemme hva som utgjør en 

tilstrekkelig interesse og en rettighetskrenkelse, i samsvar med 

målet om å gi den berørte offentlighet en omfattende 

klageadgang. For dette formål skal interessen til enhver ikke-

statlig organisasjon som oppfyller kravene nevnt i artikkel 1 

nr. 2, anses som tilstrekkelig i henhold til nr. 1 bokstav a) i 

denne artikkel. Slike organisasjoner skal også anses å ha 

rettigheter som kan krenkes i henhold til nr. 1 bokstav b) i 

denne artikkel. 

4.  Bestemmelsene i denne artikkel skal ikke utelukke 

muligheten til en foreløpig klagebehandling hos en 

forvaltningsmyndighet og skal ikke påvirke kravet om at alle 

muligheter til forvaltningsmessig klagebehandling skal være 

uttømt før det gis adgang til rettslig prøving, der et slikt krav 

eksisterer i henhold til nasjonal lovgivning. 

En slik behandling skal være rimelig, rettferdig, rask og ikke 

uoverkommelig dyr. 

5.  For å fremme en effektiv anvendelse av bestemmelsene i 

denne artikkel skal medlemsstatene sikre at praktiske 

opplysninger om adgang til forvaltningsmessig 

klagebehandling og rettslig prøving gjøres tilgjengelige for 

offentligheten. 
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Artikkel 12 

1.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal utveksle 

opplysninger om erfaringene med anvendelsen av dette 

direktiv. 

2. Medlemsstatene skal særlig underrette Kommisjonen om 

de kriterier og/eller terskelverdier som fastsettes for utvelging 

av prosjekter i samsvar med artikkel 4 nr. 2. 

3.  På grunnlag av denne utvekslingen av opplysninger skal 

Kommisjonen om nødvendig framlegge tilleggsforslag for 

Europaparlamentet og Rådet for å sikre en tilstrekkelig 

samordnet anvendelse av dette direktiv. 

Artikkel 13 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 

internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette 

direktiv omhandler. 

Artikkel 14 

Direktiv 85/337, som endret ved direktivene oppført i vedlegg 

V del A, oppheves, uten at dette berører medlemsstatenes 

forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 

lovgivning av direktivene oppført i vedlegg V del B. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VI. 

Artikkel 15 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 16 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 13. desember 2011. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK M. SZPUNAR 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

PROSJEKTER NEVNT I ARTIKKEL 4 NR. 1 

1. Råoljeraffinerier (med unntak av foretak som utelukkende produserer smøremidler av råolje) og anlegg for 

omdanning til gass og væske av minst 500 tonn kull eller oljeskifer per dag. 

2. a)  Varmekraftverk og andre forbrenningsanlegg med en energiproduksjon på minst 300 MW. 

b)  Kjernekraftverk og andre kjernereaktorer, herunder avvikling eller stenging av slike kraftverk eller reaktorer(1) 

(med unntak av forskningsanlegg for produksjon og konvertering av spaltbare og fertile stoffer der maksimal 

kraft ikke overstiger 1 kW vedvarende varmemengde). 

3. a)  Anlegg for opparbeiding av bestrålt kjernebrensel. 

b)  Anlegg som er beregnet 

i) på produksjon eller anriking av kjernebrensel, 

ii) på bearbeiding av bestrålt kjernebrensel eller avfall med høy radioaktivitet, 

iii) på disponering av bestrålt kjernebrensel, 

iv) utelukkende på disponering av radioaktivt avfall, 

v) utelukkende på lagring (planlagt å vare mer enn ti år) av bestrålt kjernebrensel eller radioaktivt avfall på et 

annet sted enn produksjonsstedet. 

4. a) Integrerte anlegg for førstegangssmelting av støpejern og stål. 

b) Anlegg for produksjon av ikke-jernholdig råmetall fra malm, konsentrater eller sekundærråstoffer ved hjelp av 

metallurgiske, kjemiske eller elektrolytiske prosesser. 

5. Anlegg for utvinning av asbest og for behandling og bearbeiding av asbest og produkter som inneholder asbest: 

når det gjelder asbestsementprodukter, med en årlig produksjon på over 20 000 tonn ferdige produkter, når det 

gjelder friksjonsmateriale, med en årlig produksjon på over 50 tonn ferdige produkter, og når det gjelder annen 

anvendelse av asbest, med en årlig bruk på over 200 tonn. 

6. Integrerte kjemiske anlegg, dvs. anlegg for framstilling i industriell målestokk av stoffer ved hjelp av kjemiske 

omdanningsprosesser, der flere enheter ligger ved siden av hverandre og funksjonelt sett hører sammen, og som er 

beregnet på 

a)  framstilling av organiske basiskjemikalier, 

b)  framstilling av uorganiske basiskjemikalier, 

c)  framstilling av fosfor-, nitrogen- eller kaliumgjødsel (ren eller sammensatt gjødsel), 

d)  framstilling av basisprodukter for plantevernmidler samt biocider, 

e)  framstilling av farmasøytiske basisprodukter ved hjelp av kjemiske eller biologiske prosesser, 

f)  framstilling av sprengstoff.  

  

(1) Kjernekraftverk og andre kjernereaktorer anses ikke lenger som slike anlegg når alt kjernebrensel og andre radioaktivt forurensede 

elementer er permanent fjernet fra anleggets område. 
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7. a)  Bygging av jernbanelinjer for fjerntrafikk samt lufthavner(1) med rullebane på minst 2 100 m, 

b)  Bygging av motorveier og motorgater(2). 

c)  Bygging av nye veier med minst fire kjørefelt eller utretting og/eller utvidelse av en eksisterende vei med høyst 

to kjørefelt med henblikk på bygging av minst fire kjørefelt, dersom en slik ny vei eller utrettet og/eller utvidet 

del av en vei har en ubrutt lengde på minst 10 km 

8. a)  Innlands vannveier og havner for trafikk på innlands vannveier der skip på over 1 350 tonn kan seile og 

anløpe. 

b)  Handelshavner, laste- og lossekaier tilknyttet landbaserte havner og forhavner (med unntak av fergekaier) der 

skip på over 1 350 tonn kan anløpe. 

9. Anlegg for disponering av farlig avfall, som definert i artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall(3), ved forbrenning, kjemisk behandling, som definert i avsnitt D9 i 

vedlegg I til nevnte direktiv, eller deponering. 

10. Anlegg for disponering av ikke-farlig avfall ved forbrenning eller kjemisk behandling, som definert i avsnitt D9 i 

vedlegg I til direktiv 2008/98/EF, med en kapasitet på over 100 tonn per dag. 

11. Anlegg for oppsamling eller kunstig infiltrasjon for gjenoppbygging av grunnvann der den mengden vann som 

oppsamles eller gjenoppbygges, utgjør minst 10 millioner kubikkmeter per år. 

12. a)  Anlegg for transport av vannressurser mellom nedbørfelt der denne transporten har som mål å motvirke 

eventuell vannmangel, og der mengden vann som transporteres, overstiger 100 millioner kubikkmeter per år. 

b)  I alle andre tilfeller, anlegg for transport av vannressurser mellom nedbørfelt der den gjennomsnittlige 

vannmengden i nedbørfeltet som det transporteres vann fra, overstiger 2 000 millioner kubikkmeter per år 

gjennom flere år, og der den transporterte vannmengden overstiger 5 % av denne mengden. 

I begge tilfeller unntas transport av drikkevann gjennom rørledninger. 

13. Renseanlegg for avløpsvann med en kapasitet på over 150 000 personekvivalenter, som definert i artikkel 2 nr. 6 i 

rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder(4). 

14. Utvinning av olje og naturgass for kommersielle formål der utvunnet mengde overstiger 500 tonn per dag for olje 

og 500 000 kubikkmeter per dag for gass. 

15. Demninger og andre anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann der den nye eller tilførte mengden 

oppdemmet eller lagret vann overstiger 10 millioner kubikkmeter. 

16. Rørledninger med en diameter på over 800 mm og en lengde på over 40 km 

a)  til transport av gass, olje eller kjemikalier, 

b)  til transport av karbondioksidstrømmer (CO2) med henblikk på geologisk lagring, herunder tilhørende 

pumpestasjoner. 

17. Anlegg for intensiv fjørfe- eller svineavl med plass til mer enn 

a) 85 000 broilere, 60 000 høner, 

b) 3 000 produksjonssvin (over 30 kg) eller 

c)  900 purker.  

  

(1) I dette direktiv menes med «lufthavn» definisjonen i Chicago-konvensjonen av 1944 om opprettelse av Den internasjonale 

organisasjon for sivil luftfart (vedlegg 14). 

(2) I dette direktiv menes med «motorgate» («express road») definisjonen i den europeiske avtalen om internasjonale hovedtrafikkårer 

av 15. november 1975. 

(3) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

(4) EFT L 135 av 3.2.1991, s. 40. 
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18. Industrianlegg til produksjon av 

a) papirmasse av tre eller andre fibermaterialer, 

b)  papir og papp med en produksjonskapasitet på mer enn 200 tonn per dag. 

19. Steinbrudd og dagbrudd der anleggets overflate er større enn 25 hektar, eller torvskjæring på et område på mer enn 

150 hektar. 

20. Utbygging av luftledninger for transport av elektrisk kraft med en spenning på 220 kV eller mer og en lengde på 

mer enn 15 km. 

21. Lagringsanlegg for olje eller petrokjemiske eller kjemiske produkter med en kapasitet på 200 000 tonn eller mer. 

22. Lagringssteder i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk 

lagring av karbondioksid(1). 

23. Anlegg for fangst av CO2-strømmer med henblikk på geologisk lagring i samsvar med direktiv 2009/31/EF fra 

anlegg som omfattes av dette vedlegg, eller der den samlede årlige CO2-fangsten er minst 1,5 megatonn. 

24. Enhver endring eller utvidelse av prosjekter oppført i dette vedlegg, forutsatt at en slik endring eller utvidelse i seg 

selv oppfyller de eventuelle terskelverdier som er fastsatt i dette vedlegg. 

______ 

  

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114. 
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VEDLEGG II 

PROSJEKTER NEVNT I ARTIKKEL 4 NR. 2 

1. JORDBRUK, SKOGBRUK OG AKVAKULTUR 

a)  Prosjekter for omstrukturering av jordeiendommer. 

b)  Prosjekter for bruk av uoppdyrkede landområder eller delvis naturlige områder til intensivt landbruk. 

c)  Vannforvaltingsprosjekter innen landbruk, herunder vannings- og dreneringsprosjekter. 

d)  Nyplanting av skog og avskoging med sikte på omlegging til annen arealutnyttelse. 

e)  Anlegg for intensivt husdyrhold (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I). 

f)  Intensivt fiskeoppdrett. 

g)  Landgjenvinning fra havet. 

2. UTVINNINGSINDUSTRI 

a)  Steinbrudd, dagbrudd og torvskjæring (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I). 

b)  Underjordiske brudd. 

c)  Mudringsrelatert utvinning av mineraler fra hav- eller elvebunn. 

d)  Dypboring, særlig 

i) geotermisk boring, 

ii) boring for lagring av atomavfall, 

iii) boring med sikte på vannforsyning, 

med unntak av boring som utføres for å studere jordbunnens fasthet. 

e)  Overflateanlegg for utvinning av kull, olje, naturgass og malm samt oljeskifer. 

3. ENERGIINDUSTRI 

a)  Industrianlegg for produksjon av elektrisk kraft, damp og varmtvann (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg 

I) 

b)  Industrianlegg for transport av gass, damp og varmtvann, transport av elektrisk kraft ved hjelp av luftledninger 

(prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I). 

c)  Lagring av naturgass på jordoverflaten. 

d)  Lagring av brennbar gass under jorden. 

e)  Lagring av fossilt brensel på jordoverflaten. 

f)  Industriell brikettering av kull og lignitt. 

g)  Anlegg for bearbeiding og lagring av radioaktivt avfall (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I). 

h)  Anlegg for produksjon av vannkraft. 

i)  Anlegg for utnytting av vindkraft til energiproduksjon (vindmølleparker).  
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j)  Anlegg for fangst av CO2-strømmer med henblikk på geologisk lagring i samsvar med direktiv 2009/31/EF fra 

anlegg som ikke omfattes av vedlegg I til dette direktiv. 

4. PRODUKSJON OG BEARBEIDING AV METALLER 

a)  Anlegg for produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs smelting), herunder kontinuerlig støping. 

b)  Anlegg for bearbeiding av ferrometaller ved hjelp av 

i) varmevalsing, 

ii) smiing med hammere, 

iii) påføring av beskyttelseslag av smeltet metall. 

c)  Ferrometallstøperier. 

d)  Anlegg for smelting, herunder legering, av ikke-jernholdige metaller, unntatt edelmetaller, herunder 

gjenvinningsprodukter (raffinering, støping osv.). 

e)  Anlegg for overflatebehandling av metaller og plast ved hjelp av en elektrolytisk eller kjemisk prosess. 

f)  Produksjon og montering av motorvogner og produksjon av motorer til motorvogner. 

g)  Skipsverft. 

h)  Produksjons- og reparasjonsanlegg for luftfartøyer. 

i)  Produksjon av jernbanemateriell. 

j)  Eksplosjonsforming. 

k)  Anlegg for røsting og sintring av malm. 

5. MINERALINDUSTRI 

a)  Koksverk (tørrdestillasjon av kull). 

b)  Sementproduksjonsanlegg. 

c)  Anlegg for produksjon av asbest og framstilling av asbestprodukter (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I). 

d)  Anlegg for produksjon av glass, herunder glassfibrer. 

e)  Anlegg for smelting av mineralske stoffer, herunder produksjon av mineralfibrer. 

f)  Anlegg for produksjon av keramiske produkter ved brenning, særlig takstein, teglstein, ildfast stein, fliser, 

steintøy eller porselen. 

6. KJEMISK INDUSTRI (PROSJEKTER SOM IKKE OMFATTES AV VEDLEGG I) 

a)  Behandling av halvfabrikata og produksjon av kjemikalier. 

b)  Produksjon av pesticider og legemidler, maling og lakk, elastomerer og peroksider. 

c)  Lagringsanlegg for olje samt petrokjemiske og kjemiske produkter. 

7. NÆRINGSMIDDELINDUSTRI 

a)  Framstilling av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer. 

b)  Konservering av animalske og vegetabilske produkter.  
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c)  Framstilling av meieriprodukter. 

d)  Brygging og malting. 

e)  Sukkervareproduksjon. 

f)  Slakterier. 

g)  Anlegg for industriell framstilling av stivelse. 

h)  Fiskemels- og fiskeoljefabrikker. 

i)  Sukkerfabrikker. 

8. TEKSTIL-, LÆRVARE-, TREVARE- OG PAPIRINDUSTRI 

a)  Industrianlegg for produksjon av papir og papp (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I). 

b)  Anlegg for forbehandling (vasking, bleking, mercerisering) eller farging av fibrer eller tekstiler. 

c)  Anlegg for garving av huder og skinn. 

d)  Anlegg for produksjon og behandling av cellulose. 

9. GUMMIINDUSTRI 

 Produksjon og behandling av elastomerprodukter. 

10. INFRASTRUKTURPROSJEKTER 

a)  Utviklingsprosjekter for industriområder. 

b)  Utviklingsprosjekter for byområder, herunder kjøpesentre og parkeringsplasser. 

c)  Bygging av jernbane- og omlastingsplattformer samt terminaler som betjener flere transportsystemer 

(prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I). 

d)  Bygging av flyplasser (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I). 

e)  Bygging av veier, havner og havneanlegg, herunder fiskehavner (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I). 

f)  Bygging av innlands vannveier som ikke omfattes av vedlegg I, samt kanalisering og regulering av vannløp. 

g)  Demninger og andre anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann (prosjekter som ikke omfattes av 

vedlegg I). 

h)  Sporveier, høybaner og undergrunnsbaner, svevebaner eller lignende baner av bestemte typer som utelukkende 

eller hovedsakelig benyttes til persontransport. 

i)  Olje- og gassrørledningsanlegg og rørledninger til transport av CO2-strømmer med henblikk på geologisk 

lagring (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I). 

j)  Vannledningsanlegg over større avstander. 

k)  Bygging av erosjonsforebyggende kystanlegg og vannbygging til sjøs som kan medføre endringer av kysten, 

f.eks. diker, moloer, sjeteer og andre bygg til vern mot havet, bortsett fra vedlikehold og gjenoppbygging av 

slike anlegg. 

l)  Anlegg for oppsamling eller kunstig infiltrasjon for gjenoppbygging av grunnvann som ikke omfattes av 

vedlegg I. 

m)  Anlegg for transport av vannressurser mellom nedbørfelt som ikke omfattes av vedlegg I.  
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11. ANDRE PROSJEKTER 

a)  Permanente konkurranse- og testbaner for motorvogner. 

b)  Anlegg for disponering av avfall (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I). 

c)  Renseanlegg for spillvann (prosjekter som ikke omfattes av vedlegg I). 

d)  Opplagringsplasser for slam. 

e)  Lagring av skrapjern, herunder opphoggingsplasser for kjøretøyer. 

f)  Prøvningsbenker for motorer, turbiner eller reaktorer. 

g)  Anlegg for produksjon av syntetiske mineralfibrer. 

h)  Anlegg for gjenvinning eller destruering av eksplosjonsfarlige stoffer. 

i)  Destruksjonsanlegg for dyreskrotter. 

12. TURISME OG FRITID 

a)  Skiløyper, skiheiser og taubaner og tilknyttet utbygging. 

b)  Lystbåthavner. 

c)  Feriebyer og hotellkomplekser utenfor byområder samt tilknyttet utbygging. 

d)  Permanente campingplasser. 

e)  Temaparker. 

13. a) Enhver endring eller utvidelse av prosjekter oppført i vedlegg I eller dette vedlegg som allerede er godkjent, 

utført eller i ferd med å bli utført, og som kan ha vesentlige skadevirkninger på miljøet (endring eller utvidelse 

som ikke omfattes av vedlegg I). 

b)  Prosjekter i vedlegg I som utelukkende eller hovedsakelig tjener til utvikling og prøving av nye metoder eller 

produkter, og som ikke pågår i mer enn to år. 

 ______  
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VEDLEGG III 

UTVELGINGSKRITERIER NEVNT I ARTIKKEL 4 NR. 3 

1.  PROSJEKTENES EGENSKAPER 

 Prosjektenes egenskaper må betraktes med særlig vekt på 

a)  prosjektets omfang, 

b)  kumulering med andre prosjekter, 

c)  bruken av naturressurser, 

d)  avfallsproduksjon, 

e)  forurensning og ulemper, 

f)  risikoen for ulykker, med særlig henblikk på de stoffer og teknologier som er i bruk. 

2.  PROSJEKTENES PLASSERING 

 Miljøets sårbarhet i de geografiske områdene som kan antas å bli påvirket av prosjektene, må betraktes med særlig 

vekt på 

a)  eksisterende arealbruk, 

b)  naturressursenes relative forekomst, kvalitet og regenereringsevne i området, 

c)  det naturlige miljøets bæreevne, med særlig vekt på følgende områder: 

i) våtmarksområder, 

ii) kystsoner, 

iii) fjell- og skogsområder, 

iv) naturreservater og naturparker, 

v) områder som er klassifisert eller vernet i henhold til medlemsstatenes lovgivning; særskilte verneområder 

utpekt av medlemsstatene i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/147/EF av 30. november 

2009 om vern av viltlevende fugler(1) og rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og 

ville dyr og planter(2), 

vi) områder der miljøkvalitetsstandardene fastsatt i Unionens regelverk allerede er overskredet, 

vii) tett befolkede områder, 

viii) landskaper av historisk, kulturell eller arkeologisk betydning. 

3.  DE MULIGE VIRKNINGENES EGENSKAPER 

 Prosjektenes mulige vesentlige virkninger må vurderes med utgangspunkt i kriteriene fastsatt i nr. 1 og 2, med 

særlig henblikk på 

a)  virkningenes utbredelse (geografisk område og størrelsen på den berørte befolkningen), 

b)  om virkningene strekker seg over landegrensene, 

c)  virkningenes omfang og kompleksitet, 

d)  sannsynligheten for at virkningene oppstår, 

e)  virkningenes varighet, hyppighet og reversibilitet. 

 ______  

  

(1) EUT L 20 av 26.1.2010, s. 7. 

(2) EFT L 206 av 22.7.1992, s. 7. 
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VEDLEGG IV 

OPPLYSNINGER NEVNT I ARTIKKEL 5 NR. 1 

1.  En beskrivelse av prosjektet, herunder særlig: 

a)  en beskrivelse av hele prosjektets fysiske egenskaper og av arealbehovet i bygge- og driftsfasen, 

b)  en beskrivelse av de viktigste trekkene ved produksjonsprosessene, for eksempel type og mengde materialer 

som er brukt, 

c)  et anslag, etter type og mengde, over forventede reststoffer og utslipp (vann-, luft- og jordforurensning, støy, 

vibrasjoner, lys, varme, stråling osv.) som følge av driften av det foreslåtte prosjektet. 

2.  En oversikt over hovedalternativer som utbyggeren har undersøkt, og en angivelse av de viktigste grunnene til 

valget, i betraktning av miljøvirkningene. 

3.  En beskrivelse av de miljøfaktorer som kan antas å bli vesentlig påvirket av det foreslåtte prosjektet, særlig 

befolkning, dyre- og planteliv, jordbunn, vann, luft, klimatiske forhold, materielle verdier, herunder arkitektonisk 

og arkeologisk kulturarv, landskap og den innbyrdes sammenhengen mellom ovennevnte faktorer. 

4.  En beskrivelse(1) av de vesentlige miljøvirkninger det foreslåtte prosjektet kan antas å ha som følge av: 

a)  prosjektets tilstedeværelse, 

b)  bruken av naturressurser, 

c)  utslipp av forurensende stoffer, ulemper som oppstår, og avfallsdisponering. 

5.  Utbyggerens beskrivelse av de metodene som er brukt for å forhåndsberegne miljøvirkningene nevnt i nr. 4. 

6.  En beskrivelse av planlagte tiltak for å hindre, begrense og om mulig motvirke vesentlige negative miljøvirkninger. 

7.  Et ikke-teknisk sammendrag av opplysningene i nr. 1–6. 

8.  En oversikt over eventuelle vanskeligheter (tekniske mangler eller manglende fagkunnskap) som utbyggeren har 

møtt i forbindelse med innsamlingen av de nødvendige opplysningene. 

 ______  

  

(1) Beskrivelsen bør omfatte prosjektets direkte virkninger og eventuelt indirekte, sekundære, kumulative, kort- og langsiktige, varige, 

midlertidige, positive og negative virkninger. 
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VEDLEGG V 

DEL A 

Opphevet direktiv med liste over senere endringer 

(som nevnt i artikkel 14) 

Rådsdirektiv 85/337/EØF 

(EFT L 175 av 5.7.1985, s. 40) 

 

Rådsdirektiv 97/11/EF 

(EFT L 73 av 14.3.1997, s. 5) 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/35/EF 

(EUT L 156 av 25.6.2003, s. 17) 

Bare artikkel 3 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF 

(EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114) 

Bare artikkel 31 

DEL B 

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning 

(som nevnt i artikkel 14) 

Direktiv Frist for innarbeiding 

85/337/EØF 3. juli 1988 

97/11/EF 14. mars 1999 

2003/35/EF 25. juni 2005 

2009/31/EF 25. juni 2011 
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VEDLEGG VI 

Sammenligningstabell 

Direktiv 85/337/EØF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 første ledd Artikkel 1 nr. 2 innledende tekst 

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd innledende tekst Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) innledende tekst 

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd første strekpunkt Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) første strekpunkt 

Artikkel 1 nr. 2 annet ledd annet strekpunkt Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) annet strekpunkt 

Artikkel 1 nr. 2 tredje ledd Artikkel 1 nr. 2 bokstav b) 

Artikkel 1 nr. 2 fjerde ledd Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) 

Artikkel 1 nr. 2 femte ledd Artikkel 1 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 1 nr. 2 sjette ledd Artikkel 1 nr. 2 bokstav e) 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 2 bokstav f) 

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 1 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 1 nr. 4 

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2 

Artikkel 2 nr. 2a Artikkel 2 nr. 3 

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 4 

Artikkel 3 innledende tekst Artikkel 3 innledende tekst 

Artikkel 3 første strekpunkt Artikkel 3 bokstav a) 

Artikkel 3 annet strekpunkt Artikkel 3 bokstav b) 

Artikkel 3 tredje strekpunkt Artikkel 3 bokstav c) 

Artikkel 3 fjerde strekpunkt Artikkel 3 bokstav d) 

Artikkel 4 Artikkel 4 

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 5 nr. 2 

Artikkel 5 nr. 3 innledende tekst Artikkel 5 nr. 3 innledende tekst 

Artikkel 5 nr. 3 første strekpunkt Artikkel 5 nr. 3 bokstav a) 

Artikkel 5 nr. 3 annet strekpunkt Artikkel 5 nr. 3 bokstav b) 

Artikkel 5 nr. 3 tredje strekpunkt Artikkel 5 nr. 3 bokstav c) 

Artikkel 5 nr. 3 fjerde strekpunkt Artikkel 5 nr. 3 bokstav d) 

Artikkel 5 nr. 3 femte strekpunkt Artikkel 5 nr. 3 bokstav e) 

Artikkel 5 nr. 4 Artikkel 5 nr. 4 

Artikkel 6 Artikkel 6 

Artikkel 7 nr. 1 innledende tekst Artikkel 7 nr. 1 første ledd innledende tekst 
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Direktiv 85/337/EØF Dette direktiv 

Artikkel 7 nr. 1 bokstav a) Artikkel 7 nr. 1 første ledd bokstav a) 

Artikkel 7 nr. 1 bokstav b) Artikkel 7 nr. 1 første ledd bokstav b) 

Artikkel 7 nr. 1 avsluttende tekst artikkel 7 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 7 nr. 2–5 Artikkel 7 nr. 2–5 

Artikkel 8 Artikkel 8 

Artikkel 9 nr. 1 innledende tekst Artikkel 9 innledende tekst 

Artikkel 9 nr. 1 første strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 9 nr. 1 annet strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav b) 

Artikkel 9 nr. 1 tredje strekpunkt Artikkel 9 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 9 nr. 2 

Artikkel 10 Artikkel 10 

Artikkel 10a første ledd Artikkel 11 nr. 1 

Artikkel 10a annet ledd Artikkel 11 nr. 2 

Artikkel 10a tredje ledd Artikkel 11 nr. 3 

Artikkel 10a fjerde og femte ledd Artikkel 11 nr. 4 første og annet ledd 

Artikkel 10a sjette ledd Artikkel 11 nr. 5 

Artikkel 11 nr. 1 Artikkel 12 nr. 1 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 12 nr. 2 

Artikkel 11 nr. 3 — 

Artikkel 11 nr. 4 Artikkel 12 nr. 3 

Artikkel 12 nr. 1 — 

Artikkel 12 nr. 2 Artikkel 13 

— Artikkel 14 

— Artikkel 15 

Artikkel 14 Artikkel 16 

Vedlegg I nr. 1 Vedlegg I nr. 1 

Vedlegg I nr. 2 første strekpunkt Vedlegg I nr. 2 bokstav a) 

Vedlegg I nr. 2 annet strekpunkt Vedlegg I nr. 2 bokstav b) 

Vedlegg I nr. 3 bokstav a) Vedlegg I nr. 3 bokstav a) 

Vedlegg I nr. 3 bokstav b) innledende tekst Vedlegg I nr. 3 bokstav b) innledende tekst 

Vedlegg I nr. 3 bokstav b) første strekpunkt Vedlegg I nr. 3 bokstav b) i) 

Vedlegg I nr. 3 bokstav b) annet strekpunkt Vedlegg I nr. 3 bokstav b) ii) 

Vedlegg I nr. 3 bokstav b) tredje strekpunkt Vedlegg I nr. 3 bokstav b) iii) 

Vedlegg I nr. 3 bokstav b) fjerde strekpunkt Vedlegg I nr. 3 bokstav b) iv) 

Vedlegg I nr. 3 bokstav b) femte strekpunkt Vedlegg I nr. 3 bokstav b) v) 

Vedlegg I nr. 4 første strekpunkt Vedlegg I nr. 4 bokstav a) 
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Direktiv 85/337/EØF Dette direktiv 

Vedlegg I nr. 4 annet strekpunkt Vedlegg I nr. 4 bokstav b) 

Vedlegg I nr. 5 Vedlegg I nr. 5 

Vedlegg I nr. 6 innledende tekst Vedlegg I nr. 6 innledende tekst 

Vedlegg I nr. 6 punkt i) Vedlegg I nr. 6 bokstav a) 

Vedlegg I nr. 6 punkt ii) Vedlegg I nr. 6 bokstav b) 

Vedlegg I nr. 6 punkt iii) Vedlegg I nr. 6 bokstav c) 

Vedlegg I nr. 6 punkt iv) Vedlegg I nr. 6 bokstav d) 

Vedlegg I nr. 6 punkt v) Vedlegg I nr. 6 bokstav e) 

Vedlegg I nr. 6 punkt vi) Vedlegg I nr. 6 bokstav f) 

Vedlegg I nr. 7–15 Vedlegg I nr. 7–15 

Vedlegg I nr. 16 innledende tekst Vedlegg I nr. 16 innledende tekst 

Vedlegg I nr. 16 første strekpunkt Vedlegg I nr. 16 bokstav a) 

Vedlegg I nr. 16 annet strekpunkt Vedlegg I nr. 16 bokstav b) 

Vedlegg I nr. 17-21 Vedlegg I nr. 17-21 

Vedlegg I nr. 22 Vedlegg I nr. 24 

Vedlegg I nr. 23 Vedlegg I nr. 22 

Vedlegg I nr. 24 Vedlegg I nr. 23 

Vedlegg II nr. 1 Vedlegg II nr. 1 

Vedlegg II nr. 2 bokstav a), b) og c) Vedlegg II nr. 2 bokstav a), b) og c) 

Vedlegg II nr. 2 bokstav d) innledende tekst Vedlegg II nr. 2 bokstav d) innledende tekst 

Vedlegg II nr. 2 bokstav d) første strekpunkt Vedlegg II nr. 2 bokstav d) i) 

Vedlegg II nr. 2 bokstav d) annet strekpunkt Vedlegg II nr. 2 bokstav d) ii) 

Vedlegg II nr. 2 bokstav d) tredje strekpunkt Vedlegg II nr. 2 bokstav d) iii) 

Vedlegg II nr. 2 bokstav d) avsluttende tekst Vedlegg II nr. 2 bokstav d) avsluttende tekst 

Vedlegg I nr. 2 bokstav e) Vedlegg I nr. 2 bokstav e) 

Vedlegg II nr. 3–12 Vedlegg II nr. 3–12 

Vedlegg II nr. 13 første strekpunkt Vedlegg II nr. 13 bokstav a) 

Vedlegg II nr. 13 annet strekpunkt Vedlegg II nr. 13 bokstav b) 

Vedlegg III nr. 1 innledende tekst Vedlegg III nr. 1 innledende tekst 

Vedlegg III nr. 1 første strekpunkt Vedlegg III nr. 1 bokstav a) 

Vedlegg III nr. 1 annet strekpunkt Vedlegg III nr. 1 bokstav b) 

Vedlegg III nr. 1 tredje strekpunkt Vedlegg III nr. 1 bokstav c) 

Vedlegg III nr. 1 fjerde strekpunkt Vedlegg III nr. 1 bokstav d) 

Vedlegg III nr. 1 femte strekpunkt Vedlegg III nr. 1 bokstav e) 

Vedlegg III nr. 1 sjette strekpunkt Vedlegg III nr. 1 bokstav f) 

Vedlegg III nr. 2 innledende tekst Vedlegg III nr. 2 innledende tekst 
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Direktiv 85/337/EØF Dette direktiv 

Vedlegg III nr. 2 første strekpunkt Vedlegg III nr. 2 bokstav a) 

Vedlegg III nr. 2 annet strekpunkt Vedlegg III nr. 2 bokstav b) 

Vedlegg III nr. 2 tredje strekpunkt innledende tekst Vedlegg III nr. 2 bokstav c) innledende tekst 

Vedlegg III nr. 2 tredje strekpunkt bokstav a) Vedlegg III nr. 2 bokstav c) i) 

Vedlegg III nr. 2 tredje strekpunkt bokstav b) Vedlegg III nr. 2 bokstav c) ii) 

Vedlegg III nr. 2 tredje strekpunkt bokstav c) Vedlegg III nr. 2 bokstav c) iii) 

Vedlegg III nr. 2 tredje strekpunkt bokstav d) Vedlegg III nr. 2 bokstav c) iv) 

Vedlegg III nr. 2 tredje strekpunkt bokstav e) Vedlegg III nr. 2 bokstav c) v) 

Vedlegg III nr. 2 tredje strekpunkt bokstav f) Vedlegg III nr. 2 bokstav c) vi) 

Vedlegg III nr. 2 tredje strekpunkt bokstav g) Vedlegg III nr. 2 bokstav c) vii) 

Vedlegg III nr. 2 tredje strekpunkt bokstav h) Vedlegg III nr. 2 bokstav c) viii) 

Vedlegg III nr. 3 innledende tekst Vedlegg III nr. 3 innledende tekst 

Vedlegg III nr. 3 første strekpunkt Vedlegg III nr. 3 bokstav a) 

Vedlegg III nr. 3 annet strekpunkt Vedlegg III nr. 3 bokstav b) 

Vedlegg III nr. 3 tredje strekpunkt Vedlegg III nr. 3 bokstav c) 

Vedlegg III nr. 3 fjerde strekpunkt Vedlegg III nr. 3 bokstav d) 

Vedlegg III nr. 3 femte strekpunkt Vedlegg III nr. 3 bokstav e) 

Vedlegg IV nr. 1 innledende tekst Vedlegg IV nr. 1 innledende tekst 

Vedlegg IV nr. 1 første strekpunkt Vedlegg IV nr. 1 bokstav a) 

Vedlegg IV nr. 1 annet strekpunkt Vedlegg IV nr. 1 bokstav b) 

Vedlegg IV nr. 1 tredje strekpunkt Vedlegg IV nr. 1 bokstav c) 

Vedlegg IV nr. 2 og 3 Vedlegg IV nr. 2 og 3 

Vedlegg IV nr. 4 innledende tekst Vedlegg IV nr. 4 første ledd innledende tekst 

Vedlegg IV nr. 4 første strekpunkt Vedlegg IV nr. 4 første ledd bokstav a) 

Vedlegg IV nr. 4 annet strekpunkt Vedlegg IV nr. 4 første ledd bokstav b) 

Vedlegg IV nr. 4 tredje strekpunkt Vedlegg IV nr. 4 første ledd bokstav c) 

Vedlegg IV nr. 4 avsluttende tekst Vedlegg IV nr. 5 

Vedlegg IV nr. 5 Vedlegg IV nr. 6 

Vedlegg IV nr. 6 Vedlegg IV nr. 7 

Vedlegg IV nr. 7 Vedlegg IV nr. 8 

— Vedlegg V 

— Vedlegg VI 

 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/847 

 

KOMMISJONSBESLUTNING 

av 12. juli 2012 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til avispapir 

[meddelt under dokument K(2012) 4693] 

(2012/448/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske 

union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-

miljømerket tildeles produkter som har redusert 

miljøvirkning gjennom hele sin livssyklus. 

2) I forordning (EF) nr. 66/2010 er det fastsatt at det skal 

utarbeides særlige kriterier for EU-miljømerket for hver 

produktgruppe. 

3) Ettersom produksjon av avispapir bruker betydelige 

mengder energi, tre og kjemikalier, og kan føre til 

miljøskade eller -risiko knyttet til bruken av 

naturressurser, er det hensiktsmessig å fastsette kriterier 

for EU-miljømerket for produktgruppen «avispapir». 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i 

forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppen «avispapir» skal omfatte papir som er 

framstilt av papirmasse, og som brukes til trykking av aviser og 

andre trykksaker. 

2.  Produktgruppen skal ikke omfatte kopieringspapir og 

grafisk papir, varmefølsomt papir, fotopapir og 

gjennomslagspapir, innpaknings- og gavepapir og parfymert 

papir. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202, 28.7.2012, s. 26, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 231/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 

av 21.3.2013, s. 39. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

Artikkel 2 

I denne beslutning menes med 

1) «avispapir» papir som hovedsakelig brukes til trykking av 

aviser, og som er framstilt av papirmasse og/eller 

gjenvunnet papir med en vekt på 40-65 g/m2, 

2) «returfiber» fiber som er skilt ut fra avfallsstrømmen i en 

produksjonsprosess, eller som husholdninger eller 

kommersielle, industrielle og institusjonelle anlegg har 

generert i egenskap av sluttbrukere av produktet, og som 

ikke lenger kan brukes til sitt tiltenkte formål. 

Artikkel 3 

For å bli tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning (EF) 

nr. 66/2010 skal et avispapirprodukt tilhøre produktgruppen 

«avispapir» som definert i artikkel 1 i denne beslutning og 

oppfylle kriteriene, og de tilhørende kravene til vurdering og 

kontroll, som er oppført i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 4 

Kriteriene for produktgruppen «avispapir», og de tilhørende 

kravene til vurdering og kontroll, skal gjelde i tre år fra den 

datoen denne beslutning treffes. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen «avispapir» 

kodenummeret «037». 

Artikkel 6 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 12. juli 2012. 

For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

2017/EØS/29/49 

 _____  
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VEDLEGG 

GENERELLE MERKNADER 

Formålet med kriteriene 

Kriteriene skal framfor alt fremme ressurseffektivitet ved å oppmuntre til gjenvinning av papir, ved at utslippet av 

giftige eller eutrofe stoffer til vann reduseres, at miljøskade eller -risiko knyttet til bruk av energi (global oppvarming, 

forsuring, nedbryting av ozonlaget, utarming av ressurser som ikke kan fornyes) reduseres ved å begrense 

energiforbruket og tilhørende utslipp til luft, at miljøskade eller -risiko knyttet til bruken av farlige kjemiske stoffer 

reduseres, og at det anvendes prinsipper for bærekraftig forvaltning med sikte på å verne skogene. 

KRITERIER 

Det fastsettes kriterier for hvert av følgende aspekter: 

1.  Utslipp til vann og luft 

2.  Energiforbruk 

3.  Fibrer — bærekraftig skogforvaltning 

4.  Farlige kjemiske stoffer 

5.  Avfallshåndtering 

6.  Bruksegnethet 

7.  Opplysninger på miljømerket 

Miljøkriteriene gjelder for produksjon av papirmasse, herunder alle delprosesser produksjonen består av, fra det 

tidspunktet den nye fiberen/gjenvunnet råstoff kommer inn i anlegget, til det tidspunktet papirmassen forlater 

fabrikken. Med hensyn til papirproduksjon gjelder miljøkriteriene for alle delprosesser fra papirmassen males (det 

gjenvunne papiret løses opp) til papiret vikles på rull. 

Følgende aktiviteter omfattes ikke av kriteriene: 

1.  Transport og emballering av papirmasse, papir og råstoff. 

2.  Omdanning av papir 

Krav til vurdering og kontroll 

De særlige kravene til vurdering og kontroll angis for hvert kriterium. 

Når søkeren skal legge fram erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet som viser at kriteriene 

er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller eventuelt fra søkerens leverandør(er) og/eller deres 

leverandør(er), alt etter som. 

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at 

metodene godtas som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Om mulig skal prøvingen utføres av laboratorier som oppfyller de alminnelige kravene i standarden EN ISO 17025 

eller tilsvarende. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller. 

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET 

Kriterium 1 — Utslipp til vann og luft 

a)  Kjemisk oksygenforbruk (KOF), Svovel (S), NOx, fosfor (P) 

 For hver av disse parametrene skal utslipp til luft og/eller vann fra produksjonen av papirmasse og papir uttrykkes i 

poeng (PKOF, PS, PNOx, PP) som angitt nedenfor. 

 Ingen av de enkelte poengene PKOF, PS, PNOx eller PP skal overstige 1,5. 

 Samlet antall poeng (Ptotal = PKOF+ PS+ PNOx+ PP) skal ikke overstige 4,0.  
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 PKOF skal beregnes som angitt nedenfor (PS, PNOx og PP skal beregnes på nøyaktig samme måte). 

 For hver anvendt papirmasse «i» skal tilhørende målte KOF-utslipp (KOFpapirmasse,i uttrykt i kg/lufttørket tonn — 

ADT), veies i henhold til den relative andelen av hver anvendt papirmasse (papirmasse «i» for tonn lufttørket 

papirmasse) og summeres. Det veide KOF-utslippet for papirmassen legges deretter til det målte KOF-utslippet fra 

papirproduksjonen for å gi et samlet KOF-utslipp, KOFtotal. 

 Den veide KOF-referanseverdien for papirmasseproduksjonen skal beregnes på samme måte, som summen av de 

veide referanseverdiene for hver anvendt papirmasse, og legges til referanseverdien for papirproduksjonen for å gi 

en samlet KOF-referanseverdi, KOFreftotal. Referanseverdiene for hver anvendt papirmassetype og for 

papirproduksjonen er angitt i tabell 1. 

 Til slutt divideres samlet KOF-utslipp med samlet KOF-referanseverdi på følgende måte: 

𝑃𝐾𝑂𝐹 =
𝐾𝑂𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐾𝑂𝐹𝑟𝑒𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒, 𝑖 × (KOF𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒,𝑖)] + KOF𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
𝑛
𝑖=1

∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒, 𝑖 × (KOF𝑟𝑒𝑓𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒,𝑖)]  +  KOF𝑟𝑒𝑓𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
𝑛
𝑖=1

 

Tabell 1 

Referanseverdier for utslipp fra forskjellige typer papirmasse og fra papirproduksjon 

Type papirmasse/papir 

Utslipp (kg/ADT) 

KOFreferanse Sreferanse NOxreferanse Preferanse 

Bleket kjemisk 

papirmasse (unntatt med 

sulfitt) 

18,0 0,6 1,6 0,045 

Bleket kjemisk 

papirmasse (med sulfitt) 

25,0 0,6 1,6 0,045 

Ubleket kjemisk 

papirmasse 

10,0 0,6 1,6 0,04 

CTMP-masse 15,0 0,2 0,3 0,01 

TMP-/slipmasse 3,0 0,2 0,3 0,01 

Papirmasse av returfiber 2,0 0,2 0,3 0,01 

Papir (ikke-integrerte 

fabrikker der all 

papirmasse kjøpes på 

markedet) 

1 0,3 0,8 0,01 

Papir (andre fabrikker) 1 0,3 0,7 0,01 

 Det skal gjøres unntak fra verdien Preferanse for bleket kjemisk papirmasse (unntatt med sulfitt) som er angitt i 

tabell 1, opp til et nivå på 0,1, når det kan påvises at et forhøyet P-nivå skyldes naturlig forekomst av P i tremassen. 

 Ved kraftvarmeproduksjon ved det samme anlegget kan utslippene av S og NOx fra produksjonen av elektrisk kraft 

trekkes fra den samlede mengden. Følgende ligning kan benyttes til å beregne hvor stor andel av utslippene som 

skyldes produksjon av elektrisk kraft: 

 2 × (MWh(elektrisitet)) / [2 × MWh(elektrisitet) + MWh(varme)] 

 Elektrisiteten i denne beregningen er den som produseres i kraftvarmeverket. 

 Varmen i denne beregningen er den nettovarmen fra kraftverket som benyttes til papirmasse-/papirproduksjon. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen 

med tilhørende dokumentasjon som skal inneholde prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetoder: 

KOF: ISO 6060, NOx: ISO 11564, S(oksid.): EPA nr. 8, S(red.): EPA nr. 16A, svovelinnhold i olje: ISO 8754, 

svovelinnhold i kull: ISO 351, P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 eller Dr Lange LCK 349.  
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 Dokumentasjonen skal inneholde en angivelse av målehyppigheten og en beregning av poengene for KOF, S og 

NOx. Den skal omfatte alle utslipp av S og NOx som forekommer under produksjonen av papirmasse og papir, 

herunder damp som genereres utenfor produksjonsstedet, med unntak av utslipp knyttet til produksjonen av 

elektrisk kraft. Målingene skal omfatte gjenvinningskjeler, kalkovner, dampkjeler og destruksjonsovner for gasser 

med sterk lukt. Det skal redegjøres for diffuse utslipp. Rapporterte utslippsverdier for svovel til luft skal omfatte 

både oksiderte og reduserte svovelutslipp (dimetylsulfid, metylmerkaptan, hydrogensulfid og lignende utslipp). 

Svovelutslipp i forbindelse med produksjon av varmeenergi fra olje, kull og andre eksterne brenseltyper der 

svovelinnholdet er kjent, kan beregnes i stedet for å måles, og skal inkluderes. 

 Utslipp til vann skal måles i prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, enten etter behandling ved anlegget eller etter 

behandling ved et offentlig renseanlegg. Måleperioden skal være basert på tolv måneders produksjon. Dersom det 

dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal målingene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende 

dager med stabil drift av anlegget. Målingene skal være representative for den aktuelle perioden. 

 For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate utslippstall for papirmasse og papir, og dersom 

det bare foreligger et samlet tall for papirmasse- og papirproduksjon, skal utslippsverdiene for papirmasse settes til 

null, og tallet for papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduksjon. 

b)  AOX (adsorberbart organisk halogen) 

— Til 31. mars 2013 skal AOX-utslippene fra produksjonen av hver enkelt type papirmasse ikke overstige 

0,20 kg/ADT. 

— Fra 1. april 2013 og til kriteriene i denne beslutning opphører å gjelde, skal AOX-utslippene fra produksjonen 

av hver enkelt type papirmasse ikke overstige 0,17 kg/ADT. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram prøvingsrapporter på grunnlag av følgende prøvingsmetode: AOX 

ISO 9562, med utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen med tilhørende dokumentasjon. 

 Dokumentasjonen skal inneholde en angivelse av målehyppigheten. AOX skal måles bare i prosesser der det brukes 

klorforbindelser til å bleke papirmassen. Det er ikke nødvendig å måle AOX i spillvannet fra ikke-integrert 

papirproduksjon eller i spillvannet fra papirmasseproduksjon uten bleking, eller der blekingen utføres med klorfrie 

stoffer. 

 Målingene skal foretas i prøver som ikke er filtrert eller bunnfelt, enten etter behandling ved anlegget eller etter 

behandling ved et offentlig renseanlegg. Måleperioden skal være basert på tolv måneders produksjon. Dersom det 

dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal målingene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende 

dager med stabil drift av anlegget. Målingene skal være representative for den aktuelle perioden. 

c)  CO2 

 Utslippene av karbondioksid fra ikke-fornybare kilder skal ikke overstige 1 000 kg per tonn produsert papir, 

inkludert utslipp knyttet til produksjonen av elektrisk kraft (i eller utenfor anlegget). For ikke-integrerte fabrikker 

(der all papirmasse kjøpes på markedet), skal utslippene ikke overstige 1 100 kg per tonn. Utslippene skal beregnes 

som summen av utslippene fra papirmasse- og papirproduksjon. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er oppfylt, sammen 

med tilhørende dokumentasjon. 

 Søkeren skal legge fram opplysninger om utslipp av karbondioksid til luft. Dette skal omfatte alle kilder til ikke-

fornybart brensel som brukes i produksjonen av papirmasse og papir, inkludert utslipp knyttet til produksjonen av 

elektrisk kraft (i eller utenfor anlegget). 

 Følgende utslippsfaktorer skal brukes i beregningen av CO2-utslipp fra brensel:  
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Tabell 2 

Brensel Fossilt CO2-utslipp Enhet 

Kull 96 g fossilt CO2/MJ 

Råolje 73 g fossilt CO2/MJ 

Brennolje 1 74 g fossilt CO2/MJ 

Brennolje 2-5 81 g fossilt CO2/MJ 

LPG (flytende petroleumsgass) 66 g fossilt CO2/MJ 

Naturgass 56 g fossilt CO2/MJ 

Elektrisitet fra nettet 400 g fossilt CO2/KWh 

 Perioden for beregninger eller massebalanser skal være basert på tolv måneders produksjon. Dersom det dreier seg 

om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal beregningene ta utgangspunkt i minst 45 etterfølgende dager med 

stabil drift av anlegget. Målingene skal være representative for den aktuelle perioden. 

 Når det gjelder elektrisitet fra nettet, skal verdien som er oppgitt i tabellen ovenfor (europeisk gjennomsnitt) 

benyttes, med mindre søkeren framlegger dokumentasjon som viser gjennomsnittsverdien for 

elektrisitetsleverandørene (fra leverandøren som har inngått kontrakt, eller nasjonalt gjennomsnitt). I slike tilfeller 

kan søkeren bruke denne gjennomsnittsverdien i stedet for verdien som er oppført i tabellen. 

 Energi fra fornybare kilder(1) som kjøpes inn og benyttes i produksjonsprosessene, skal ikke tas med i beregningen 

av CO2-utslippene. Søkeren skal legge fram relevant dokumentasjon på at denne typen energi faktisk benyttes i 

fabrikken eller kjøpes inn utenfra. 

Kriterium 2 — Energibruk 

a)  Elektrisitet: 

 Elektrisitetsforbruket i forbindelse med produksjonen av papirmasse og papir skal uttrykkes i poeng (PE) som 

nærmere beskrevet nedenfor. 

 Antall poeng, PE, skal være lik eller mindre enn 1,5. 

 PE beregnes på følgende måte: 

 Beregning for produksjon av papirmasse: For hver anvendt papirmasse, i, skal det tilsvarende elektrisitetsforbruket 

(Epapirmasse,i uttrykt i kWh/ADT) beregnes på følgende måte: 

 Epapirmasse,i = egen elektrisitetsproduksjon + innkjøpt elektrisitet – solgt elektrisitet 

 Beregning for produksjon av papir: Tilsvarende skal elektrisitetsforbruket knyttet til produksjonen av papir (Epapir) 

beregnes på følgende måte: 

 Epapir = egen elektrisitetsproduksjon + innkjøpt elektrisitet – solgt elektrisitet 

 Til slutt skal poengene for produksjon av papirmasse og papir summeres på følgende måte for å få samlet 

poengsum (PE): 

   

𝑃𝐸 =
𝐾𝑂𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐾𝑂𝐹𝑟𝑒𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒, 𝑖 × (E𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒,𝑖)] + 𝐸𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
𝑛
𝑖=1

∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒, 𝑖 × (E𝑟𝑒𝑓𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒,𝑖)]  + E𝑟𝑒𝑓𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
𝑛
𝑖=1

 

 For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å trekke ut separate elektrisitetstall for papirmasse og papir, og 

dersom det bare foreligger et samlet tall for papirmasse- og papirproduksjon, skal elektrisitetsverdiene for 

papirmasse settes til null, og tallet for papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduksjon. 

b)  Brensel (varme): 

 Brenselforbruket i forbindelse med produksjonen av papirmasse og papir skal uttrykkes i poeng (PF) slik det er 

beskrevet nedenfor.  

  

(1) Som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF (EUT L 140 av 5.6.2009, s.16). 
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 Antall poeng, PF, skal være lik eller mindre enn 1,5. 

 PF beregnes på følgende måte: 

 Beregning for produksjon av papirmasse: For hver anvendt papirmasse, i, skal det tilsvarende brenselforbruket 

(Fpapirmasse,i uttrykt i kWh/ADT) beregnes på følgende måte: 

 Fpapirmasse,i = egen brenselproduksjon + innkjøpt brensel – solgt brensel – 1,25 × egen elektrisitetsproduksjon 

 Merk: 

1.  Fpapirmasse,i (og dennes bidrag til PF,papirmasse) trenger ikke beregnes for mekanisk papirmasse, med mindre det 

dreier seg om markedsført, lufttørket mekanisk papirmasse som inneholder minst 90 % tørrstoff. 

2.  Den mengden brensel som benyttes til å produsere solgt varme, skal legges til «solgt brensel» i ligningen 

ovenfor. 

 Beregning for produksjon av papir: Tilsvarende skal brenselforbruket i forbindelse med produksjonen av papir 

(Fpapir, uttrykt i kWh/ADT) beregnes på følgende måte: 

 Fpapir = egen brenselproduksjon + innkjøpt brensel – solgt brensel – 1,25 × egen elektrisitetsproduksjon 

 Til slutt skal poengene for produksjonen av papirmasse og papir summeres på følgende måte for å få samlet 

poengsum (PF): 

   

𝑃𝐹 =
𝐾𝑂𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐾𝑂𝐹𝑟𝑒𝑓𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒, 𝑖 × (F𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒,𝑖)] + 𝐹𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
𝑛
𝑖=1

∑ [𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒, 𝑖 × (F𝑟𝑒𝑓𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒,𝑖)]  + F𝑟𝑒𝑓𝑝𝑎𝑝𝑖𝑟𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛
𝑛
𝑖=1

 

Tabell 3 

Referanseverdier for elektrisitet og brensel 

Type papirmasse 

Brensel kWh/ADT 

Freferanse 

Elektrisitet kWh/ADT 

Ereferanse 

Ikke markedsført 

lufttørket papirmasse 

Markedsført lufttørket 

papirmasse 

Ikke markedsført 

lufttørket papirmasse 

Markedsført lufttørket 

papirmasse 

Kjemisk papirmasse 4 000 5 000 800 800 

Termomekanisk 

papirmasse (TMP) 

0 900 2 200 2 200 

Slipmasse (herunder 

presset slipmasse) 

0 900 2 000 2 000 

Kjemisk/termomekanis

k papirmasse (CTMP) 

0 1 000 2 000 2 000 

Papirmasse av returfiber 300 1 300 450 550 

Papirtype Brensel kWh/tonn  Elektrisitet 

kWh/tonn 

Avispapirtype  1 800  700 

Vurdering og kontroll (for både a) og b)): Søkeren skal legge fram utførlige beregninger som viser at dette kriteriet er 

oppfylt, sammen med tilhørende dokumentasjon. De framlagte opplysningene skal derfor ha med det samlede forbruket 

av elektrisitet og brensel. 

Søkeren skal beregne alt energiforbruk, inndelt i varme/brensel og elektrisitet, som brukes i forbindelse med 

produksjonen av papirmasse og papir, herunder energien som brukes ved fjerning av trykksverte fra papiravfall med 

sikte på produksjon av gjenvunnet papir. Energi som brukes til transport av råstoffer og til behandling og emballering, 

skal ikke tas med i beregningen av energiforbruket.  
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Samlet varmeenergi omfatter alt innkjøpt brensel. Den omfatter også varmeenergi som er gjenvunnet ved forbrenning 

av avlut og avfall fra produksjonen i anlegget (f.eks. treavfall, sagflis, avlut, papiravfall, vrakpapir), og varmeenergi 

som er gjenvunnet fra egen produksjon av elektrisitet, men når den samlede varmeenergien skal beregnes, trenger 

søkeren bare medregne 80 % av varmeenergien fra slike kilder. 

Med elektrisk kraft menes netto elektrisitetsmengde fra nettet og egen produksjon av elektrisitet, uttrykt som elektrisk 

kraft. Elektrisitet som brukes i forbindelse med behandling av spillvann, trenger ikke medregnes. 

Når det genereres damp med elektrisitet som varmekilde, skal varmeverdien av dampen beregnes, deretter divideres 

med 0,8 og legges til det samlede brenselforbruket. 

For integrerte fabrikker kan det være vanskelig å få separate tall for brensel (varme) for papirmasse og papir, og 

dersom det bare foreligger et samlet tall for papirmasse- og papirproduksjon, skal verdiene for brensel (varme) for 

papirmasse settes til null, og tallet for papirfabrikken skal omfatte både papirmasse- og papirproduksjon. 

Kriterium 3 — Fibrer 

Minst 70 vektprosent av den samlede fibermengden som brukes til avispapir, skal bestå av returfibrer. 

Alle anvendte fibrer som ikke er gjenvunnet, skal være nye fibrer som omfattes av gyldige sertifikater utstedt av en 

tredjemann innenfor rammen av en uavhengig sertifiseringsordning (FSC, PEFC eller tilsvarende) som garanterer 

bærekraftig skogforvaltning og sporbarhet. 

Når sertifiseringsordningen tillater at sertifisert råstoff blandes med usertifisert råstoff i et produkt eller i en 

produktserie, skal imidlertid andelen usertifisert råstoff ikke overstige 50 % av den samlede mengden nye fibrer som er 

brukt. Et slikt usertifisert råstoff skal omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer fra en lovlig kilde og 

oppfyller sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert råstoff. 

Sertifiseringsorganer som utsteder skogforvaltning- og/eller sporbarhetssertifikater skal være akkreditert/godkjent i 

henhold til sertifiseringsordningen. 

Beregningen av innholdet av returfibrer omfatter ikke gjenbruk av materialer som er generert i en prosess og kan 

gjenvinnes innenfor den samme prosessen (vrakpapir - egenprodusert eller innkjøpt). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram relevant dokumentasjon som angir type, mengde og opprinnelse for 

fibrer som er brukt i produksjonen av papirmasse og papir. 

Når det brukes nye fibrer, skal produktet omfattes av gyldige sertifikater utstedt av en tredjemann innenfor rammen av 

en uavhengig sertifiseringsordning som garanterer bærekraftig skogforvaltning og sporbarhet, for eksempel PEFC, FSC 

eller tilsvarende. Dersom produktet eller produktserien inneholder usertifisert råstoff, bør det dokumenteres at det 

usertifiserte råstoffet utgjør mindre enn 50 % og omfattes av en kontrollordning som sikrer at det kommer fra en lovlig 

kilde og oppfyller sertifiseringsordningens eventuelle andre krav med hensyn til usertifisert råstoff. 

Prosentdelen av returfibrer skal regnes ut som forholdet mellom innsatsmaterialet av returfibrer og den samlede 

papirproduksjonen. Når det brukes returfibrer, skal søkeren legge fram en erklæring som angir gjennomsnittlig mengde 

gjenvunnet papir som er brukt til produktet i samsvar med standarden EN 643(1) eller en tilsvarende standard. Søkeren 

skal legge fram en erklæring om at det ikke er brukt vrakpapir (egenprodusert eller innkjøpt) i utregningen av 

prosentdelen returfibrer. 

Kriterium 4 – Stoffer og stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram en liste over kjemiske stoffer som er brukt i produksjonen av 

papirmasse og papir, sammen med relevant dokumentasjon (for eksempel sikkerhetsdatablader). Listen skal inneholde 

opplysninger om mengde, funksjon og leverandører for alle stoffer som brukes i produksjonsprosessen. 

a)  Farlige stoffer og stoffblandinger 

 I samsvar med artikkel 6 nr. 6 i forordning (EF) nr. 66/2010 skal produktet ikke inneholde de stoffene som er nevnt 

i artikkel 57 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(2), eller stoffer eller stoffblandinger som 

oppfyller kriteriene for klassifisering med de faresetningene og risikosetningene som er ført opp i tabellen nedenfor 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3) eller rådsdirektiv 67/548/EØF(4).  

  

(1) European List of Standard Grades of Recovered Paper and Board, juni 2002. 

(2) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(3) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(4) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. 
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Liste over faresetninger og risikosetninger: 

Faresetning(1) Risikosetning(2) 

H300 Dødelig ved svelging R28 

H301 Giftig ved svelging R25 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene R65 

H310 Dødelig ved hudkontakt R27 

H311 Giftig ved hudkontakt R24 

H330 Dødelig ved innånding R23/26 

H331 Giftig ved innånding R23 

H340 Kan forårsake genetiske skader R46 

H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader R68 

H350 Kan forårsake kreft R45 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding R49 

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft R40 

H360F Kan skade forplantningsevnen R60 

H360D Kan gi fosterskader R61 

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader R60/61/60-61 

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi 

fosterskader 

R60/63 

H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade 

forplantningsevnen 

R61/62 

H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R62 

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader R63 

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å 

kunne gi fosterskader 

R62-63 

H362 Kan skade barn som ammes R64 

H370 Forårsaker organskader R39/23/24/25/26/27/28 

H371 Kan forårsake organskader R68/20/21/22 

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/25/24/23 

H3723 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/20/21/22 

H400 Meget giftig for liv i vann R50 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R50-53 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R51-53 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann R52-53 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann R53 

EUH059 Farlig for ozonlaget R59 

EUH029 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass R29 
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Faresetning(1) Risikosetning(2) 

EUH031 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass R31 

EUH032 Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass R32 

EUH070 Giftig ved øyekontakt R39-41 

Ingen kommersielle fargestoffpreparater, fargestoffer, midler til 

etterbehandling av overflaten, hjelpestoffer og beleggmaterialer skal benyttes 

i papirmasse eller papir dersom de på søknadstidspunktet er tildelt eller kan 

tildeles faresetning H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon 

R43 

(1) Som fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

(2) Som fastsatt i direktiv 67/548/EØF. 

 Dette kravet gjelder ikke for stoffer eller stoffblandinger som endrer egenskaper ved bearbeiding (f.eks. som ikke 

lenger er biotilgjengelige, eller som endres kjemisk) slik at den angitte faren ikke lenger foreligger. 

 Konsentrasjonsgrensene for stoffer eller stoffblandinger som kan tildeles eller er tildelt ovennevnte faresetninger 

eller risikosetninger, eller som oppfyller kriteriene for klassifisering i fareklassene eller -kategoriene, og 

konsentrasjonsgrensene for stoffer som oppfyller kriteriene i artikkel 57 bokstav a), b) eller c) i forordning (EF) nr. 

1907/2006, skal ikke overstige de generiske eller spesifikke konsentrasjonsgrensene som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008. Når det er fastsatt spesifikke konsentrasjonsgrenser, skal de gå foran de 

generiske grensene. 

 Konsentrasjonsgrensene for stoffer som oppfyller kriteriene i artikkel 57 bokstav d), e) eller f) i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, skal ikke overstige 0,1 vektprosent. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal dokumentere at kriteriet er oppfylt ved å legge fram data om mengden 

(kg/ADT produsert papir) av stoffer som brukes i prosessen, og at de stoffene som er nevnt i dette kriteriet, ikke 

finnes i sluttproduktet over de angitte konsentrasjonsgrensene. Konsentrasjonen av stoffer og stoffblandinger skal 

være angitt i sikkerhetsdatabladene i samsvar med artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

b)  Stoffer oppført i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

 Det skal ikke gis unntak fra forbudet i artikkel 6 nr. 6 bokstav a) i forordning (EF) nr. 66/2010 for stoffer som er 

identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, og er oppført på listen omhandlet i artikkel 59 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006, når disse inngår i stoffblandinger, i et produkt eller i en homogen del av et 

sammensatt produkt i konsentrasjoner over 0,1 %. Spesifikke konsentrasjonsgrenser som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008, skal gjelde når konsentrasjonen er under 0,1 %. 

 Vurdering og kontroll: listen over stoffer som er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring, 

og er oppført på listen omhandlet i artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, er å finne her: 

 http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

 Det skal vises til denne listen på søknadsdatoen. 

 Søkeren skal dokumentere at kriteriet er oppfylt ved å legge fram data om mengden (kg/ADT produsert papir) av 

stoffer som brukes i prosessen, og at de stoffene som er nevnt i dette kriteriet, ikke finnes i sluttproduktet over de 

angitte konsentrasjonsgrensene. Konsentrasjonen av stoffer og stoffblandinger skal være angitt i 

sikkerhetsdatabladene i samsvar med artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006. 

c)  Klor 

 Klorgass eller andre klorforbindelser skal ikke brukes som blekemiddel. Dette kravet gjelder ikke for klorgass som 

brukes i forbindelse med produksjon og bruk av klordioksid. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram en erklæring fra produsenten(e) av papirmasse om at det ikke er 

brukt klorgass eller andre klorforbindelser som blekemiddel. Merk: Selv om dette kravet også gjelder for bleking av 

returfibrer, godtas det at fibrene kan ha blitt bleket med klorgass eller andre klorforbindelser i den forrige 

livssyklusen.  
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d)  APEO 

 Alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater skal ikke tilsettes rengjøringsmidler, kjemiske stoffer til 

fjerning av trykksverte, antiskummidler eller dispergeringsmidler. Alkylfenolderivater defineres som stoffer som 

produserer alkylfenoler ved nedbryting. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram erklæring(er) fra leverandøren(e) av kjemiske stoffer om at disse 

produktene ikke er tilsatt alkylfenoletoksylater eller andre alkylfenolderivater. 

e)  Restmonomerer 

 Samlet mengde restmonomerer (unntatt akrylamid) som kan få eller har fått tildelt en eller flere av følgende 

risikosetninger (eller kombinasjoner av disse) og er til stede i overflatebehandlingsmidler, retensjonsmidler, 

forsterkningsmidler, vannavstøtende stoffer eller kjemiske stoffer som brukes i intern og ekstern vannrensing, skal 

ikke overstige 100 ppm (beregnet på grunnlag av faststoffinnholdet): 

Faresetning(1) Risikosetning(2) 

H340 Kan forårsake genetiske skader R46 

H350 Kan forårsake kreft R45 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding R49 

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft R40 

H360F Kan skade forplantningsevnen R60 

H360D Kan gi fosterskader R61 

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader R60/61/60-61 

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader R60/63 

H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R61/62 

H400 Meget giftig for liv i vann R50/50-53 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R50-53 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R51-53 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann R52-53 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann R53 

(1) Som fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

(2) Som fastsatt i direktiv 67/548/EØF. 

 Akrylamid skal ikke forekomme i overflatebehandlingsmidler, retensjonsmidler, forsterkningsmidler, 

vannavstøtende stoffer eller kjemiske stoffer som brukes i intern eller ekstern vannrensing, i konsentrasjoner på 

over 700 ppm (beregnet på grunnlag av faststoffinnholdet). 

 Vedkommende organ kan unnta søkeren fra disse kravene med hensyn til kjemiske stoffer som brukes i ekstern 

vannrensing. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med relevant 

dokumentasjon (for eksempel sikkerhetsdatablader). 

f)  Overflateaktive stoffer til fjerning av trykksverte 

 Alle overflateaktive stoffer som brukes til fjerning av trykksverte, skal være fullstendig biologisk nedbrytbare (se 

prøvingsmetoder og terskelverdier nedenfor). 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med relevante 

sikkerhetsdatablader eller prøvingsrapporter for hvert enkelt overflateaktivt stoff, med angivelse av 

prøvingsmetode, terskelverdi og konklusjon, på grunnlag av følgende prøvingsmetoder og terskelverdier: OECD 

302 A-C (eller tilsvarende ISO-standarder), med en nedbrytingsprosent (herunder adsorpsjon) i løpet av 28 dager på 

minst 70 % for 302 A og B, og minst 60 % for 302 C.  



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/857 

 

g)  Biocider 

 De aktive bestanddelene i biocider eller biostatiske stoffer som brukes til å bekjempe slimdannende organismer i 

vannsirkuleringssystemer som inneholder fibrer, skal ikke kunne være bioakkumulerende. Biocidenes potensial for 

bioakkumulering kjennetegnes ved en log Pow-verdi (fordelingskoeffisient oktanol/vann) < 3,0 eller en 

bioakkumuleringsfaktor (BCF) fastsatt ved forsøk ≤ 100. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med relevante 

sikkerhetsdatablader eller prøvingsrapporter, med angivelse av prøvingsmetode, terskelverdi og konklusjon, på 

grunnlag av følgende prøvingsmetoder: OECD 107, 117 eller 305 A-E. 

h)  Azofargestoffer 

 Det skal ikke brukes azofargestoffer som kan spaltes til noen av følgende aromatiske aminer, i samsvar med 

vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006: 

1.  4-aminobifenyl (92-67-1) 

2.  benzidin (92-87-5) 

3.  4-klor-o-toluidin (95-69-2) 

4.  2-naftylamin (91-59-8) 

5.  o-aminoazotoluen (97-56-3) 

6.  2-amino-4-nitrotoluen (99-55-8) 

7.  p-kloranilin (106-47-8) 

8.  2,4-diaminoanisol (615-05-4) 

9.  4,4′-diaminodifenylmetan (101-77-9) 

10. 3,3′-diklorbenzidin (91-94-1) 

11.  3,3′-dimetoksybenzidin (119-90-4) 

12.  3,3′-dimetylbenzidin (119-93-7) 

13.  3,3′-dimetyl-4,4'-diaminodifenylmetan (838-88-0) 

14.  p-kresidin (120-71-8) 

15.  4,4′-metylen-bis-(2-kloranilin) (101-14-4) 

16.  4,4′-oksydianilin (101-80-4) 

17.  4,4′-tiodianilin (139-65-1) 

18.  o-toluidin (95-53-4) 

19.  2,4-diaminotoluen (95-80-7) 

20.  2,4,5-trimetylanilin (137-17-7) 

21.  4-aminoazobenzen (60-09-3) 

22.  o-anisidin (90-04-0) 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

i)  Metallkompleksfargestoffer eller -pigmenter: 

 Det skal ikke brukes fargestoffer eller pigmenter som er basert på bly, kobber, krom, nikkel eller aluminium. 

Fargestoffer eller pigmenter av kobberftalocyanin kan imidlertid brukes. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

j)  Ioniske urenheter i fargestoffer 

 Konsentrasjonen av ioniske urenheter i fargestoffer som blir brukt, skal ikke overstige følgende verdier: Ag 

100 ppm, As 50 ppm, Ba 100 ppm, Cd 20 ppm, Co 500 ppm, Cr 100 ppm, Cu 250 ppm, Fe 2 500 ppm, Hg 4 ppm, 

Mn 1 000 ppm, Ni 200 ppm, Pb 100 ppm, Se 20 ppm, Sb 50 ppm, Sn 250 ppm og Zn 1 500 ppm. 

 Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt.  
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Kriterium 5 — Avfallshåndtering 

Alle anlegg for papirmasse- og papirproduksjon skal ha et system for avfallshåndtering (som definert av den relevante 

reguleringsmyndigheten for det aktuelle anlegget for papirmasse- og papirproduksjon), og for restprodukter fra 

produksjonen av det miljømerkede produktet. Søknaden skal inneholde dokumentasjon eller beskrivelse av systemet, 

og skal minst inneholde opplysninger om: 

– metoder for utskilling av materialer som kan gjenvinnes fra avfallsstrømmen, og bruken av disse, 

– metoder for gjenvinning av materialer til andre formål, for eksempel forbrenning for å generere damp eller varme, 

eller til landbruksformål, 

– metoder for behandling av farlig avfall (som definert av den relevante reguleringsmyndigheten for det aktuelle 

anlegget for papirmasse- og papirproduksjon). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram en utførlig beskrivelse av de metodene for avfallshåndtering som er 

innført ved hvert av de aktuelle anleggene, og en erklæring om at kriteriet er oppfylt. 

Kriterium 6 — Bruksegnethet 

Produktet skal være egnet til sitt formål. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram relevant dokumentasjon som viser at kriteriene er oppfylt. Produktet 

skal oppfylle krav til bestandighet i samsvar med gjeldende standarder. Bruksanvisningen skal inneholde en liste over 

normer og standarder som skal brukes til å vurdere bestandigheten. 

Som alternativ til metodene ovenfor skal produsentene garantere produktenes bruksegnethet ved å legge fram relevant 

dokumentasjon på papirkvaliteten, i samsvar med standarden EN ISO/IEC 17050-1:2004, som inneholder generelle 

kriterier for leverandørers erklæring om samsvar med normative dokumenter. 

Kriterium 7 — Opplysninger på EU-miljømerket 

Det valgfrie merket med tekstfelt skal ha følgende tekst: 

«– Redusert vann- og luftforurensning 

– Bruk av sertifiserte fibrer OG/ELLER bruk av returfibrer (alt etter hva som er tilfellet) 

– Begrenset bruk av farlige stoffer» 

Retningslinjene for bruk av det valgfrie merket med tekstfelt er beskrevet i «Guidelines for the use of the EU Ecolabel 

logo» på følgende nettsted: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram en prøve av produktemballasjen som viser merket, samt en erklæring 

om at dette kriteriet er oppfylt. 

 ____________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 16. august 2012 

om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med trykk 

[meddelt under nummer K(2012) 5364] 

(2012/481/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), 

særlig artikkel 8 nr. 2, 

etter samråd med Komiteen for miljømerking i Den europeiske 

union og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan EU-

miljømerket tildeles produkter som har redusert 

miljøvirkning gjennom hele sin livssyklus. 

2)  I forordning (EF) nr. 66/2010 er det fastsatt at det skal 

utarbeides særlige kriterier for EU-miljømerket for hver 

produktgruppe. 

3)  Ettersom kjemikaliene som brukes i trykksaker, kan 

hindre resirkulering av slike produkter og være farlige 

for miljøet og menneskers helse, bør det fastsettes 

kriterier for tildeling av EU-miljømerket til 

produktgruppen «papir med trykk». 

4)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i 

forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1.  Produktgruppen «papir med trykk» skal omfatte enhver 

trykksak som består av minst 90 vektprosent papir, papp eller 

papirbaserte substrater, samt bøker, kataloger, blokker, hefter 

og skjemaer som består av minst 80 vektprosent papir, papp 

eller papirbaserte substrater. Bilag, omslag og ethvert produkt 

av papir med trykk som inngår i den endelige trykksaken, skal 

anses for å utgjøre en del av trykksaken. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 223, 21.8.2012, s. 55, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 231/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 

av 21.3.2013, s. 39. 

(1) EUT L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

2.  Bilag som er fastgjort til trykksaken (og som ikke er 

beregnet på å tas ut), skal oppfylle kravene i vedlegget til denne 

beslutning. Bilag som ikke er fastgjort til trykksaken (f.eks. 

flygeblader og avtakbare klistremerker), men som selges eller 

leveres sammen med den, behøver bare å oppfylle kravene i 

vedlegget til denne beslutning dersom de skal bære EU-

miljømerket. 

3.  Produktgruppen «papir med trykk» skal ikke omfatte 

følgende produkter: 

a)  mykpapirprodukter med trykk, 

b)  trykksaker som brukes til emballering og innpakking 

c)  mapper, konvolutter og ringpermer. 

Artikkel 2 

I denne beslutning menes med 

1) «bøker» garnheftede og/eller limbundne trykksaker med 

harde eller myke permer, f.eks. lærebøker, skjønnlitterære 

eller faglitterære bøker, notisbøker, øvingshefter, 

spiralbundne notisbøker, rapporter, innbundne kalendere, 

håndbøker og pocketbøker. Blader, brosjyrer, tidsskrifter, 

kataloger som utgis regelmessig, og årsrapporter omfattes 

ikke av denne definisjonen. 

2) «forbruksvarer» kjemikalier som brukes under trykkings-, 

overflatebehandlings- og ferdiggjøringsprosessene, og som 

kan forbrukes, ødelegges, spres, gå til spille eller brukes 

opp. Forbruksvarer omfatter produkter som blekk og 

trykkfarger, tonere, overtrykkslakk, lakk, lim, vaskemidler 

og fuktevannstilsetninger. 

3) «mappe» et omslag til løse papirark. Mapper omfatter 

produkter som skilleark, samlemapper, aktomslag, 

hengemapper, pappesker og klaffmapper. 

4) «halogenert organisk løsemiddel» et organisk løsemiddel 

som inneholder minst ett brom-, klor-, fluor- eller jodatom 

per molekyl. 

2017/EØS/29/50 
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5) «bilag» et ekstra blad eller en ekstra del som er trykt 

uavhengig av trykksaken, og som enten er stukket inn i 

trykksaken og kan tas ut (løst bilag) eller fastgjort til 

trykksaken og dermed utgjør en integrerende del av denne 

(fast bilag). Bilag omfatter annonser over flere sider, hefter, 

brosjyrer, svarkort og annet reklamemateriell. 

6) «avis» en publikasjon som utgis daglig eller ukentlig, som 

inneholder nyheter, og som er trykt på avispapir framstilt 

av papirmasse og/eller gjenvunnet papir med en vekt på 40-

65 g/m2. 

7) «bestanddeler som ikke er av papir» alle deler av en 

trykksak som ikke består av papir, papp eller papirbaserte 

substrater. 

8) «emballasje» ethvert produkt som består av materialer av 

en hvilken som helst art brukt til innpakking, beskyttelse, 

håndtering, levering fra produsent til bruker eller forbruker 

og presentasjon av varer, som kan omfatte alt fra råvarer til 

ferdigprodukter. 

9) «trykksak» det produktet som oppstår ved bearbeiding av 

et trykkemateriale. Bearbeidingen består av trykking på 

papir. Foruten trykking kan bearbeidingen omfatte 

ferdiggjøring, f.eks. falsing, stansing og tilskjæring eller 

montering ved limbinding, sying eller garnbinding. 

Trykksaker omfatter aviser, reklamemateriell, nyhetsbrev, 

tidsskrifter, kataloger, bøker, brosjyrer, blokker, plakater, 

løsblader, visittkort og etiketter. 

10) «trykking» (eller trykkeprosess) en prosess der et 

trykkemateriale bearbeides til en trykksak. Trykking 

omfatter førtrykk, trykking og ferdiggjøring. 

11) «resirkulering» all gjenvinning der avfallsmaterialer blir 

bearbeidet på nytt til produkter, materialer eller stoffer til 

enten det opprinnelige formålet eller til andre formål. Dette 

omfatter bearbeiding på nytt av organisk materiale, men 

omfatter ikke energigjenvinning og ny bearbeiding til 

materialer som skal benyttes som brennstoff eller 

fyllmateriale. 

12) «flyktig organisk forbindelse» («VOC») enhver organisk 

forbindelse samt den fraksjonen av kreosot som har et 

damptrykk på minst 0,01 kPa ved 293,15 K, eller som har 

en tilsvarende flyktighet under de særlige bruksforholdene. 

13) «vaskemidler» (også kalt rengjøringsmidler eller 

rensemidler) a) flytende kjemikalier til vasking av separate 

(off-press) og integrerte (in-press) trykkformer og 

trykkpresser for å fjerne trykkfarge, papirstøv og lignende, 

b) rensemidler til fjerning av lim- og lakkrester fra 

ferdiggjøringsmaskiner og trykkemaskiner, c) rensemidler 

til fjerning av tørket trykkfarge. Vaskemidler omfatter ikke 

midler til rengjøring av andre deler av trykkemaskinen eller 

til rengjøring av andre maskiner enn trykkemaskiner og 

ferdiggjøringsmaskiner. 

14) «papiravfall» avfall av papir fra trykking og ferdiggjøring, 

fra trimming eller skjæring av papir eller i form av 

oppstartsmakulatur fra trykkeriet og binderiet, som ikke 

inngår i den ferdige trykksaken. 

Artikkel 3 

For å kunne få tildelt EU-miljømerket i henhold til forordning 

(EF) nr. 66/2010 skal en trykksak tilhøre produktgruppen 

«papir med trykk» som definert i artikkel 1 i denne beslutning, 

og oppfylle kriteriene og de tilhørende kravene til vurdering og 

kontroll fastsatt i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 4 

Kriteriene for produktgruppen «papir med trykk», og de 

tilhørende kravene til vurdering og kontroll, skal gjelde i tre år 

fra den datoen denne beslutning er truffet. 

Artikkel 5 

For administrative formål tildeles produktgruppen kode-

nummeret «028». 

Artikkel 6 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 16. august 2012. 

For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 _____ 
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VEDLEGG 

MÅLSETTING 

Formålet med kriteriene 

Kriteriene har til formål særlig å oppnå en mer miljøeffektiv avsverting og resirkulering av trykksaker, å redusere 

utslipp av flyktige organiske forbindelser og å redusere eller forebygge risikoen for miljøet og for menneskers helse i 

forbindelse med bruk av farlige stoffer. Kriteriene er fastsatt på nivåer som fremmer merking av trykksaker som har 

liten miljøvirkning. 

KRITERIER 

Det fastsettes kriterier for: 

1. Substrat 

2. Stoffer og stoffblandinger som er forbudt å bruke er skal begrenses 

3. Resirkuleringsevne 

4. Utslipp 

5. Avfall 

6. Energi 

7. Opplæring 

8. Bruksegnethet 

9. Opplysninger på produktet 

10. Opplysninger på EU-miljømerket 

Kriterium 1, 3, 8, 9 og 10 gjelder for den ferdige trykksaken. 

Kriterium 2 gjelder både for de bestanddelene av trykksaken som ikke er av papir, og for trykking, overflatebehandling 

og ferdiggjøring av papirbestanddelene. 

Kriterium 4, 5, 6 og 7 gjelder bare for trykking, overflatebehandling og ferdiggjøring av papirbestanddelene. 

Disse kriteriene gjelder for alle prosesser som gjennomføres ved det anlegget eller de anleggene der trykksaken 

framstilles. Dersom visse trykkings-, overflatebehandlings- og ferdiggjøringsprosesser brukes utelukkende til 

miljømerkede produkter, gjelder kriterium 2, 4, 5, 6 og 7 bare for disse prosessene. 

Miljøkriteriene omfatter ikke transport av råstoffer, forbruksvarer og sluttprodukter. 

Krav til vurdering og kontroll 

De særlige kravene til vurdering og kontroll skal angis for hvert kriterium. 

Alt som er trykket på trykksaken, skal oppfylle kriteriene. Deler av produktet som trykkes av en underleverandør, må 

derfor også oppfylle de kravene som gjelder for trykking. Søknaden skal inneholde en liste over alle trykkerier og 

underleverandører som deltar i produksjonen av papiret med trykk, med angivelse av deres geografiske plassering. 

Søkeren skal framlegge en liste over kjemikalier som brukes i trykkeriet til produksjon av trykksakene. Dette kravet 

gjelder for alle forbruksvarer som brukes under trykking, overflatebehandling og ferdiggjøring. Listen som søkeren 

framlegger, skal inneholde opplysninger om mengde, funksjon og leverandør for alle kjemikalier som brukes, samt 

sikkerhetsdatabladet, som skal være utformet i samsvar med kommisjonsdirektiv 2001/58/EF(1). 

Når det kreves at søkeren skal framlegge erklæringer, dokumentasjon, analyser, prøvingsrapporter eller annet som viser 

at kriteriene er oppfylt, kan dette komme fra søkeren selv og/eller fra søkerens leverandør(er) og/eller fra dennes/deres 

leverandør(er), alt etter som.  

  

(1) EFT L 212 av 7.8.2001, s. 24. 



Nr. 29/862 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

Ved behov kan det benyttes andre prøvingsmetoder enn dem som er angitt for det enkelte kriterium, forutsatt at 

metodene godtas som likeverdige av vedkommende organ som vurderer søknaden. 

Når det er mulig, skal prøvingen utføres av laboratorier som oppfyller de alminnelige kravene i standarden EN 

ISO 17025 eller tilsvarende. 

Ved behov kan vedkommende organer kreve ytterligere dokumentasjon og foreta uavhengige kontroller. 

KRITERIER FOR EU-MILJØMERKET 

Kriterium 1 — Substrat 

a)  Trykksaken skal være trykt utelukkende på papir som er tildelt EU-miljømerket i henhold til kommisjonsbeslutning 

2011/333/EU(1). 

b)  Dersom det er brukt avispapir, skal trykksaken være trykt utelukkende på papir som er tildelt EU-miljømerket i 

henhold til kommisjonsbeslutning 2012/448/EU(2). 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge spesifikasjonene for de aktuelle trykksakene, herunder handelsnavn, 

mengder og vekt/m2 for papiret som brukes. Listen skal også inneholde navnene på leverandørene av papiret som 

brukes. Søkeren skal framlegge en kopi av et gyldig sertifikat på at papiret som brukes, er tildelt EU-miljømerket. 

Kriterium 2 – Stoffer og stoffblandinger som er forbudt å bruke eller skal begrenses 

a)  Farlige stoffer og stoffblandinger 

Forbruksvarer som vil kunne forekomme i den endelige trykksaken, og som inneholder stoffer og/eller 

stoffblandinger som i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(3) eller rådsdirektiv 

67/548/EØF(4) oppfyller kriteriene for å bli tildelt en eller flere av faresetningene eller risikosetningene angitt 

nedenfor, eller stoffer nevnt i artikkel 57 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006(5), skal ikke 

brukes til trykking, overflatebehandling og ferdiggjøring av den endelige trykksaken. 

Dette kravet gjelder ikke for toluen til bruk ved dyptrykk der det benyttes et lukket eller innkapslet anlegg eller et 

gjenvinningssystem eller tilsvarende system for begrensning og overvåking av diffuse utslipp, og der 

gjenvinningsgraden er minst 92 %. UV-lakk og UV-blekk som er tildelt faresetning/risikosetning H412/R52-53, er 

også unntatt fra dette kravet. 

De bestanddelene av den endelige trykksaken som ikke er av papir (opptil 20 vektprosent i samsvar med artikkel 1), 

skal ikke inneholde stoffene nevnt ovenfor. 

Liste over faresetninger og risikosetninger: 

Faresetning(1) Risikosetning(2) 

H300 Dødelig ved svelging R28 

H301 Giftig ved svelging R25 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene R65 

H310 Dødelig ved hudkontakt R27 

H311 Giftig ved hudkontakt R24 

H330 Dødelig ved innånding R23 eller R26 

H331 Giftig ved innånding R23 

H340 Kan forårsake genetiske skader R46 

  

(1) Beslutning av 7. juni 2011 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kopieringspapir og grafisk papir 

(EUT L 149 av 8.6.2011, s. 12). 

(2) Beslutning av 12. juli 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til avispapir (EUT L 202 av 

28.7.2012, s. 26). 

(3) EUT L 353 av 13.8.2008, s. 1. 

(4) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. 

(5) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 
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Faresetning(1) Risikosetning(2) 

H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader R68 

H350 Kan forårsake kreft R45 

H350i Kan forårsake kreft ved innånding R49 

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft R40 

H360F Kan skade forplantningsevnen R60 

H360D Kan gi fosterskader R61 

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader R60, R61, R60-61 

H360Fd  Kan skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader R60-R63 

H360Df  Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R61-R62 

H361f  Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen R62 

H361d  Mistenkes for å kunne gi fosterskader R63 

H361fd Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne 

gi fosterskader 

R62-63 

H362 Kan skade barn som ammes R64 

H370 Forårsaker organskader R39/23, R39/24, R39/25, 

R39/26, R39/27, R39/28 

H371 Kan forårsake organskader R68/20, R68/21, R68/22 

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/25, R48/24, R48/23 

H372 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering R48/20, R48/21, R48/22 

H400 Meget giftig for liv i vann R50 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R50-53 

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann R51-53 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann R52-53 

H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann R53 

EUH059 Farlig for ozonlaget R59 

EUH029 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass R29 

EUH031 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass R31 

EUH032 Ved kontakt med syre utvikles meget giftig gass R32 

EUH070 Giftig ved øyekontakt R39-41 

(1) Som fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008. 

(2) Som fastsatt i direktiv 67/548/EØF. 

Stoffer eller stoffblandinger som endrer egenskaper ved bearbeiding (f.eks. som ikke lenger er biotilgjengelige, 

eller som endres kjemisk), slik at den angitte faren ikke lenger foreligger, er unntatt fra ovenstående krav.  
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Konsentrasjonsgrensene for stoffer og stoffblandinger som kan tildeles eller er tildelt ovennevnte faresetninger eller 

risikosetninger, eller som oppfyller kriteriene for klassifisering i fareklassene eller -kategoriene, og 

konsentrasjonsgrensene for stoffer som oppfyller kriteriene i artikkel 57 bokstav a), b) eller c) i forordning (EF) nr. 

1907/2006, skal ikke overstige de generiske eller spesifikke konsentrasjonsgrensene som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008. Når det er fastsatt spesifikke konsentrasjonsgrenser, skal de gå foran de 

generiske grensene. 

Konsentrasjonsgrensene for stoffer som oppfyller kriteriene i artikkel 57 bokstav d), e) eller f) i forordning (EF) 

nr. 1907/2006, skal ikke overstige 0,1 vektprosent. 

Vurdering og kontroll: For stoffer som ikke allerede er klassifisert i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, 

skal søkeren dokumentere at disse kriteriene er oppfylt ved å framlegge: i) en erklæring om at de bestanddelene av 

sluttproduktet som ikke er av papir, ikke inneholder stoffene nevnt i disse kriteriene i konsentrasjoner over de 

tillatte grensene, ii) en erklæring om at forbruksvarer som vil kunne forekomme i den endelige trykksaken, og som 

brukes til trykking, overflatebehandling og ferdiggjøring, ikke inneholder stoffene nevnt i disse kriteriene i 

konsentrasjoner over de tillatte grensene, iii) en liste over alle forbruksvarer som brukes til trykking, ferdiggjøring 

og overflatebehandling av trykksakene. Listen skal inneholde opplysninger om mengde, funksjon og leverandører 

for alle forbruksvarer som brukes i produksjonsprosessen. 

Søkeren skal dokumentere at dette kriteriet er oppfylt ved å framlegge en erklæring om at ingen av stoffene er 

klassifisert i noen av de fareklassene som er forbundet med faresetningene oppført på listen ovenfor i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008, så langt dette som et minimum kan fastslås på grunnlag av de opplysningene som 

kreves i henhold til vedlegg VII til forordning (EF) nr. 1907/2006. Denne erklæringen skal underbygges av 

sammenfattede opplysninger om de relevante egenskapene forbundet med faresetningene på listen ovenfor, med det 

detaljnivået som er angitt i nr. 10, 11 og 12 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1907/2006 («Retningslinjer for 

utarbeiding av sikkerhetsdatablader»). 

Opplysninger om stoffers iboende egenskaper kan framskaffes på andre måter enn ved prøving, f.eks. ved hjelp av 

alternative metoder som in vitro-metoder, kvantitative strukturaktivitetsmodeller eller gruppering eller 

sammenligning med stoffer med samme struktur, i samsvar med vedlegg XI til forordning (EF) nr. 1907/2006. Det 

oppfordres på det sterkeste til å utveksle relevante opplysninger. 

Opplysningene som framlegges, skal dreie seg om de formene eller fysiske tilstandene av stoffene eller 

stoffblandingene som brukes i sluttproduktet. 

For stoffer som er oppført i vedlegg IV og V til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), som er unntatt fra 

registreringsplikten i henhold til artikkel 2 nr. 7 bokstav a) og b) i samme forordning, er det tilstrekkelig å 

framlegge en erklæring om at det forholder seg slik, for å oppfylle ovennevnte krav. 

Søkeren skal framlegge egnet dokumentasjon på gjenvinningsgraden for toulen i det lukkede/innkapslede 

anlegget/gjenvinningssystemet eller et eventuelt tilsvarende system som brukes ved dyptrykk. 

b)  Stoffer angitt i samsvar med artikkel 59 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

Det skal ikke gis unntak fra forbudet fastsatt i artikkel 6 nr. 6 bokstav a) i forordning (EF) nr. 66/2010 for stoffer 

som er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring og er oppført på listen omhandlet i 

artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, når disse inngår i stoffblandinger i konsentrasjoner på over 0,1 %. 

Spesifikke konsentrasjonsgrenser som er fastsatt i samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008, skal 

gjelde når konsentrasjonen er under 0,1 %. 

Vurdering og kontroll: Listen over stoffer som er identifisert som stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring 

og er oppført på listen omhandlet i artikkel 59 i forordning (EF) nr. 1907/2006, finnes på følgende adresse: 

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 

Det skal vises til denne listen på søknadsdatoen. 

Søkeren skal dokumentere at kriteriet er oppfylt ved å framlegge data om mengden av stoffer som brukes til 

trykking av trykksakene, og skal framlegge en erklæring om at stoffene nevnt i dette kriteriet ikke finnes i 

sluttproduktet i konsentrasjoner over de angitte grensene. Konsentrasjonen av stoffer og stoffblandinger skal være 

angitt i sikkerhetsdatabladene i samsvar med artikkel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006.  
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c)  Biocider 

Biocider, enten som en del av sammensetningen eller som en del av eventuelle stoffblandinger som inngår i 

sammensetningen, som brukes til å konservere produktet og er klassifisert med H410/R50-53 eller H411/R51-53 i 

samsvar med direktiv 67/548/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(1) eller forordning (EF) nr. 

1272/2008, er tillatt, men bare dersom bioakkumuleringspotensialet påvises med en log Pow-verdi 

(fordelingskoeffisient oktanol/vann) på < 3,0 eller en bioakkumuleringsfaktor fastsatt ved forsøk (BCF) på ≤ 100. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge kopier av sikkerhetsdatabladene for alle biocider som er brukt i de 

forskjellige produksjonsleddene, sammen med dokumentasjon på konsentrasjonene av biocider i sluttproduktet. 

d)  Vaskemidler 

Vaskemidler som brukes til rengjøring i forbindelse med trykkeprosesser og/eller delprosesser, og som inneholder 

aromatiske hydrokarboner, er tillatt bare dersom de oppfyller kravene i kriterium 2 bokstav b), og dersom et av 

følgende vilkår er oppfylt: 

i) Innholdet av aromatiske hydrokarboner i vaskemiddelet som brukes, er høyst 0,1 vektprosent. 

ii) Den årlige brukte mengden av vaskemidler som er basert på aromatiske hydrokarboner, er høyst 5 % av den 

samlede mengden av vaskemidler som brukes per kalenderår. 

Dette kriteriet gjelder ikke for toulen brukt som vaskemiddel i forbindelse med dyptrykk. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge sikkerhetsdatabladet for hvert av vaskemidlene som brukes i et 

trykkeri i løpet av det året som det angitte årlige forbruket viser til. Vaskemiddelleverandørene skal framlegge 

erklæringer om innholdet av aromatiske hydrokarboner i vaskemidlene. 

e)  Alkylfenoletoksylater — halogenerte løsemidler — ftalater 

Følgende stoffer og preparater skal ikke tilsettes til blekk, trykkfarger, tonere, lim eller vaskemidler eller andre 

kjemiske rengjøringsmidler som brukes i forbindelse med trykking av trykksaken: 

— Alkylfenoletoksylater og derivater av disse som kan produsere alkylfenoler ved nedbryting. 

— Halogenerte løsemidler som på søknadstidspunktet er klassifisert i fare- eller risikokategoriene oppført i 

kriterium 2 bokstav a). 

— Ftalater som på søknadstidspunktet er tildelt risikosetning H360F, H360D eller H361f i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1272/2008. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

f)  Trykkfarger, tonere, blekk, lakk, folie og laminat 

Følgende tungmetaller og deres bestanddeler skal ikke brukes i trykkfarger, tonere, blekk, lakk, folie og laminat 

(verken som et stoff eller som en del av et preparat): kadmium, kobber (unntatt kobberftalocyanin), bly, nikkel, 

krom VI, kvikksølv, arsen, løselig barium, selen, antimon. Kobolt kan bare brukes i en mengde på opptil 0,1 

vektprosent 

Det tillates at ingrediensene inneholder spor av disse metallene som stammer fra urenheter i råstoffene, i en mengde 

på opptil 0,01 vektprosent. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, samt erklæringer fra 

leverandørene av bestanddelene. 

Kriterium 3 — Resirkuleringsevne 

Trykksaken skal kunne resirkuleres. Papiret skal kunne avsvertes, og de bestanddelene av trykksaken som ikke er av 

papir, skal være lette å fjerne, slik at de ikke hindrer resirkulering. 

a)  Fuktbestandighetsmidler kan bare brukes dersom det kan bevises at sluttproduktet kan resirkuleres.  

  

(1) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. 
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b)  Lim kan bare brukes dersom det kan bevises at det kan fjernes. 

c)  Lakk og folie som inneholder polyetylen og/eller polyetylen/polypropylen, kan bare brukes til omslag til bøker, 

blokker, tidsskrifter, kataloger og øvingshefter. 

d)  Det skal bevises at trykksaken kan avsvertes. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge prøvingsresultater som viser at fuktbestandighetsmidler kan resirkuleres 

og lim kan fjernes. Referanseprøvingsmetodene er PTS-RH 021/97 for fuktbestandighetsmidler og INGEDE-metode 

12 for fjerning av uløselig lim, eller tilsvarende metoder. Muligheten for avsverting skal bevises ved hjelp av 

poengkortet for avsverting («Deinking Scorecard»(1)) fra Det europeiske råd for gjenvunnet papir, eller tilsvarende 

prøvingsmetoder. Prøvingen skal utføres med tre typer papir: ubestrøket, bestrøket og overflatelimt papir. Dersom en 

type trykkfarge selges bare for en eller to bestemte papirtyper, er det tilstrekkelig å gjennomføre prøving med den eller 

de aktuelle papirtypene. Søkeren skal framlegge en erklæring om at lakkerte og laminerte trykksaker oppfyller kravene 

i kriterium 3 bokstav c). Dersom en del av en trykksak er lett å fjerne (f.eks. et plastomslag eller et ombrukbart omslag 

til et øvingshefte), kan prøvingen av resirkuleringsevnen gjennomføres uten denne delen. Bevis på at de delene av 

trykksaken som ikke er av papir, lett kan fjernes, skal framlegges i form av en erklæring fra papirinnsamlingsforetaket, 

resirkuleringsforetaket eller en tilsvarende organisasjon. Prøvingsmetoder som av en kompetent og uavhengig 

tredjemann er påvist å gi likeverdige resultater, kan også brukes. 

Kriterium 4 — Utslipp 

a)  Utslipp til vann 

Skyllevann som inneholder sølv fra framkalling av film og produksjon av trykkplater, samt fotokjemikalier, skal 

ikke slippes ut til et renseanlegg. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med en 

beskrivelse av hvordan fotokjemikalier og sølvholdig skyllevann håndteres ved anlegget. Dersom 

filmframkallingen og/eller plateproduksjonen settes ut, skal underleverandøren framlegge en erklæring om at dette 

kriteriet er oppfylt, sammen med en beskrivelse av hvordan fotokjemikalier og sølvholdig skyllevann håndteres hos 

underleverandøren. 

Mengden av Cr og Cu som slippes ut til et renseanlegg, skal være henholdsvis høyst 45 mg per m2 og høyst 400 mg 

per m2 trykksylinderoverflate som brukes i pressen. 

Vurdering og kontroll: I trykkerier som utfører dyptrykk, skal utslippene av Cr og Cu til avløpsnettet kontrolleres 

etter at avløpsvannet er renset og før det ledes ut. Det skal tas en representativ prøve av Cr- og Cu-utslippene hver 

måned. Minst en gang per år skal et godkjent laboratorium foreta en analysekontroll for å bestemme innholdet av 

Cr og Cu i en representativ delprøve av disse prøvene. Oppfyllelsen av dette kriteriet skal vurderes ved å dividere 

innholdet av Cr og Cu som er bestemt ved den årlige analysekontrollen, med sylinderoverflaten som er brukt i 

pressen under trykking. Sylinderoverflaten som er brukt i pressen under trykking, beregnes ved å multiplisere 

sylinderoverflaten (= 2πrL, der r er radien og L er sylinderens lengde) med antall trykkeproduksjoner i løpet av et år 

(= antall forskjellige trykkeoppdrag). 

b)  Utslipp til luft 

Flyktige organiske forbindelser (VOC) 

Følgende kriterium skal være oppfylt: 

(PVOC – RVOC)/Ppapir < 5 [kg/tonn] 

der: 

PVOC = samlet årlig mengde VOC i de innkjøpte kjemikaliene som brukes til den samlede årlige 

trykksakproduksjonen, angitt i kilo 

RVOC = samlet årlig mengde VOC som destrueres ved rensing, gjenvinnes fra trykkeprosesser og selges, eller 

ombrukes, angitt i kilo 

Ppapir = samlet årlig mengde papir som kjøpes inn og brukes til trykksakproduksjon, angitt i tonn. 

  

  

(1) Assessment of Print Product Recyclability — Deinkability Score — User’s Manual, www.paperrecovery.org, «Publications». 
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Dersom et trykkeri bruker flere forskjellige trykketeknikker, skal dette kriteriet være oppfylt for hver enkelt 

teknikk. 

PVOC skal beregnes på grunnlag av de opplysningene om VOC-innhold som er gitt i sikkerhetsdatabladet, eller i en 

tilsvarende erklæring fra leverandøren av kjemikaliene. 

RVOC skal beregnes på grunnlag av erklæringen om VOC-innholdet i de solgte kjemikaliene eller på grunnlag av det 

interne registeret (eller et tilsvarende dokument) over den årlige mengden VOC som gjenvinnes og ombrukes ved 

anlegget. 

Særlige vilkår for heatset-trykking: 

i) Følgende beregningsmetode skal brukes for heatset-offset-trykking dersom tørkeren er utstyrt med en integrert 

etterbrenner: 

PVOC = 90 % av samlet årlig mengde VOC, angitt i kilo, i fuktevannstilsetninger som brukes til den årlige 

trykksakproduksjonen + 85 % av samlet årlig mengde VOC, angitt i kilo, i vaskemidler som brukes 

til den årlige trykksakproduksjonen. 

ii) Følgende beregningsmetode skal brukes for heatset-offset-trykking dersom tørkeren ikke er utstyrt med en 

integrert etterbrenner: 

PVOC = 90 % av samlet årlig mengde VOC, angitt i kilo, i fuktevannstilsetninger som brukes til den årlige 

trykksakproduksjonen + 85 % av samlet årlig mengde VOC, angitt i kilo, i vaskemidler som brukes 

til den årlige trykksakproduksjonen + 10 % av samlet årlig mengde VOC, angitt i kilo, i trykkfarger 

som brukes til den årlige trykksakproduksjonen. 

For i) og ii) kan det brukes proporsjonalt lavere prosentsatser enn 90 % og 85 % i denne beregningen dersom 

henholdsvis over 10 % eller over 15 % av samlet årlig mengde VOC, angitt i kilo, i fuktevannstilsetningene eller 

vaskemidlene som brukes til den årlige trykksakproduksjonen, fjernes i systemet for rensing av forbrenningsgass 

fra tørkeprosessen. 

Vurdering og kontroll: Kjemikalieleverandøren skal framlegge en erklæring om VOC-innholdet i alkoholer, 

vaskemidler, trykkfarger, fuktevannstilsetninger og andre aktuelle kjemikalier. Søkeren skal dokumentere at 

beregningen er utført i samsvar med kriteriene nevnt ovenfor. Tidsrommet for beregningene skal være basert på 

produksjonen i tolv måneder. Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal beregningene 

ta utgangspunkt i minst tre måneder med representativ drift av anlegget. 

c)  Utslipp fra publikasjonsdyptrykk 

i) Utslipp til luft av VOC fra publikasjonsdyptrykk skal ikke overstige 50 mg C/Nm3. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

ii) Det skal være installert utstyr til reduksjon av utslipp av Cr6 + til luft. 

iii) Utslipp av Cr6 + til luft skal ikke overstige 15 mg/tonn papir. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beskrivelse av systemet som brukes, sammen med 

dokumentasjon vedrørende begrensning og overvåking av utslipp av Cr6 +. Dokumentasjonen skal inneholde 

prøvingsresultater for reduksjon av utslipp av Cr6 + til luft. 

d)  Trykkeprosesser som ikke er omfattet av noen lovgivningsmessige tiltak 

Flyktige løsemidler fra tørkeprosessen i heatset-offset-trykking og fleksografi skal håndteres ved hjelp av et system 

for gjenvinning eller forbrenning eller et tilsvarende system. I alle tilfeller som ikke omfattes av noen 

lovgivningsmessige tiltak, skal utslippene av VOC til luft være høyst 20 mg C/Nm3. 

Dette kravet gjelder ikke for serigrafi og digitaltrykk. Det gjelder heller ikke for heatset- og fleksografi-anlegg med 

et løsemiddelforbruk på mindre enn 15 tonn per år. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beskrivelse av systemet som brukes, sammen med 

dokumentasjon og prøvingsresultater vedrørende begrensning og overvåking av utslipp til luft.  
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Kriterium 5 — Avfall 

a)  Avfallshåndtering 

Anlegget der trykksakene produseres, skal ha et system for håndtering av avfall, herunder restprodukter fra 

trykksakproduksjonen, som definert av vedkommende lokale og nasjonale reguleringsmyndigheter. 

Søkeren skal framlegge dokumentasjon på eller forklaringer om dette systemet som minst omfatter opplysninger 

om følgende framgangsmåter: 

i) håndtering, innsamling, utskilling og bruk av materialer fra avfallsstrømmen som kan resirkuleres, 

ii) gjenvinning av materialer for andre formål, for eksempel forbrenning for å generere damp eller varme, eller for 

landbruksformål, 

iii) håndtering, innsamling, utskilling og sluttbehandling av farlig avfall, som definert av vedkommende lokale og 

nasjonale reguleringsmyndigheter. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med en 

beskrivelse av de benyttede framgangsmåtene for avfallshåndtering. Dersom det er relevant, skal søkeren hvert år 

framlegge en tilsvarende erklæring for den lokale myndigheten. Dersom avfallshåndteringen settes ut, skal også 

underleverandøren framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. 

b)  Papiravfall 

Mengden av produsert papiravfall («X») skal være innenfor følgende grenser: 

Trykkemetode Høyeste mengde papiravfall (%) 

Ark-offset 23 

Coldset, avistrykk 10 

Coldset, blankettrykk 18 

Coldset-rotasjon (unntatt avis- og blankettrykk) 19 

Heatset-rotasjon 21 

Dyptrykk 15 

Fleksografi (unntatt bølgepapp) 11 

Digitaltrykk 10 

Fleksografi (bølgepapp) 17 

Serigrafi 23 

der: 

X = årlig mengde papiravfall som produseres ved trykking (herunder ferdiggjøringsprosesser) av den 

miljømerkede trykksaken, angitt i tonn, dividert med den årlige mengden av papir som kjøpes inn og 

brukes til produksjon av den miljømerkede trykksaken, angitt i tonn. 

Dersom trykkeriet utfører ferdiggjøringsprosesser på oppdrag fra et annet trykkeri, skal den mengden papiravfall 

som produseres i disse prosessene, ikke tas med i beregningen av «X». 

Dersom ferdiggjøringsprosessene settes ut til en annet foretak, skal mengden av papiravfall fra disse prosessene 

bestemmes og tas med i beregningen av «X». 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en beskrivelse av den metoden som brukes for å beregne mengden 

av papiravfall, sammen med en erklæring fra den virksomheten som samler inn papiravfall fra trykkeriet. Søkeren 
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skal framlegge vilkårene for utsettingen og opplysninger om de beregningene som er brukt for å bestemme 

mengden av papiravfall fra ferdiggjøringsprosessene. Tidsrommet for beregningene skal være basert på 

produksjonen i tolv måneder. Dersom det dreier seg om et nytt eller ombygd produksjonsanlegg, skal beregningene 

ta utgangspunkt i minst tre måneder med representativ drift av anlegget. 

Kriterium 6 — Energibruk 

Trykkeriet skal utarbeide et register over alle innretninger som bruker energi (maskiner, belysning, klimaanlegg, 

kjøleanlegg osv.) og en tiltaksplan for å bedre energieffektiviteten. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge registeret over energibrukende innretninger samt tiltaksplanen. 

Kriterium 7 — Opplæring 

Det skal sørges for at alle medarbeidere som deltar i den daglige driften, har de nødvendige kunnskapene for å sikre at 

kravene forbundet med miljømerket oppfylles, og at det skjer en kontinuerlig forbedring. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt, sammen med nærmere 

opplysninger om opplæringsprogrammet og dets innhold samt hvilke medarbeidere som har fått hvilken type 

opplæring, og på hvilket tidspunkt. Søkeren skal også framlegge en prøve av det opplæringsmaterialet som er brukt, for 

vedkommende organ. 

Kriterium 8 — Bruksegnethet 

Produktet skal være egnet til sitt formål. 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en erklæring om at dette kriteriet er oppfylt. Dersom det er relevant, kan 

søkeren bruke nasjonale eller kommersielle standarder for å dokumentere trykksakenes bruksegnethet. 

Kriterium 9 — Opplysninger på produktet 

Produktemballasjen skal være påført følgende opplysning: 

«Brukt papir bør leveres til resirkulering.» 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal framlegge en prøve på produktet med de foreskrevne opplysningene. 

Kriterium 10 — Opplysninger på EU-miljømerket 

Det valgfrie merket med tekstfelt skal ha følgende tekst: 

— Denne trykksaken kan resirkuleres 

— Den er trykt på papir med liten miljøvirkning 

— Utslipp av kjemikalier til luft og vann i forbindelse med papirproduksjon og trykking har vært begrenset 

Retningslinjene for bruk av det valgfrie merket med tekstfelt finnes i dokumentet «Guidelines for the use of the EU 

Ecolabel logo» på følgende adresse: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf 

Vurdering og kontroll: Søkeren skal legge fram en prøve på trykksaken som viser merket, samt en erklæring om at 

dette kriteriet er oppfylt. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2012 

av 31. mai 2012 

om endring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk og kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1503/2006, (EF) nr. 657/2007 og (EF) nr. 1178/2008 med hensyn til tilpasninger i 

forbindelse med fjerningen av variablene for ordretilgang i industrien(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 19. mai 

1998 om konjunkturstatistikk(1), særlig artikkel 17 bokstav b) 

til g), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1165/98 opprettet en felles ramme 

for utarbeiding av Fellesskapets konjunkturstatistikk og 

fastsatte variabler som er nødvendige for å analysere 

utviklingen på kort sikt med hensyn til tilbud og 

etterspørsel, produksjonsfaktorer og priser. 

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1503/2006 av 

28. september 2006 om gjennomføring og endring av 

rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk 

med hensyn til definisjon av variablene, listen over 

variabler og hyppigheten av datautarbeiding(2) fastsatte 

definisjoner av variablenes formål og kjennetegn. 

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 657/2007 av 14. juni 

2007 om gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til 

fastsettelse av europeiske utvalgsundersøkelser(3) 

fastsatte regler og vilkår for oversending av data fra 

medlemsstater som deltar i europeiske 

utvalgsundersøkelser for konjunkturstatistikk. 

4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1178/2008 av 

28. november 2008 om endring av rådsforordning (EF) 

nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1503/2006 og (EF) 

nr. 657/2007 med hensyn til endringer som følge av 

revisjonen av de statistiske grupperingene NACE og 

CPA(4) oppdaterte reglene og vilkårene for de 

europeiske utvalgsundersøkelsene som følge av 

vedtakelsen av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring 

av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 142, 1.6.2012, s. 26, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 232/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 18 av 21.3.2013, s. 40. 

(1) EFT L 162 av 5.6.1998, s. 1. 

(2) EUT L 281 av 12.10.2006, s. 15. 

(3) EUT L 155 av 15.6.2007, s. 7. 

(4) EUT L 319 av 29.11.2008, s.16. 

2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 

og visse EF-forordninger innenfor særlige 

statistikkområder(5) og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 451/2008 av 23. april 2008 om 

opprettelse av en ny statistisk produktgruppering etter 

næring (CPA), og om oppheving av rådsforordning 

(EØF) nr. 3696/93(6). 

5) Variablene for ordretilgang i industrien som ble innført 

ved forordning (EF) nr. 1165/98, skulle tjene som en 

hovedindikator på framtidig produksjon. Variablenes 

evne til å forutsi utviklingen har imidlertid vist seg å 

være begrenset, og ettersom disse variablene ikke har 

resultert i stabile hovedindikatorer i alle medlemsstater, 

har Komiteen for det europeiske statistikksystem 

besluttet at innsamlingen av data om variablene for 

ordretilgang i industrien bør opphøre på bakgrunn av 

prioriteringene som er fastsatt for å utvikle og utarbeide 

statistikk, i lys av færre ressurser og for å redusere 

byrden på det europeiske statistikksystem. 

6) For å fjerne variablene for ordretilgang i industrien er 

det nødvendig å fjerne alle henvisninger til nevnte 

variabler i forbindelse med listen over variabler, 

referanseperioden, detaljnivået, fristene for innsending 

av opplysninger, overgangsperioden og variablenes 

definisjoner, og også når det gjelder vilkårene for 

europeiske utvalgsundersøkelser for ordretilgang på 

andre markeder enn hjemmemarkedet. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske 

statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg A til forordning (EF) nr. 1165/98 endres i samsvar 

med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 1503/2006 endres i samsvar 

med vedlegg II til denne forordning. 

  

(5) EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1. 

(6) EUT L 145 av 4.6.2008, s. 65. 

2017/EØS/29/51 
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Artikkel 3 

I forordning (EF) nr. 657/2007 skal artikkel 1 og 2 lyde: 

«Artikkel 1 

Europeiske utvalgsundersøkelser kan benyttes i utarbeiding 

av statistikk som skiller mellom stater i og utenfor 

euroområdet, for følgende to variabler angitt i vedlegg A til 

forordning (EF) nr. 1165/98: 

Variabel Navn 

312 
Produsentpriser på andre markeder enn 

hjemmemarkedet 

340 Importpriser 

Artikkel 2 

Medlemsstater som deltar i de europeiske 

utvalgsundersøkelsene nevnt i artikkel 1, skal til 

Kommisjonen (Eurostat) minst overføre data for variabel 

nr. 312 for NACE-virksomheten og for variabel nr. 340 for 

CPA-produkter, som angitt i vedlegget.» 

Artikkel 4 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1178/2008 endres i samsvar 

med vedlegg III til denne forordning. 

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 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

I vedlegg A til forordning (EF) nr. 1165/98 gjøres følgende endringer: 

1) I bokstav c) (Liste over variabler) gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 oppheves variablene «130 Ordretilgang», «131 Ordretilgang fra hjemmemarkedet» og «132 Ordretilgang 

fra andre markeder enn hjemmemarkedet». 

b) Nr. 3 og 8 utgår. 

2) I bokstav e) (Referanseperiode) utgår variablene 130, 131 og 132 og deres respektive referanseperioder. 

3) I bokstav f) (Detaljnivå) gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 4 skal lyde: 

«4. I tillegg skal samtlige variabler bortsett fra variablene for omsetning (nr. 120, 121, 122) oversendes for hele 

industrien, definert som næringshovedområde B–E i NACE Rev. 2, og for industrihovedgruppene (MIG) 

som definert i kommisjonsforordning (EF) nr. 586/2001(*). 

  

(*) EFT L 86 av 27.3.2001, s. 11.» 

b) Nr. 6 oppheves. 

c) Nr. 9 skal lyde: 

«9. Variablene for andre markeder enn hjemmemarkedet (nr. 122 og 132) skal oversendes, idet det skilles 

mellom stater i og utenfor euroområdet. Dette skillet skal anvendes på hele industrien, definert som 

næringshovedområde B–E i NACE Rev. 2, på industrihovedgruppene og på nivåene næringshovedområde 

(én bokstav) og næring (to sifre) i NACE Rev. 2. Opplysninger om NACE Rev. 2 D og E er ikke påkrevd 

for variabel nr. 122. Variabelen for importpriser (nr. 340) skal i tillegg oversendes, idet det skilles mellom 

stater i og utenfor euroområdet. Dette skillet skal anvendes på hele industrien, definert som 

næringshovedområde B–E i CPA, på industrihovedgruppene og på nivåene næringshovedområde (én 

bokstav) og næring (to sifre) i CPA. Når det gjelder skillet mellom stater i og utenfor euroområdet, kan 

Kommisjonen fastsette vilkårene for anvendelse av europeiske utvalgsundersøkelser som definert i 

artikkel 4 nr. 2 bokstav d) første ledd. 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 omhandlet i artikkel 18 nr. 3. En europeisk utvalgsundersøkelse kan begrense virkeområdet for 

variabelen for importpriser til import av produkter fra stater utenfor euroområdet. Medlemsstater som ikke 

har innført euro som sin valuta, skal ikke foreta noe skille mellom stater i og utenfor euroområdet for 

variabel nr. 122, 312 og 340.» 

4) I bokstav g) (Frister for innsending av opplysningene) nr. 1 utgår variabel nr. 130, 131 og 132 og deres respektive 

frister «1 måned og 20 kalenderdager». 

5) I bokstav j) (Overgangsperiode) skal nr. 3 lyde: 

«3. En overgangsperiode som opphører 11. august 2007, kan innrømmes for variabel nr. 340 og skillet mellom 

stater i og utenfor euroområdet for variabel nr. 122, 312 og 340, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 

nr. 2.» 

 ______   
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VEDLEGG II 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1503/2006 gjøres følgende endringer: 

Variablene «130 Ordretilgang», «131 Ordretilgang fra hjemmemarkedet» og «132 Ordretilgang fra andre markeder enn 

hjemmemarkedet» oppheves. 

 ______  

VEDLEGG III 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1178/2008 gjøres følgende endringer: 

Variabel «132 ORDRETILGANG FRA ANDRE MARKEDER ENN HJEMMEMARKEDET» oppheves. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 600/2012 

av 21. juni 2012 

om verifisering av rapporter om klimagassutslipp og rapporter om tonnkilometer og akkreditering 

av miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av 

rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 15 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det er nødvendig med overordnede rammeregler for 

akkreditering av miljøkontrollører for å sikre at 

verifiseringen av rapporter fra driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatører innenfor rammen av Unionens 

ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser, 

som skal framlegges i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 

21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp 

av klimagasser i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF(2), utføres av kontrollører som 

har den tekniske kompetansen til å utføre den betrodde 

oppgaven på en uavhengig og upartisk måte og i 

samsvar med de kravene og prinsippene som er fastsatt i 

denne forordning. 

2)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 

12. desember 2006 om tjenester i det indre marked(3) 

fastsatte en generell ramme som skulle lette fri 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181, 12.7.2012, s.1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 234/2012 av 31. 

desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 

21.3.2013, s. 42. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) EUT L 181 av 12.7.2012, s. 30. 

(3) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 36. 

bevegelighet for tjenester og tjenesteytere i Unionen og 

samtidig opprettholde høy kvalitet på tjenestene. En 

harmonisering i Unionen av reglene for akkreditering og 

verifisering innenfor rammen av unionsordningen for 

handel med utslippskvoter bør bidra til et 

konkurransemarked for miljøkontrollører og samtidig 

sikre at driftsansvarlige og luftfartøyoperatører får 

innsyn og informasjon. 

3)  Når artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF gjennomføres, er 

det nødvendig å sikre en synergi mellom den 

omfattende rammen for akkreditering som ble fastsatt 

ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene 

til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter, og om oppheving av forordning (EØF) 

nr. 339/93(4) og tilknyttede bestemmelser i 

europaparlaments- og rådsbeslutning 768/2008/EF av 

9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av 

produkter og om oppheving av 

rådsbeslutning 93/465/EØF(5) på den ene side, og de 

særlige trekkene ved Unionens ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser og de kravene som er 

avgjørende for en effektiv gjennomføring av 

direktiv 2003/87/EF, på den annen side. Forordning 

(EF) nr. 765/2008 bør fortsatt få anvendelse på de 

aspektene ved akkrediteringen av miljøkontrollører som 

ikke omhandles i denne forordning. Det bør særlig 

sikres at når nasjonale myndigheter som er utpekt av en 

medlemsstat i samsvar med forordning (EF) 

nr. 765/2008, som følge av medlemsstatens interne 

praksis, utfører en alternativ framgangsmåte for 

akkreditering, nemlig sertifisering av miljøkontrollører 

som er fysiske personer, skal den berørte medlemsstaten 

framlegge dokumentasjon på at denne myndigheten har 

like høy troverdighet som nasjonale 

akkrediteringsorganer som har gjennomgått en 

fagfellevurdering organisert av det organet som er 

anerkjent i henhold til artikkel 14 i nevnte forordning. 

  

(4) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(5) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 

2017/EØS/29/52 
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4)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1221/2009 av 25. november 2009 om frivillig 

deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for 

miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) og om oppheving 

av forordning (EF) nr. 761/2001 og kommisjonsvedtak 

2001/681/EF og 2006/193/EF(1) krever et uavhengig og 

nøytralt system for akkreditering eller lisensiering av 

miljøkontrollører. Av hensyn til sammenhengen og for å 

minske den administrative byrden for medlemsstatene 

og markedsdeltakerne er det hensiktsmessig å ta hensyn 

til synergier mellom nevnte forordning og denne 

forordning. 

5)  I systemet for verifisering og akkreditering bør det 

unngås at det blir unødig overlapping av 

framgangsmåter og organisasjoner som er opprettet i 

henhold til andre unionsrettslige virkemidler, som ville 

kunne føre til en økt byrde for medlemsstatene eller 

markedsdeltakerne. Det bør derfor dras nytte av beste 

praksis fra anvendelsen av harmoniserte standarder som 

er vedtatt av Den europeiske standardiserings-

organisasjon på grunnlag av et mandat utstedt av 

Kommisjonen i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en 

informasjonsprosedyre for standarder og tekniske 

forskrifter samt regler for informasjonssamfunns-

tjenester(2), slik som den harmoniserte standarden for 

generelle krav til akkrediteringsorganer som akkredi-

terer samsvarsvurderingsorganer, og den harmoniserte 

standarden for krav til validerings- og kontrollorganer 

for klimagasser til bruk ved akkreditering eller andre 

former for anerkjennelse, hvis henvisninger er blitt 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende, samt 

dokument EA-6/03 og andre tekniske dokumenter 

utviklet av Samarbeidsorganet for alle akkredi-

teringsorganer i Europa eller av andre organer. 

6)  Ved innføring av harmoniserte regler for verifisering av 

rapporter fra driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører er 

det nødvendig å sikre at byrden for driftsansvarlige som 

slipper ut mindre mengder karbondioksid (CO2) per år, 

luftfartøyoperatører som anses som foretak med lave 

utslipp i henhold til forordning (EU) nr. 601/2012, og 

medlemsstatenes tilgjengelige ressurser, ikke står i 

misforhold til målsettingene. 

7)  I henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF kan 

medlemsstatene unnta små anlegg som er underlagt 

tilsvarende tiltak, fra Unionens ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser, forutsatt at vilkårene i 

nevnte artikkel er oppfylt. Denne forordning bør ikke få 

direkte anvendelse på de anleggene som er unntatt i 

henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF, med 

mindre medlemsstaten bestemmer at denne forordning 

bør få anvendelse. 

8)  I samsvar med prinsippene i vedlegg V til direktiv 

2003/87/EF bør miljøkontrolløren anvende en risikoba

  

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1. 

(2) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. 

sert tilnærming for å avgi en verifikasjonsuttalelse som 

angir med rimelig sikkerhet at den samlede mengden 

utslipp eller tonnkilometer ikke har alvorlige feilopplys-

ninger, og at rapporten kan verifiseres som tilfreds-

stillende. Sikkerhetsgraden bør stå i forhold til hvor 

grundig og inngående verifikasjonen utføres, og 

ordlyden i verifikasjonsuttalelsen. På bakgrunn av de 

resultatene og opplysningene som er innhentet under 

verifikasjonsprosessen, bør miljøkontrolløren være 

forpliktet til å justere en eller flere deler av 

verifikasjonsprosessen for å oppfylle kravene til å oppnå 

rimelig sikkerhet. 

9)  For å unngå sammenblanding mellom rollen til ved-

kommende myndighet og rollen til miljøkontrolløren, 

bør kontrollørens ansvar ved gjennomføring av 

verifikasjon være klart definert. Miljøkontrolløren bør 

bruke den overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, som referansepunkt, og 

vurdere om denne planen og framgangsmåtene 

beskrevet i denne planen, er korrekt gjennomført. 

Dersom miljøkontrolløren oppdager at forordning (EU) 

nr. 601/2012 ikke overholdes, bør det være kontroll-

ørens ansvar å angi dette i verifikasjonsrapporten. 

10)  For å kunne utføre en effektiv verifikasjon av rapporten 

fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er det 

nødvendig å ha full forståelse av den driftsansvarliges 

eller luftfartøyoperatørens virksomhet. En miljø-

kontrollør bør bare utføre den verifikasjons-

virksomheten den anmodes om, etter at den med en 

innledende vurdering har fastslått at den har kompetanse 

til å utføre den. For at verifikasjonsvirksomheten skal 

holde et høyt kvalitetsnivå bør det utarbeides 

harmoniserte regler for en innledende vurdering for å 

fastslå om en miljøkontrollør er kvalifisert, uavhengig 

og upartisk, og dermed i stand til å utføre 

verifikasjonsvirksomheten i samsvar med reglene og 

prinsippene fastsatt i denne forordning. 

11)  Det er viktig at den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren og miljøkontrolløren utveksler 

relevante opplysninger med hverandre i alle deler av 

verifikasjonsprosessen, særlig i fasen før avtalen inngås, 

under miljøkontrollørens strategiske analyse og under 

selve verifiseringen. Det er nødvendig å utarbeide et sett 

med harmoniserte krav som til enhver tid kan styre 

utvekslingen av opplysninger mellom den driftsan-

svarlige eller luftfartøyoperatøren og miljøkontrolløren. 

12)  All verifikasjonsvirksomhet i verifikasjonsprosessen 

henger sammen og bør avsluttes ved at miljø-

kontrolløren utsteder en verifikasjonsrapport som 

inneholder en verifikasjonserklæring som er i samsvar 

med resultatet av verifikasjonsvurderingen. Det bør 

utarbeides harmoniserte krav til verifikasjonsrapporter 

og gjennomføringen av verifikasjonsvirksomhet for å 

sikre at verifikasjonsrapporter og verifikasjons-

virksomhet i medlemsstatene oppfyller de samme 

standardene. 
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13)  En analyse av risikoen for at rapporterte opplysninger 

kan inneholde alvorlige feilopplysninger, er en viktig 

del av verifikasjonsprosessen og avgjør hvordan 

miljøkontrolløren bør utføre verifikasjonsvirksomheten. 

Hvert element i verifikasjonsprosessen er derfor tett 

knyttet til resultatet av analysen av risikoen for 

feilopplysninger. 

14)  Det bør fastsettes særlige bestemmelser om 

verifiseringen av rapporter fra luftfartøyoperatører og 

fra driftsansvarlige på steder som omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av 

23. april 2009 om geologisk lagring av karbondioksid 

og om endring av rådsdirektiv 85/337/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 

2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 2008/1/EF samt 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1013/2006(1). 

15)  Korrekt og effektiv rapportering av klimagassutslipp fra 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er 

nødvendig for gjennomføringen av direktiv 2003/87/EF. 

For å sikre at overvåkings- og rapporteringsprosessen 

fungerer på en tilfredsstillende måte bør en løpende 

forbedring av den driftsansvarliges eller luftfartøy-

operatørens utførelse være en del av den verifikasjons-

virksomheten som miljøkontrolløren utfører. 

16)  Verifikasjonsvirksomhet og utstedelse av 

verifikasjonsrapporter bør bare utføres av 

miljøkontrollører og deres kvalifiserte personale. 

Miljøkontrollører bør innføre og løpende forbedre 

interne prosesser som sikrer at alt personale som 

medvirker i verifikasjonsvirksomheten, er kvalifisert til 

å utføre sine oppgaver. Kriteriene for å fastslå om en 

miljøkontrollør er kvalifisert bør være de samme i alle 

medlemsstatene, samt være verifiserbare, objektive og 

oversiktlige. 

17)  Det nasjonale akkrediteringsorganet, som er opprettet i 

henhold til forordning (EF) nr. 765/2008, bør ha 

myndighet til å akkreditere og utstede en offisiell 

erklæring om den kompetansen en miljøkontrollør har 

til å drive verifikasjonsvirksomhet i henhold til denne 

forordning, vedta forvaltningsmessige tiltak og føre 

tilsyn med miljøkontrollører. 

18)  En medlemsstat som anser at det ikke er økonomisk 

hensiktsmessig eller gjennomførbart å opprette et 

nasjonalt akkrediteringsorgan eller å utføre 

akkrediteringsvirksomhet, bør ha mulighet til å benytte 

det nasjonale akkrediteringsorganet i en annen 

medlemsstat. Bare nasjonale akkrediteringsorganer som 

har gjennomgått en fagfellevurdering organisert av det 

organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, bør tillates å utføre 

akkrediteringsvirksomhet i henhold til denne 

forordning. 

  

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114. 

19)  Nasjonale akkrediteringsorganer som oppfyller kravene 

i denne forordning, og som allerede har gjennomgått en 

fagfellevurdering organisert av det organet som er 

anerkjent i samsvar med artikkel 14 i forordning (EF) 

nr. 765/2008, bør antas å oppfylle kravene til 

framgangsmåte som pålegges nasjonale akkrediterings-

organer, for eksempel krav til et nasjonalt 

akkrediteringsorgans struktur, etablering av en 

kompetanseprosess, etablering av nødvendige 

prosedyrer og styringssystemer og ordninger for å sikre 

fortrolig behandling av innhentede opplysninger, og bør 

unntas fra å gjennomgå en ny fagfellevurdering etter at 

denne forordning er trådt i kraft. I samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 

28. januar 2003 om offentlig tilgang til 

miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv 

90/313/EØF(2), bør miljøinformasjon i verifiserte 

rapporter fra driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører 

som offentlige myndigheter er i besittelse av, 

offentliggjøres for å sikre innsyn, med forbehold for 

visse fortrolighetskrav. 

20)  Det er nødvendig med et effektivt samarbeid mellom 

nasjonale akkrediteringsorganer, eller eventuelt andre 

nasjonale myndigheter, og vedkommende myndigheter 

for at ordningen for handel med utslippskvoter for 

klimagasser og tilsynet med verifikasjonskvaliteten skal 

fungere tilfredsstillende. Av hensyn til åpenheten er det 

nødvendig å sikre at nasjonale akkrediteringsorganer, 

eller eventuelt andre nasjonale myndigheter, og 

vedkommende myndigheter innfører effektive metoder 

for utveksling av opplysninger. Utvekslingen av 

opplysninger mellom vedkommende myndigheter og 

mellom vedkommende myndigheter og nasjonale 

akkrediteringsorganer eller andre nasjonale myndigheter 

bør være underlagt de strengeste garantier for 

fortrolighet og taushetsplikt og behandles i samsvar med 

gjeldende nasjonal lovgivning og unionsretten. 

21)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes bestemmelser om verifisering 

av rapporter framlagt i henhold til direktiv 2003/87/EF, og om 

akkreditering av og tilsyn med miljøkontrollører. 

Ved denne forordning fastsettes også bestemmelser om 

gjensidig anerkjennelse av miljøkontrollører og 

fagfellevurdering av nasjonale akkrediteringsorganer i samsvar 

med artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF, uten at det berører 

forordning (EF) nr. 765/2008. 

  

(2) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 
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Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning får fra 1. januar 2013 anvendelse på 

verifiseringen av klimagassutslipps- og tonnkilometerdata som 

rapporteres i henhold til artikkel 14 i direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med, i tillegg til definisjonene fastsatt 

i artikkel 3 i direktiv 2003/87/EF og artikkel 3 i forordning 

(EU) nr. 601/2012 

1) «deteksjonsrisiko» risikoen for at miljøkontrolløren ikke 

oppdager en alvorlig feilopplysning, 

2) «akkreditering» en attestering fra et nasjonalt 

akkrediteringsorgan om at en miljøkontrollør oppfyller 

kravene fastsatt i harmoniserte standarder, som definert i 

artikkel 2 nr. 9 i forordning (EF) nr. 765/2008, og kravene 

fastsatt i denne forordning, om å utføre verifikasjonen av 

en rapport fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør i 

samsvar med denne forordning, 

3) «miljøkontrollør» en juridisk person eller et annet 

rettssubjekt som utfører verifikasjonsvirksomhet i 

samsvar med denne forordning, og som er akkreditert av 

et nasjonalt akkrediteringsorgan i henhold til forordning 

(EF) nr. 765/2008 og denne forordning, eller en fysisk 

person som på annen måte har myndighet, uten at det 

berører artikkel 5 nr. 2 i førstnevnte forordning, på det 

tidspunktet når det utstedes en verifikasjonsrapport, 

4) «verifisering» den virksomheten som utføres av en 

miljøkontrollør for å utstede en verifikasjonsrapport i 

henhold til denne forordning, 

5) «alvorlig feilopplysning» en feilopplysning som etter 

miljøkontrollørens mening, enkeltvis eller sammen med 

andre feilopplysninger overskrider alvorlighetsgraden, 

eller som kan påvirke vedkommende myndighets 

behandling av rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren, 

6) «rapport fra driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør» den 

årlige utslippsrapporten som skal framlegges av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren i samsvar med 

artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, eller den 

tonnkilometerrapporten som skal framlegges av 

luftfartøyoperatøren for å søke om tildeling av kvoter i 

samsvar med artikkel 3e og 3f i nevnte direktiv, 

7) «akkrediteringsområde» de formene for virksomhet angitt 

i vedlegg I, som det søkes om eller er blitt gitt 

akkreditering for, 

8) «kompetanse» evnen til å anvende kunnskaper og 

ferdigheter til å utføre en form for virksomhet, 

9) «alvorlighetsgrad» den kvantitative terskel- eller 

grenseverdien, over hvilke feilopplysninger, enkeltvis 

eller sammen med andre feilopplysninger, anses som 

alvorlige av miljøkontrolløren, 

10) «kontrollsystem» den risikovurderingen og den samlede 

kontrollvirksomheten, herunder den løpende forvaltningen 

av disse, som en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør 

har innført, dokumentert, gjennomført og opprettholdt i 

samsvar med artikkel 58 i forordning (EU) nr. 601/2012, 

11) «kontrollvirksomhet» alle handlinger som utføres, eller 

tiltak som gjennomføres, av den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren for å minske de iboende risikoene, 

12) «avvik» et av følgende: 

a)  med hensyn til verifisering av en utslippsrapport fra 

en driftsansvarlig, enhver handling eller utelatelse av 

en handling fra den driftsansvarliges side som strider 

mot utslippstillatelsen for klimagasser og kravene i 

den overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, 

b)  med hensyn til verifisering av en utslippsrapport eller 

tonnkilometerrapport fra en luftfartøyoperatør, enhver 

handling eller utelatelse av en handling fra 

luftfartøyoperatørens side som strider mot kravene i 

den overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, 

c)  med hensyn til akkreditering i samsvar med 

kapittel IV, enhver handling eller utelatelse av en 

handling fra miljøkontrollørens side som strider mot 

kravene i denne forordning, 

13)  «virksomhetssted» med hensyn til verifisering av en 

luftfartøyoperatørs utslippsrapport eller tonnkilometer-

rapport, de stedene der overvåkingsprosessen defineres og 

styres, herunder de stedene der relevante data og 

opplysninger kontrolleres og lagres, 

14)  «kontrollmiljø» det miljøet der det interne 

kontrollsystemet brukes, og samtlige tiltak som ledelsen 

hos den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren treffer 

for å sikre bevissthet om dette interne kontrollsystemet, 

15)  «iboende risiko» risikoen for at en parameter i rapporten 

fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

inneholder feilopplysninger som kan være alvorlige, 

enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger, før 

det tas hensyn til effekten av eventuelle tilknyttet 

kontrollvirksomhet, 
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16) «kontrollrisiko» risikoen for at en parameter i rapporten 

fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

inneholder feilopplysninger som kan være alvorlige, 

enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger, og 

som ikke i rett tid forhindres eller oppdages og korrigeres 

av kontrollsystemet, 

17) «etterprøvingsrisiko» risikoen, som er en funksjon av 

iboende risiko, kontrollrisiko og deteksjonsrisiko, for at 

miljøkontrolløren avgir en uegnet verifikasjonsuttalelse 

når rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren inneholder alvorlige feilopplysninger, 

18) «rimelig sikkerhet» en høy, men ikke absolutt 

sikkerhetsgrad, uttrykt positivt i verifikasjonsuttalelsen, 

om hvorvidt den rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren som er underlagt verifisering, er uten 

alvorlige feilopplysninger, 

19) «analytiske framgangsmåter» analyse av svingninger og 

tendenser i dataene, herunder en analyse av de forholdene 

som ikke er forenlige med andre relevante opplysninger, 

eller som avviker fra forventede mengder, 

20) «interne kontrolldokumenter» all intern dokumentasjon 

som en miljøkontrollør samler inn for å registrere all 

skriftlig dokumentasjon og alle begrunnelser for den 

virksomheten som utføres for å verifisere rapporten fra en 

driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør, 

21) «ansvarlig kvoteinspektør» en kvoteinspektør som leder 

og fører tilsyn med verifikasjonsgruppen, og som har 

ansvar for å utføre og rapportere om verifiseringen av en 

rapport fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør, 

22) «kvoteinspektør» et enkelt medlem av en 

verifikasjonsgruppe som har ansvar for å utføre 

verifikasjon av en rapport fra en driftsansvarlig eller 

luftfartøyoperatør, og som ikke er ansvarlig 

kvoteinspektør, 

23) «teknisk sakkyndig» en person som tilfører detaljert 

kunnskap og sakkunnskap om et bestemt emne som er 

nødvendig for å utføre verifikasjonsvirksomhet i henhold 

til kapittel III og for å utføre akkrediteringsvirksomhet i 

henhold til kapittel V, 

24) «sikkerhetsgrad» graden av sikkerhet i miljøkontrollørens 

verifikasjonsrapport, basert på målsettingen om å redusere 

etterprøvingsrisikoen i forhold til omstendighetene for 

verifikasjonsoppgaven, 

25) «vurderingsansvarlig» en person som er utpekt av et 

nasjonalt akkrediteringsorgan til å utføre, individuelt eller 

som en del av en vurderingsgruppe, en vurdering av en 

miljøkontrollør i samsvar med denne forordning, 

26)  «ledende vurderingsansvarlig» en vurderingsansvarlig 

som er tildelt det overordnede ansvaret for vurderingen av 

en miljøkontrollør i samsvar med denne forordning, 

27)  «feilopplysning» en utelatelse, en uriktig opplysning eller 

en feil i de rapporterte dataene fra den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren, uten hensyn til den tillatte 

usikkerheten i samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 601/2012. 

Artikkel 4 

Samsvarsformodning 

Dersom en miljøkontrollør dokumenterer at den oppfyller 

kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standardene i 

henhold til artikkel 2 nr. 9 i forordning (EF) nr. 765/2008, eller 

deler av disse, som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal den formodes å oppfylle 

kravene i kapittel II og III i denne forordning i det omfangeten 

de relevante harmoniserte standardene omfatter disse kravene. 

Artikkel 5 

Generelle rammer for akkreditering 

Dersom det i denne forordning ikke er fastsatt særlige 

bestemmelser om de nasjonale akkrediteringsorganenes 

sammensetning eller om den virksomheten og de kravene som 

er knyttet til akkreditering, får de relevante bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 765/2008 anvendelse. 

KAPITTEL II 

VERIFISERING 

Artikkel 6 

Verifiseringens pålitelighet 

Brukere skal kunne stole på en verifisert utslippsrapport. Den 

skal på en troverdig måte gjengi det den enten hevder å gjengi 

eller med rimelighet kan forventes å gjengi. 

Prosessen med å verifisere utslippsrapportene skal være et 

effektivt og pålitelig verktøy til støtte for framgangsmåter for 

kvalitetssikring og kvalitetskontroll ved at den gir opplysninger 

som en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør kan bruke til å 

effektivisere overvåkingen og rapporteringen av utslipp. 

Artikkel 7 

Miljøkontrollørens generelle forpliktelser 

1.  Miljøkontrolløren skal utføre den verifikasjonen og den 

virksomheten som kreves i henhold til dette kapittelet, med det 

formålet å levere en verifikasjonsrapport som fastslår med 

rimelig sikkerhet at rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren ikke inneholder alvorlige feilopplysninger. 

2.  Miljøkontrolløren skal planlegge og utføre verifikasjonen 

med en fagmessig skepsis som erkjenner at det kan foreligge 

omstendigheter som gjør at opplysningene i rapporten fra den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren inneholder alvorlige 

feilopplysninger. 
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3.  Miljøkontrolløren skal utføre verifikasjonen i 

offentlighetens interesse, uavhengig av den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren og vedkommende myndigheter som 

har ansvar for direktiv 2003/87/EF. 

4.  Under verifiseringen skal miljøkontrolløren vurdere om: 

a)  rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

er fullstendig og oppfyller kravene fastsatt i vedlegg X til 

forordning (EU) nr. 601/2012, 

b)  den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har handlet i 

samsvar med kravene i utslippstillatelsen for klimagasser 

og den overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, når det gjelder verifiseringen av 

en utslippsrapport fra en driftsansvarlig, og med kravene i 

den overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende 

myndighet, når det gjelder verifiseringen av en 

luftfartøyoperatørs utslipps- eller tonnkilometerrapport, 

c)  dataene i rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren ikke inneholder alvorlige 

feilopplysninger, 

d)  det kan gis opplysninger som støtter den driftsansvarliges 

eller luftfartøyoperatørens datastrømaktiviteter, 

kontrollsystem og tilhørende framgangsmåter, for å 

forbedre kvaliteten på deres overvåking og rapportering. 

Med henblikk på bokstav c) i dette nummer skal 

miljøkontrolløren innhente klare og objektive beviser fra den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, som støtter de 

rapporterte samlede utslippene eller tonnkilometer, samtidig 

som det tas hensyn til alle andre opplysninger i rapporten fra 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren. 

5.  Dersom miljøkontrolløren fastslår at en driftsansvarlig 

eller luftfartøyoperatør ikke oppfyller kravene i forordning 

(EU) nr. 601/2012, skal denne manglende overholdelsen 

rapporteres i verifikasjonsrapporten, selv om den aktuelle 

overvåkingsplanen er godkjent av vedkommende myndighet. 

6.  Dersom overvåkingsplanen ikke er godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 11 i 

forordning (EU) nr. 601/2012, dersom den er ufullstendig, eller 

dersom det i løpet av rapporteringsperioden er gjort vesentlige 

endringer som angitt i artikkel 15 nr. 3 eller 4 i nevnte 

forordning, som ikke er blitt godkjent av vedkommende 

myndighet, skal miljøkontrolløren informere den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om at den må 

innhente den nødvendige godkjenningen fra vedkommende 

myndighet. 

Når vedkommende myndighet har gitt sin godkjenning, skal 

miljøkontrolløren fortsette, gjenta eller tilpasse 

verifikasjonsvirksomheten i samsvar med dette. 

Dersom godkjenningen ikke er innhentet før utstedelsen av 

verifikasjonsrapporten, skal miljøkontrolløren rapportere dette i 

verifikasjonsrapporten. 

Artikkel 8 

Forpliktelser før avtalen inngås 

1.  Før miljøkontrolløren påtar seg en verifikasjonsoppgave, 

skal den skaffe seg en korrekt forståelse av den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren og vurdere om den kan utføre 

verifikasjonen. For dette formålet skal miljøkontrolløren minst 

a)  vurdere risikoene som er forbundet med å utføre 

verifikasjonen av rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren i samsvar med denne forordning, 

b)  utføre en undersøkelse av opplysningene gitt av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, for å fastslå 

omfanget av verifiseringen, 

c)  vurdere om oppgaven hører inn under miljøkontrollørens 

akkrediteringsområde, 

d)  vurdere om miljøkontrolløren har nødvendig kompetanse, 

personale og ressurser til å sette sammen en 

verifikasjonsgruppe som kan håndtere anleggets 

kompleksitet eller luftfartøyoperatørens virksomhet og 

flåte, og om miljøkontrolløren er i stand til å fullføre 

verifikasjonsvirksomheten innenfor den påkrevde fristen, 

e)  vurdere om miljøkontrolløren er i stand til å sikre at den 

potensielle verifikasjonsgruppen som den har til rådighet, 

har all kompetanse og alt personale som er nødvendig for å 

utføre verifikasjonsvirksomheten for den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren som er berørt, 

f)  for hver verifikasjonsoppgave miljøkontrolløren anmodes 

om å utføre, fastsette hvor mye tid den trenger for å utføre 

verifikasjonen på en korrekt måte. 

2.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal gi 

miljøkontrolløren alle relevante opplysninger som gjør det 

mulig for miljøkontrolløren å utføre den virksomheten som er 

nevnt i nr. 1. 

Artikkel 9 

Fastsettelse av tidsbruk 

1.  Ved fastsettelse av tidsbruken for en verifikasjonsoppgave 

som nevnt i artikkel 8 nr. 1 bokstav f), skal miljøkontrolløren 

minst ta hensyn til følgende: 

a)  anleggets kompleksitet eller luftfartøyoperatørens 

virksomhet og flåte, 

b)  opplysningsnivået og kompleksiteten til den 

overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende 

myndighet, 
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c)  den påkrevde alvorlighetsgraden,  

d)  kompleksiteten til og fullstendigheten av data-

strømaktivitetene og kontrollsystemet til den drifts-

ansvarlige eller luftfartøyoperatøren, 

e)  hvor opplysninger og data om klimagassutslipp eller 

tonnkilometer oppbevares. 

2.  Miljøkontrolløren skal sikre at verifikasjonsavtalen gir 

mulighet for at det kan brukes ytterligere tid utover den tiden 

som er fastsatt i avtalen, dersom det viser seg å være nødvendig 

for den strategiske analysen, risikoanalysen eller annen 

verifikasjonsvirksomhet. Situasjoner der ytterligere tid skal 

kunne brukes, skal minst omfatte følgende: 

a)  under verifiseringen, dersom datastrømaktivitetene, 

kontrollvirksomheten eller den driftsansvarliges eller 

luftfartøyoperatørens logistikk ser ut til å være mer 

komplekse enn først forventet, 

b)  dersom miljøkontrolløren under verifiseringen oppdager at 

datasettene inneholder feilopplysninger, avvik, 

utilstrekkelige data eller feil. 

3.  Miljøkontrolløren skal dokumentere tidsbruken i de 

interne kontrolldokumentene. 

Artikkel 10 

Opplysninger fra en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør 

1.  Før den strategiske analysen og på andre tidspunkter 

under verifiseringen skal den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren stille følgende til disposisjon for 

miljøkontrolløren: 

a)  den driftsansvarliges utslippstillatelse for klimagasser når 

dette har betydning for verifiseringen av den drifts-

ansvarliges utslippsrapport, 

b)  den siste versjonen av den driftsansvarliges eller 

luftfartøyoperatørens overvåkingsplan, i tillegg til andre 

relevante versjoner av overvåkingsplanen som er godkjent 

av vedkommende myndighet, herunder bevis på 

godkjenningen, 

c)  en beskrivelse av den driftsansvarliges eller luft-

fartøyoperatørens datastrømaktiviteter, 

d)  den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens 

risikovurdering som nevnt i artikkel 58 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EU) nr. 601/2012, og en oversikt over det 

overordnede kontrollsystemet, 

e)  framgangsmåtene nevnt i den overvåkingsplanen som er 

godkjent av vedkommende myndighet, herunder 

framgangsmåtene for datastrømaktiviteter og 

kontrollvirksomhet, 

f)  den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens årlige 

utslippsrapport eller tonnkilometerrapport, 

g)  dersom det er relevant, den driftsansvarliges 

prøvetakingsplan nevnt i artikkel 33 i forordning (EU) 

nr. 601/2012, som er godkjent av vedkommende 

myndighet, 

h)  dersom overvåkingsplanen er blitt endret i løpet av 

rapporteringsperioden, en oversikt over alle disse 

endringene i samsvar med artikkel 16 nr. 3 i forordning 

(EU) nr. 601/2012, 

i)  dersom det er relevant, den rapporten som er nevnt i 

artikkel 69 nr. 4 i forordning (EU) nr. 601/2012, 

j)  verifikasjonsrapporten fra året før, dersom miljøkontrolløren 

ikke utførte verifikasjonen av denne driftsansvarlige eller 

denne luftfartøyoperatøren året før, 

k)  all relevant korrespondanse med vedkommende myndighet, 

særlig opplysninger som gjelder underretning om endringer 

av overvåkingsplanen, 

l)  opplysninger om databaser og datakilder som brukes til 

overvåking og rapportering, herunder opplysninger fra 

Eurocontrol,  

m)  dersom verifiseringen gjelder utslippsrapporten for et 

anlegg som utfører geologisk lagring av klimagasser på et 

lagringssted som er godkjent i henhold til 

direktiv 2009/31/EF, den overvåkingsplanen som kreves i 

henhold til nevnte direktiv, og de rapportene som kreves i 

henhold til artikkel 14 i samme direktiv, som minst 

omfatter rapporteringsperioden for den utslippsrapporten 

som skal verifiseres,  

n)  dersom det er relevant, vedkommende myndighets 

godkjenning av at det ikke foretas virksomhetsbesøk for 

anlegg i samsvar med artikkel 31 nr. 1, 

o)  alle andre relevante opplysninger som er nødvendige for 

planlegging og gjennomføring av verifikasjonen. 

2.  Før miljøkontrolløren utsteder verifikasjonsrapporten skal 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren framlegge for 

miljøkontrolløren sin endelige, godkjente og internt validerte 

rapport. 

Artikkel 11 

Strategisk analyse 

1.  Ved oppstart av verifiseringen skal miljøkontrolløren 

vurdere verifikasjonsoppgavens sannsynlige art, omfang og 

kompleksitet ved å utføre en strategisk analyse av alle former 

for virksomhet som er relevante for anlegget eller 

luftfartøyoperatøren. 
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2.  For å forstå de formene for virksomhet som utføres av 

anlegget eller luftfartøyoperatøren, skal miljøkontrolløren 

samle inn og gjennomgå de opplysningene som er nødvendige 

for å vurdere om verifikasjonsgruppen er tilstrekkelig 

kvalifisert til å utføre verifikasjonen, for å fastslå om tidsbruken 

angitt i avtalen er korrekt, og for å sikre at den er i stand til å 

utføre den nødvendige risikoanalysen. Disse opplysningene 

skal minst omfatte følgende: 

a)  opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1, 

b)  den påkrevde alvorlighetsgraden, 

c)  opplysningene fra verifikasjoner i tidligere år, dersom 

miljøkontrolløren utfører verifikasjonen for den samme 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren. 

3.  Ved gjennomgåelsen av opplysningene nevnt i nr. 2, skal 

miljøkontrolløren minst vurdere følgende: 

a)  med hensyn til verifiseringen av den driftsansvarliges 

utslippsrapport, anleggets kategori i henhold til artikkel 19 i 

forordning (EU) nr. 601/2012, og de formene for 

virksomhet som utføres ved anlegget, 

b)  med hensyn til verifiseringen av luftfartøyoperatørens 

utslipps- eller tonnkilometerrapport, luftfartøyoperatørens 

størrelse og art, fordelingen av informasjon på forskjellige 

steder samt antallet flyginger og type flyginger, 

 c)  den overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende 

myndighet, samt nærmere opplysninger om den 

overvåkingsmetoden som er fastsatt i overvåkingsplanen, 

d)  utslippskildenes og kildestrømmenes art, omfang og 

kompleksitet samt utstyr og prosesser som har resultert i 

utslipps- eller tonnkilometerdata, herunder måleutstyret 

beskrevet i overvåkingsplanen, beregningsfaktorenes 

opprinnelse og anvendelse og andre primære datakilder, 

e)  datastrømaktivitetene, kontrollsystemet og kontrollmiljøet. 

4.  Når den strategiske analysen utføres, skal 

miljøkontrolløren kontrollere: 

a)  om den framlagte overvåkingsplanen er den nyeste 

versjonen som er godkjent av vedkommende myndighet, 

b)  om det er gjort endringer i overvåkingsplanen i løpet av 

rapporteringsperioden, 

c)  om disse endringene er meddelt vedkommende myndighet i 

samsvar med artikkel 15 nr. 1 eller artikkel 23 i forordning 

(EU) nr. 601/2012, eller om de er godkjent av 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i 

nevnte forordning. 

Artikkel 12 

Risikoanalyse 

1.  Miljøkontrolløren skal identifisere og analysere følgende 

elementer for å utforme, planlegge og gjennomføre en effektiv 

verifikasjon: 

a)  de iboende risikoene, 

b)  kontrollvirksomheten, 

c)  dersom det er gjennomført kontrollvirksomhet som nevnt i 

bokstav b), kontrollrisikoene angående effektiviteten til 

denne kontrollvirksomheten. 

2.  Ved identifisering og analysering av elementene nevnt i 

nr. 1, skal miljøkontrolløren minst ta i betraktning: 

a)  resultatene av den strategiske analysen nevnt i artikkel 11 

nr. 1, 

b)  opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 1 og i artikkel 11 nr. 2 

bokstav c), 

c)  alvorlighetsgraden nevnt i artikkel 11 nr. 2 bokstav b). 

3.  Dersom miljøkontrolløren har fastslått at den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke har identifisert 

de relevante iboende risikoene og kontrollrisikoene i sin 

risikovurdering, skal miljøkontrolløren underrette den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om dette. 

4.  Dersom det er hensiktsmessig i henhold til opplysningene 

som er innhentet under verifiseringen, skal miljøkontrolløren 

revidere risikoanalysen og endre eller gjenta den 

verifikasjonsvirksomheten som skal utføres. 

Artikkel 13 

Verifikasjonsplan 

1.  Miljøkontrolløren skal utarbeide en verifikasjonsplan som 

står i et rimelig forhold til opplysningene som er innhentet og 

risikoene som er identifisert under den strategiske analysen og 

risikoanalysen, og den skal minst omfatte: 

a)  et verifikasjonsprogram som beskriver verifikasjons-

virksomhetens art og omfang, samt varigheten av 

virksomheten og måten den skal utføres på, 

b)  en prøvingsplan som fastsetter omfanget av og metodene 

for prøving av kontrollvirksomhet samt framgangsmåtene 

for kontrollvirksomhet, 
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c)  en dataprøvetakingsplan som fastsetter omfanget av og 

metodene for prøvetaking, relatert til datapunkter som 

ligger til grunn for de samlede utslippene i 

utslippsrapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren eller de samlede tonnkilometerdataene 

i luftfartøyoperatørens tonnkilometerrapport. 

2.  Miljøkontrolløren skal opprette prøvingsplanen nevnt i 

nr. 1 bokstav b) på en slik måte at miljøkontrolløren kan fastslå 

i hvilken grad den relevante kontrollvirksomheten kan benyttes 

til å vurdere om kravene i artikkel 7 nr. 4 bokstav b) er oppfylt. 

Ved fastsettelse av prøvetakingens omfang og 

prøvetakingsaktivitetene som grunnlag for kontroll-

virksomheten, skal miljøkontrolløren ta følgende elementer i 

betraktning: 

a)  de iboende risikoene, 

b)  kontrollmiljøet, 

b)  den relevante kontrollvirksomheten, 

d)  kravet om å levere en verifikasjonsuttalelse med rimelig 

sikkerhet. 

3.  Ved fastsettelse av prøvetakingens omfang og 

prøvetakingsaktivitetene for innsamling av dataene nevnt i nr. 1 

bokstav c) skal miljøkontrolløren ta følgende elementer i 

betraktning: 

a)  de iboende risikoene og kontrollrisikoene, 

b)  resultatene av de analytiske framgangsmåtene, 

c)  kravet om å levere en verifikasjonsuttalelse med rimelig 

sikkerhet, 

d)  alvorlighetsgraden, 

e)  graden av alvorlighet hos et enkelt dataelements bidrag til 

det samlede datasettet. 

4.  Miljøkontrolløren skal opprette og gjennomføre 

verifikasjonsplanen på en slik måte at etterprøvingsrisikoen 

reduseres til et akseptabelt nivå, og slik at det oppnås rimelig 

sikkerhet for at rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren ikke inneholder alvorlige feilopplysninger. 

5.  Miljøkontrolløren skal ajourføre risikoanalysen og 

verifikasjonsplanen og tilpasse verifikasjonsvirksomheten 

dersom det under verifiseringen oppdages at ytterligere risikoer 

må reduseres, eller dersom det er mindre faktisk risiko enn 

opprinnelig forventet. 

Artikkel 14 

Verifikasjonsvirksomhet 

Miljøkontrolløren skal gjennomføre verifikasjonsplanen og på 

grunnlag av risikoanalysen kontrollere gjennomføringen av den 

overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende 

myndighet. 

For dette formålet skal miljøkontrolløren minst utføre 

omfattende prøving bestående av analytiske framgangsmåter, 

dataverifikasjon og kontroll av overvåkingsmetoden og av 

følgende: 

a)  datastrømaktivitetene og systemene som brukes i 

datastrømmen, herunder informasjonsteknologisystemer, 

b)  om den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens 

kontrollvirksomhet er tilstrekkelig dokumentert, 

gjennomført og opprettholdt, og er tilstrekkelig effektiv for 

å minske de iboende risikoene, 

c)  om framgangsmåtene oppført i overvåkingsplanen er 

tilstrekkelig effektive for å redusere de iboende risikoene og 

kontrollrisikoene, og om framgangsmåtene er gjennomført, 

tilstrekkelig dokumentert og opprettholdt. 

Med hensyn til annet ledd bokstav a) skal miljøkontrolløren 

spore datastrømmen ved å undersøke rekkefølgen av og 

samspillet mellom datastrømaktivitetene fra primære datakilder 

til utarbeidingen av rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren. 

Artikkel 15 

Analytiske framgangsmåter 

1.  Miljøkontrolløren skal ved hjelp av analytiske 

framgangsmåter vurdere om dataene er troverdige og 

fullstendige, dersom den iboende risikoen, kontrollrisikoen og 

egnetheten av den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens 

kontrollvirksomhet viser et behov for slike analytiske 

framgangsmåter. 

2.  Under utførelsen av de analytiske framgangsmåtene nevnt 

i nr. 1 skal miljøkontrolløren vurdere de rapporterte dataene for 

å identifisere mulige risikoområder og deretter validere og 

tilpasse den planlagte verifikasjonsvirksomheten. Miljø-

kontrolløren skal minst: 

a)  vurdere sannsynligheten for svingninger og tendenser over 

tid eller mellom sammenlignbare elementer, 

b)  identifisere sterkt avvikende verdier, uventede data og 

manglende data. 

3.  Ved bruk av de analytiske framgangsmåtene som er nevnt 

i nr. 1, skal miljøkontrolløren utføre: 

a)  innledende analytiske framgangsmåter for de samlede 

dataene før utførelsen av den virksomheten som er nevnt i 

artikkel 14, for å forstå de rapporterte dataenes art, 

kompleksitet og relevans, 
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b)  omfattende analytiske framgangsmåter for de samlede 

dataene og de datapunktene som ligger til grunn for disse 

dataene, for å identifisere mulige strukturelle feil og sterkt 

avvikende verdier, 

c)  avsluttende analytiske framgangsmåter for de samlede 

dataene for å sikre at alle feil som ble identifisert under 

verifikasjonsprosessen, er blitt rettet på en korrekt måte. 

4.  Dersom miljøkontrolløren identifiserer sterkt avvikende 

verdier, svingninger, tendenser, manglende data eller data som 

ikke er forenlige med andre relevante opplysninger, eller som 

skiller seg vesentlig fra forventede mengder eller forhold, skal 

miljøkontrolløren innhente forklaringer fra den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren som skal understøttes av ytterligere 

relevant dokumentasjon. 

På grunnlag av forklaringene og den ytterligere 

dokumentasjonen skal miljøkontrolløren vurdere virkningen på 

verifikasjonsplanen og den verifikasjonsvirksomheten som skal 

utføres. 

Artikkel 16 

Verifisering av data 

1.  Miljøkontrolløren skal verifisere dataene i rapporten fra 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ved å kontrollere 

dataene inngående, herunder spore dataene tilbake til den 

primære datakilden, krysskontrollere data med eksterne 

datakilder, utføre avstemminger, kontrollere grenseverdier for 

tilsvarende data og utføre nye beregninger. 

2.  Som en del av verifiseringen av data nevnt i nr. 1, og med 

hensyn til den godkjente overvåkingsplanen, herunder 

framgangsmåtene beskrevet i denne planen, skal 

miljøkontrolløren kontrollere følgende: 

a)  anleggsgrensene med hensyn til verifisering av 

utslippsrapporten fra en driftsansvarlig, 

b)  med hensyn til verifisering av utslippsrapporten fra en 

driftsansvarlig, om kildestrømmene og utslippskildene som 

beskrives i den overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, er fullstendige, 

c)  med hensyn til verifisering av utslippsrapporten og 

tonnkilometerrapporten fra en luftfartøyoperatør, om 

flyginger som hører under en form for luftfartsvirksomhet 

som er oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, er 

fullstendige, og som luftfartøyoperatøren har ansvar for, og 

om utslippsdata og tonnkilometerdata er fullstendige, 

d)  med hensyn til verifisering av utslippsrapporten og 

tonnkilometerrapporten fra en luftfartøyoperatør, samsvaret 

mellom rapporterte data og masse- og 

balansedokumentasjonen, 

e)  med hensyn til verifisering av utslippsrapporten fra en 

luftfartøyoperatør, samsvaret mellom samlet 

drivstofforbruk og data for drivstoff som er kjøpt inn eller 

på annen måte levert til luftfartøyet som utfører 

luftfartsvirksomheten, 

f)  samsvaret mellom de samlede rapporterte dataene i 

rapporten fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør og 

de primære datakildene, 

g)  de verdiene som måles med resultatene av de beregningene 

som er utført av den driftsansvarlige i samsvar med 

artikkel 46 i forordning (EU) nr. 601/2012, dersom en 

driftsansvarlig bruker en målingsbasert metode som nevnt i 

artikkel 21 nr. 1 i nevnte forordning, 

h)  dataenes pålitelighet og nøyaktighet. 

3.  For å kontrollere fullstendigheten hos flyginger som er 

nevnt i nr. 2 bokstav c), skal miljøkontrolløren bruke en 

luftfartøyoperatørs lufttrafikkdata, herunder data innsamlet fra 

Eurocontrol eller andre relevante organisasjoner som kan 

bearbeide lufttrafikkopplysninger av den typen som er 

tilgjengelig for Eurocontrol. 

Artikkel 17 

Verifisering av at overvåkingsmetoden anvendes korrekt 

1.  Miljøkontrolløren skal kontrollere at den 

overvåkingsmetoden som er godkjent av vedkommende 

myndighet i overvåkingsplanen, herunder nærmere detaljer i 

denne overvåkingsmetoden, er korrekt anvendt og gjennomført. 

2.  Med hensyn til verifisering av utslippsrapporten fra den 

driftsansvarlige skal miljøkontrolløren kontrollere at 

prøvetakingsplanen som er nevnt i artikkel 33 i forordning (EU) 

nr. 601/2012, og som er godkjent av vedkommende myndighet, 

er korrekt anvendt og gjennomført. 

3.  Dersom CO2 overføres i samsvar med artikkel 48 og 49 i 

forordning (EU) nr. 601/2012, og den overførte mengden CO2 

måles av både overføringsanlegget og mottaksanlegget, skal 

miljøkontrolløren kontrollere om forskjeller mellom de målte 

verdiene ved begge anleggene kan forklares med 

målesystemenes usikkerhet, og om det korrekte aritmetiske 

gjennomsnittet av de målte verdiene er brukt i 

utslippsrapportene fra begge anleggene. 

Dersom forskjellene mellom de målte verdiene ved begge 

anleggene ikke kan forklares med målesystemenes usikkerhet, 

skal miljøkontrolløren kontrollere om det er gjort justeringer for 

å korrigere forskjellene mellom de målte verdiene, om disse 

justeringene er forsiktige og om vedkommende myndighet har 

godkjent disse justeringene. 
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4.  Dersom de driftsansvarlige i henhold til artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EU) nr. No 601/2012 skal ta med ytterligere 

elementer i overvåkingsplanen som er relevante for å oppfylle 

kravene i artikkel 24 nr. 1 i kommisjonsbeslutning 

2011/278/EU(1), skal miljøkontrolløren kontrollere at 

framgangsmåtene nevnt i artikkel 12 nr. 3 i nevnte forordning 

er korrekt anvendt og gjennomført. I den forbindelse skal 

miljøkontrolløren også kontrollere om den driftsansvarlige 

innen 31. desember i rapporteringsperioden har framlagt for 

vedkommende myndighet opplysninger om alle planlagte eller 

faktiske endringer i kapasitet, virksomhetsnivå og drift ved et 

anlegg. 

Artikkel 18 

Verifisering av metoder som anvendes ved manglende data 

1.  Dersom metoder som er fastsatt i den overvåkingsplanen 

som er godkjent av vedkommende myndighet, er blitt anvendt 

for å erstatte manglende data i henhold til artikkel 65 i 

forordning (EU) nr. 601/2012, skal miljøkontrolløren 

kontrollere om de anvendte metodene var egnet for den særlige 

situasjonen og om de er blitt korrekt anvendt. 

Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har fått 

godkjenning fra vedkommende myndighet til å anvende andre 

metoder enn dem som er nevnt i første ledd, i samsvar med 

artikkel 65 i forordning (EU) nr. 601/2012, skal 

miljøkontrolløren kontrollere om den godkjente metoden er 

korrekt anvendt og dokumentert på egnet måte. 

Dersom en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør ikke er i 

stand til å innhente slik godkjenning i tide, skal 

miljøkontrolløren kontrollere om metoden som anvendes av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren for å erstatte 

manglende data, sikrer at utslippene ikke undervurderes og at 

denne metoden ikke fører til alvorlige feilopplysninger. 

2.  Miljøkontrolløren skal kontrollere om 

kontrollvirksomheten som gjennomføres av den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren for å forhindre at det oppstår 

manglende data som nevnt i artikkel 65 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 601/2012, er effektive. 

Artikkel 19 

Vurdering av usikkerhet 

1.  Dersom forordning (EU) nr. 601/2012 krever at den 

driftsansvarlige dokumenterer overholdelse av 

usikkerhetsgrensene for virksomhetsdata og beregningsfaktorer, 

skal miljøkontrolløren bekrefte gyldigheten av opplysningene 

som brukes til å beregne usikkerhetsgrensene som fastsatt i den 

godkjente overvåkingsplanen. 

2.  Dersom en driftsansvarlig anvender en 

overvåkingsmetode som ikke er basert på nivåer, som nevnt i 

artikkel 22 i forordning (EU) nr. 601/2012, skal 

miljøkontrolløren kontrollere følgende: 

a)  om den driftsansvarlige har utført en vurdering og 

kvantifisering av usikkerheten som viser at den påkrevde 

  

(1) EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1. 

samlede usikkerhetsgrensen for det årlige nivået av utslipp 

av klimagasser i henhold til artikkel 22 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 601/2012, er overholdt, 

b)  gyldigheten av de opplysningene som er brukt for å vurdere 

og kvantifisere usikkerheten, 

c)  om den overordnede metoden som er brukt for å vurdere og 

kvantifisere usikkerheten, er i samsvar med artikkel 22 

bokstav b) i nevnte forordning, 

d)  om det det er framlagt bevis for at vilkårene for 

overvåkingsmetoden som er nevnt i artikkel 22 bokstav a) i 

nevnte forordning, er oppfylt. 

3.  Dersom luftfartøyoperatøren i henhold til forordning (EU) 

nr. 601/2012 må vise at de påkrevde usikkerhetsgrensene ikke 

er overskredet, skal miljøkontrolløren kontrollere gyldigheten 

av de opplysningene som brukes for å vise at de gjeldende 

usikkerhetsgrensene som er fastsatt i overvåkingsplanen 

godkjent av vedkommende myndighet, ikke er overskredet. 

Artikkel 20 

Prøvetaking 

1.  Ved kontroll av samsvar med kontrollvirksomheten og 

kontrollprosedyrene som er nevnt i artikkel 14 bokstav b) og c), 

eller ved utførelse av kontrollene som er nevnt i artikkel 15 og 

16, kan miljøkontrolløren bruke prøvetakingsmetoder som er 

spesifikke for et anlegg eller en luftfartøyoperatør, forutsatt at 

prøvetakingen anses å være begrunnet ut fra risikoanalysen. 

2.  Dersom miljøkontrolløren identifiserer et avvik eller en 

feilopplysning i løpet av prøvetakingen, skal kontrolløren 

anmode den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om å 

forklare hovedårsakene til avviket eller feilopplysningen for å 

kunne vurdere innvirkningen av avviket eller feilopplysningen 

på de rapporterte dataene. På grunnlag av resultatet av denne 

vurderingen skal miljøkontrolløren fastslå om det er behov for 

ytterligere verifikasjonsvirksomhet, om antall prøver skal økes, 

og hvilken del av datapopulasjonen som må korrigeres av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren. 

3.  Miljøkontrolløren skal i sine interne kontrolldokumenter 

dokumentere resultatet av kontrollene nevnt i artikkel 14, 15, 16 

og 17, herunder opplysninger om ekstra prøvetakinger. 

Artikkel 21 

Virksomhetsbesøk 

1.  På et eller flere passende tidspunkter under 

verifikasjonsprosessen skal miljøkontrolløren foreta et 

virksomhetsbesøk for å vurdere hvordan måleutstyr og 

overvåkingssystemer fungerer, utføre intervjuer, utføre den 

virksomheten som kreves i henhold til dette kapittelet, samt for 

å samle inn tilstrekkelige opplysninger og dokumentasjon til å 

kunne avgjøre om rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren ikke inneholder alvorlige feilopplysninger. 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/885 

 

2.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal gi 

miljøkontrolløren tilgang til sine virksomhetssteder. 

3.  Med hensyn til verifisering av den driftsansvarliges 

utslippsrapport skal virksomhetsbesøket også brukes av 

miljøkontrolløren til å vurdere anleggets grenser og om 

kildestrømmene og utslippskildene er fullstendige. 

4.  Med hensyn til verifisering av den driftsansvarliges 

utslippsrapport skal miljøkontrolløren på grunnlag av 

risikoanalysen avgjøre om det er behov for besøk på andre 

steder, blant annet dersom relevante deler av 

datastrømaktivitetene og kontrollvirksomheten utføres på andre 

steder, for eksempel på et selskaps hovedkontor og andre 

kontorer utenfor virksomhetsstedet. 

Artikkel 22 

Håndtering av feilopplysninger og avvik 

1.  Dersom miljøkontrolløren har identifisert feilopplysninger 

eller avvik under verifiseringen, skal den underrette den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om dette i tide, og 

anmode om at feilopplysninger eller avvik korrigeres. 

Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal korrigere 

eventuelle meddelte feilopplysninger og avvik. 

2.  Feilopplysninger og avvik som er korrigert av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren under verifiseringen, 

skal dokumenteres og markeres som løste i miljøkontrollørens 

interne kontrolldokumenter. 

3.  Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

ikke korrigerer feilopplysningene og avvikene som de har blitt 

underrettet om av miljøkontrolløren i samsvar med nr. 1, før 

miljøkontrolløren utsteder verifikasjonsrapporten, skal 

miljøkontrolløren anmode den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren om å forklare hovedårsakene til avvikene 

eller feilopplysningene for å kunne vurdere virkningen av 

avvikene eller feilopplysningene på de rapporterte dataene. 

Miljøkontrolløren skal bestemme om ukorrigerte 

feilopplysninger, enkeltvis eller sammen med andre 

feilopplysninger, har alvorlig innvirkning på de samlede 

rapporterte utslippene eller tonnkilometerdataene. 

Miljøkontrolløren skal ved vurdering av hvor alvorlige 

feilopplysningene er, ta hensyn til feilopplysningenes omfang 

og art samt de særlige omstendighetene ved deres forekomst. 

Miljøkontrolløren skal vurdere om de ukorrigerte avvikene, 

enkeltvis eller sammen med andre avvik, har innvirkning på de 

rapporterte dataene, og om dette fører til alvorlige 

feilopplysninger. 

Miljøkontrolløren kan betrakte feilopplysninger som alvorlige 

selv om disse feilopplysningene, enkeltvis eller sammen med 

andre feilopplysninger, ligger under alvorlighetsgraden fastsatt i 

artikkel 23, dersom en slik betraktning er berettiget ut fra 

feilopplysningenes omfang og art samt de særlige 

omstendighetene ved deres forekomst. 

Artikkel 23 

Alvorlighetsgrad 

1.  Alvorlighetsgraden skal være 5 % av de samlede 

rapporterte utslippene i den rapporteringsperioden som er 

underlagt verifisering, for følgende: 

a)  de anleggene i kategori A som er nevnt i artikkel 19 nr. 2 

bokstav a) i forordning (EU) nr. 601/2012, og de anleggene 

i kategori B som er nevnt i artikkel 19 nr. 2 bokstav b) i 

nevnte forordning, 

b)  luftfartøyoperatører med årlige utslipp på høyst 

500 kilotonn fossilt CO2. 

2.  Alvorlighetsgraden skal være 2 % av de samlede 

rapporterte utslippene i den rapporteringsperioden som er 

underlagt verifisering, for følgende: 

a)  de anleggene i kategori C som er nevnt i artikkel 19 nr. 2 

bokstav c) i forordning (EU) nr. 601/2012, 

b)  luftfartøyoperatører med årlige utslipp på minst 

500 kilotonn fossilt CO2. 

3.  Med hensyn til verifisering av tonnkilometerrapporter fra 

luftfartøyoperatører skal alvorlighetsgraden være 5 % av de 

samlede rapporterte tonnkilometerdataene i den 

rapporteringsperioden som er underlagt verifisering. 

Artikkel 24 

Konklusjoner på grunnlag av verifikasjonsresultatene 

Ved sluttføring av verifiseringen og med hensyn til de 

opplysningene som er innhentet under verifiseringen, skal 

miljøkontrolløren: 

a)  kontrollere de endelige dataene fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren, herunder data som er blitt justert på 

grunnlag av opplysninger innhentet under verifiseringen, 

b)  gjennomgå den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens 

begrunnelser for eventuelle forskjeller mellom de endelige 

dataene og de dataene som ble levert tidligere, 

c)  gjennomgå resultatet av vurderingen for å fastslå om den 

overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende 

myndighet, herunder framgangsmåtene beskrevet i denne 

planen, er blitt korrekt gjennomført, 

d)  vurdere om etterprøvingsrisikoen ligger på et akseptabelt 

lavt nivå, som gir rimelig sikkerhet, 
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e)  sikre at det er samlet inn tilstrekkelig dokumentasjon til å 

kunne avgi en verifikasjonsuttalelse som med rimelig 

sikkerhet fastslår at rapporten ikke inneholder alvorlige 

feilopplysninger, 

f)  sikre at verifikasjonsprosessen er fullstendig dokumentert i 

de interne kontrolldokumentene, og at en endelig slutning 

kan framlegges i verifikasjonsrapporten. 

Artikkel 25 

Uavhengig gransking 

1.  Miljøkontrolløren skal framlegge de interne 

kontrolldokumentene og verifikasjonsrapporten for en 

uavhengig gransker før verifikasjonsrapporten utstedes. 

2.  Den uavhengige granskeren skal ikke ha utført noen 

verifikasjonsvirksomhet som omfattes av vedkommendes 

gransking. 

3.  Omfanget av den uavhengige granskingen skal omfatte 

den fullstendige verifikasjonsprosessen som beskrevet i dette 

kapittelet og registrert i de interne kontrolldokumentene. 

Den uavhengige granskeren skal utføre granskingen for å sikre 

at verifikasjonsprosessen er gjennomført i samsvar med denne 

forordning, og for å sikre at framgangsmåtene for 

verifikasjonsvirksomheten nevnt i artikkel 40, er korrekt utført 

og med nødvendig faglig aktsomhet og skjønn. 

Den uavhengige granskeren skal også vurdere om den 

dokumentasjonen som er innsamlet, er tilstrekkelig til at 

miljøkontrolløren kan utstede en verifikasjonsrapport med 

rimelig sikkerhet. 

4.  Dersom det oppstår omstendigheter som kan føre til 

endringer i verifikasjonsrapporten etter granskingen, skal den 

uavhengige granskeren også granske disse endringene og den 

tilhørende dokumentasjonen. 

5.  Miljøkontrolløren skal på en korrekt måte gi en person 

fullmakt til å bekrefte verifikasjonsrapporten på grunnlag av 

den uavhengige granskerens konklusjoner og bevisene i de 

interne kontrolldokumentene. 

Artikkel 26 

Interne kontrolldokumenter 

1.  Miljøkontrolløren skal forberede og sammenstille de 

interne kontrolldokumentene, som minst skal inneholde: 

a)  resultatene av den utførte verifikasjonsvirksomheten, 

b)  den strategiske analysen, risikoanalysen og 

verifikasjonsplanen, 

c)  tilstrekkelige opplysninger til å underbygge 

verifikasjonsuttalelsen, herunder begrunnelser for 

bedømmelser av hvorvidt identifiserte feilopplysninger har 

alvorlig innvirkning på de rapporterte utslipps- eller 

tonnkilometerdataene. 

2.  De interne kontrolldokumentene nevnt i nr. 1, skal 

utformes på en slik måte at den uavhengige granskeren nevnt i 

artikkel 25, og det nasjonale akkrediteringsorganet kan vurdere 

om verifikasjonen er blitt utført i samsvar med denne 

forordning. 

Etter bekreftelsen av verifikasjonsrapporten i henhold til 

artikkel 25 nr. 5, skal miljøkontrolløren inkludere resultatene av 

den uavhengige granskingen i de interne kontrolldokumentene. 

3.  Miljøkontrolløren skal på anmodning gi vedkommende 

myndighet tilgang til de interne kontrolldokumentene for å lette 

vedkommende myndighets evaluering av verifiseringen. 

Artikkel 27 

Verifikasjonsrapport 

1.  På grunnlag av opplysningene som er samlet inn under 

verifiseringen, skal miljøkontrolløren utstede en 

verifikasjonsrapport til den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren om hver utslippsrapport eller 

tonnkilometerrapport som har vært underlagt verifisering. 

Verifikasjonsrapporten skal minst inneholde et av følgende 

resultater: 

a)  rapporten er verifisert som tilfredsstillende, 

b)  rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

inneholder alvorlige feilopplysninger som ikke er blitt 

korrigert før utstedelsen av verifikasjonsrapporten, 

c)  omfanget av verifiseringen er for begrenset i henhold til 

artikkel 28, og miljøkontrolløren har ikke kunnet innhente 

tilstrekkelig dokumentasjon til å utstede en 

verifikasjonsuttalelse med rimelig sikkerhet for at rapporten 

ikke inneholder alvorlige feilopplysninger, 

d)  avvik, enkeltvis eller i kombinasjon med andre avvik, gir 

utilstrekkelig klarhet og forhindrer at miljøkontrolløren 

med rimelig sikkerhet kan fastslå at rapporten fra den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke inneholder 

alvorlige feilopplysninger. 

Med hensyn til bokstav a) kan rapporten fra den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren anses som tilfredsstillende bare 

dersom den ikke inneholder alvorlige feilopplysninger. 

2.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal 

framlegge verifikasjonsrapporten for vedkommende myndighet 

sammen med den aktuelle rapporten fra den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren. 

3.  Verifikasjonsrapporten skal minst inneholde følgende 

elementer: 

a)  navnet på den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

som var underlagt verifisering, 
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b)  formålet med verifiseringen, 

c)  omfanget av verifiseringen, 

d)  en henvisning til den rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren som er blitt verifisert, 

e)  de kriteriene som er brukt for å verifisere rapporten fra den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, herunder 

tillatelsen, dersom det er relevant, og versjonene av den 

overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende 

myndighet, samt gyldighetsperioden for hver 

overvåkingsplan, 

f)  samlede utslipp eller tonnkilometer per virksomhet som er 

nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og per anlegg eller 

luftfartøyoperatør, 

g)  rapporteringsperioden som var underlagt verifisering, 

h)  ansvarsområdene for den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren, vedkommende myndighet og 

miljøkontrolløren, 

i)  verifikasjonsuttalelsen, 

j)  en beskrivelse av eventuelle identifiserte feilopplysninger 

og avvik som ikke er blitt korrigert før utstedelsen av 

verifikasjonsrapporten, 

k)  datoene for virksomhetsbesøk, og hvem som har foretatt 

virksomhetsbesøkene, 

l)  opplysninger om hvorvidt virksomhetsbesøk ikke ble utført, 

og årsakene til dette, 

m)  eventuelle tilfeller av avvik fra forordning (EU) 

nr. 601/2012 som har framkommet under verifiseringen, 

n)  dersom en godkjenning fra vedkommende myndighet ikke 

kan innhentes i tide for den metoden som er brukt for å 

erstatte manglende data i henhold til artikkel 18 nr. 1 siste 

ledd, en bekreftelse på hvorvidt den brukte metoden er 

forsiktig og hvorvidt den fører til alvorlige 

feilopplysninger, 

o)  dersom miljøkontrolløren har observert endringer i 

kapasiteten, virksomhetsnivået og driften ved et anlegg, 

som kan ha innvirkning på anleggets tildeling av 

utslippskvoter, og som ikke er blitt rapportert til 

vedkommende myndighet innen 31. desember i 

rapporteringsperioden i samsvar med artikkel 24 nr. 1 i 

beslutning 2011/278/EU, en beskrivelse av disse 

endringene og tilhørende merknader, 

p)  dersom det er relevant, anbefalinger om forbedringer, 

q)  navnene på den ansvarlige kvoteinspektøren, den 

uavhengige granskeren og eventuelt kvoteinspektøren og 

den teknisk sakkyndige som medvirket i verifiseringen av 

rapporten fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, 

r)  datoen og underskriften til en person som har fullmakt fra 

miljøkontrolløren, samt vedkommendes navn. 

4.  Miljøkontrolløren skal beskrive feilopplysninger og avvik 

i tilstrekkelig detalj i verifikasjonsrapporten, slik at den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren og vedkommende 

myndighet får informasjon om følgende: 

a)  størrelsen og arten av feilopplysningen eller avviket, 

b)  hvorfor feilopplysningen har alvorlig innvirkning eller ikke, 

c)  hvilket element i rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren feilopplysningen viser til, eller hvilket 

element i overvåkingsplanen avviket viser til. 

5.  Dersom en medlemsstat krever at miljøkontrolløren 

framlegger opplysninger om verifikasjonsprosessen i tillegg til 

de elementene som beskrives i nr. 3, og som ikke er nødvendige 

for å forstå verifikasjonsuttalelsen, kan den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren av effektivitetsgrunner framlegge 

disse tilleggsopplysningene for vedkommende myndighet 

atskilt fra verifikasjonsrapporten og på en annen dato, men ikke 

senere enn 15. mai samme år. 

Artikkel 28 

Begrensning av omfang 

Miljøkontrolløren kan konkludere med at verifiseringens 

omfang nevnt i artikkel 27 nr. 1 bokstav c), er for begrenset i 

følgende situasjoner: 

a)  det mangler data, noe som forhindrer miljøkontrolløren fra 

å innhente dokumentasjonen som kreves for å senke 

etterprøvingsrisikoen til det nivået som er nødvendig for å 

oppnå en rimelig sikkerhetsgrad, 

b)  overvåkingsplanen er ikke godkjent av vedkommende 

myndighet, 

c)  overvåkingsplanen er ikke omfattende eller tydelig nok til 

at det kan konkluderes om verifiseringen, 

d)  den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har ikke gjort 

tilstrekkelige opplysninger tilgjengelige til at miljø-

kontrolløren skal kunne utføre verifikasjonen. 
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Artikkel 29 

Behandling av gjenstående avvik som ikke er alvorlige 

1.  Miljøkontrolløren skal, dersom det er relevant, vurdere 

om den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har korrigert 

de avvikene som er angitt i verifikasjonsrapporten for den 

forrige overvåkingsperioden, i samsvar med kravene til den 

driftsansvarlige nevnt i artikkel 69 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 601/2012. 

Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke har 

korrigert disse avvikene i samsvar med artikkel 69 nr. 4 i 

forordning (EU) nr. 601/2012, skal miljøkontrolløren avgjøre 

om dette øker eller kan øke risikoen for feilopplysninger. 

Miljøkontrolløren skal i verifikasjonsrapporten angi om den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har rettet opp disse 

avvikene. 

2.  Miljøkontrolløren skal i de interne kontrolldokumentene 

registrere opplysninger om når og hvordan identifiserte avvik er 

rettet opp av den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

under verifiseringen. 

Artikkel 30 

Forbedring av overvåkings- og rapporteringsprosessen 

1.  Dersom miljøkontrolløren har identifisert områder som 

kan forbedres i den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens 

utførelse med hensyn til bokstav a)-d) i dette nummer, skal 

miljøkontrolløren i verifikasjonsrapporten ta med anbefalinger 

om forbedringer på disse punktene: 

a)  den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens 

risikovurdering, 

b)  utviklingen, dokumentasjonen, gjennomføringen og 

opprettholdelsen av datastrømaktiviteter og 

kontrollvirksomhet samt evalueringen av kontrollsystemet, 

c)  utviklingen, dokumentasjonen, gjennomføringen og 

opprettholdelsen av framgangsmåter for 

datastrømaktiviteter og kontrollvirksomhet samt andre 

framgangsmåter som en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør skal innføre i henhold til forordning (EU) 

nr. 601/2012, 

d)  overvåkingen og rapporteringen av utslipp eller 

tonnkilometer, herunder når det gjelder å oppnå høyere 

nivåer, redusere risikoene og forbedre effektiviteten i 

overvåkingen og rapporteringen. 

2.  Under verifiseringen etter det året da anbefalingene om 

forbedringer ble framsatt i en verifikasjonsrapport, skal 

miljøkontrolløren kontrollere om og hvordan den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har gjennomført 

anbefalingene om forbedringer. 

Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke har 

gjennomført disse anbefalingene, eller ikke har gjennomført 

dem korrekt, skal miljøkontrolløren vurdere hvilke 

konsekvenser dette har for risikoen for feilopplysninger og 

avvik. 

Artikkel 31 

Forenklet verifisering for anlegg 

1.  Som unntak fra artikkel 21 nr. 1 kan miljøkontrolløren, 

etter godkjenning fra vedkommende myndighet i samsvar med 

annet ledd i denne artikkel, beslutte ikke å foreta 

virksomhetsbesøk ved visse anlegg, på grunnlag av resultatet av 

risikoanalysen og etter å ha fastslått at miljøkontrolløren har 

fjerntilgang til alle relevante data, samt at vilkårene for ikke å 

foreta virksomhetsbesøk som Kommisjonen har fastsatt, er 

overholdt. Miljøkontrolløren skal underrette den 

driftsansvarlige om dette uten unødig forsinkelse. 

Den driftsansvarlige skal levere en søknad til vedkommende 

myndighet med anmodning om at vedkommende myndighet 

godkjenner miljøkontrollørens beslutning om ikke å foreta 

virksomhetsbesøket. 

Etter en søknad levert av den berørte driftsansvarlige skal 

vedkommende myndighet beslutte, med hensyn til alle følgende 

elementer, om den kan godkjenne miljøkontrolløren beslutning 

om ikke å foreta virksomhetsbesøket: 

a)  opplysninger som miljøkontrolløren har levert om resultatet 

av risikoanalysen, 

b)  opplysninger om at det er fjerntilgang til relevante data, 

c)  dokumentasjon på at kravene fastsatt i nr. 3 ikke gjelder for 

anlegget, 

d)  dokumentasjon på at vilkårene for ikke å foreta 

virksomhetsbesøk som fastsatt av Kommisjonen er 

overholdt. 

2.  Godkjenningen fra vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 

er ikke påkrevd for ikke å foreta virksomhetsbesøk ved anlegg 

med små utslipp, som nevnt i artikkel 47 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 601/2012. 

3.  Miljøkontrolløren skal uansett foreta virksomhetsbesøk i 

alle følgende situasjoner: 

a)  når den driftsansvarliges rapport verifiseres for første gang 

av miljøkontrolløren, 

b)  når en miljøkontrollør ikke har foretatt et virksomhetsbesøk 

i to rapporteringsperioder umiddelbart før den inneværende 

rapporteringsperioden, 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/889 

 

c)  når det i rapporteringsperioden har vært vesentlige 

endringer i overvåkingsplanen, herunder dem som er nevnt 

i artikkel 15 nr. 3 eller 4 i forordning (EU) nr. 601/2012. 

Artikkel 32 

Forenklet verifisering for luftfartøyoperatører 

1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 1 i denne forordning, kan en 

miljøkontrollør beslutte ikke å foreta et virksomhetsbesøk hos 

et foretak med lave utslipp, som nevnt i artikkel 54 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 601/2012, dersom miljøkontrolløren på 

grunnlag av sin risikoanalyse har kommet fram til at 

miljøkontrolløren har fjerntilgang til alle relevante data. 

2.  Dersom en luftfartøyoperatør bruker de forenklede 

verktøyene nevnt i artikkel 54 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 601/2012 til å fastslå drivstofforbruket, og de rapporterte 

dataene er generert ved hjelp av disse verktøyene uavhengig av 

eventuelle opplysninger fra luftfartøyoperatøren, kan 

miljøkontrolløren, på grunnlag av sin risikoanalyse, beslutte 

ikke å utføre kontrollene nevnt i artikkel 14 og 16, artikkel 17 

nr. 1 og 2 og artikkel 18 i denne forordning. 

Artikkel 33 

Forenklede verifikasjonsplaner 

Dersom en miljøkontrollør bruker en forenklet 

verifikasjonsplan, skal miljøkontrolløren registrere 

begrunnelsene for å bruke slike planer i de interne 

kontrolldokumentene, herunder dokumentasjon på at vilkårene 

for å bruke forenklede verifikasjonsplaner er overholdt. 

KAPITTEL III 

KRAV TIL MILJØKONTROLLØRER 

Artikkel 34 

Sektorspesifikke akkrediteringsområder 

Miljøkontrolløren skal bare utstede en verifikasjonsrapport til 

en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør som utøver en form 

for virksomhet som dekkes av akkrediteringsomfanget nevnt i 

vedlegg I, og som miljøkontrolløren har fått akkreditering for i 

samsvar med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 765/2008 og 

denne forordning. 

Artikkel 35 

Løpende kompetanseprosess 

1.  Miljøkontrolløren skal innføre, dokumentere, 

gjennomføre og opprettholde en kompetanseprosess for å sikre 

at alt personale med ansvar for verifikasjonsvirksomhet er 

kvalifisert til å utføre oppgavene de får tildelt. 

2.  Som en del av kompetanseprosessen nevnt i nr. 1 skal 

miljøkontrolløren minst fastsette, dokumentere, gjennomføre og 

opprettholde følgende: 

a)  allmenne kompetansekriterier for alt personale som utfører 

verifikasjonsvirksomhet, 

b)  særlige kompetansekriterier for hver funksjon hos den 

miljøkontrolløren som utfører verifikasjonsvirksomhet, 

særlig for kvoteinspektøren, den ansvarlige 

kvoteinspektøren, den uavhengige granskeren og den 

teknisk sakkyndige, 

c)  en metode for å sikre en løpende kompetanseprosess og 

regelmessig evaluering av utførelsen til alt personale som 

utfører verifikasjonsvirksomhet, 

d)  en prosess for å sikre løpende opplæring av personale som 

utfører verifikasjonsvirksomhet, 

e)  en prosess for å vurdere om verifikasjonsoppgaven hører 

inn under miljøkontrollørens akkrediteringsområde, og om 

miljøkontrolløren har kompetansen, personalet og 

ressursene som kreves for å velge verifikasjonsgruppen og 

fullføre verifikasjonsvirksomheten innenfor den påkrevde 

fristen. 

Kompetansekriteriene nevnt i bokstav b) skal være spesifikke 

for hvert akkrediteringsområde der disse personene utfører 

verifikasjonsvirksomhet. 

Ved evaluering av personalets kompetanse i henhold til første 

ledd bokstav c), skal miljøkontrolløren vurdere denne 

kompetansen i forhold til kompetansekravene nevnt i bokstav a) 

og b). 

Den prosessen som er nevnt i første ledd bokstav e), skal også 

omfatte en prosess for å vurdere om verifikasjonsgruppen har 

den kompetansen og det personalet som kreves for å utføre 

verifikasjonsvirksomhet hos en bestemt driftsansvarlig eller 

luftfartøyoperatør. 

Miljøkontrolløren skal utvikle allmenne og særlige 

kompetansekriterier som er i samsvar med kriteriene fastsatt i 

artikkel 36 nr. 4 og artikkel 37, 38 og 39. 

3.  Miljøkontrolløren skal regelmessig overvåke utførelsen til 

alt personale som utfører verifikasjonsvirksomhet, for å 

bekrefte dette personalets løpende kompetanse. 

4.  Miljøkontrolløren skal regelmessig gjennomgå den 

kompetanseprosessen som er nevnt i nr. 1, for å sikre at: 

a)  de kompetansekriteriene som er nevnt i nr. 2 første ledd 

bokstav a) og b), er utviklet i samsvar med 

kompetansekravene i denne forordning, 
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b)  alle spørsmål som kan identifiseres i tilknytning til 

utarbeidingen av de allmenne og særlige 

kompetansekriteriene i henhold til nr. 2 første ledd 

bokstav a) og b), behandles, 

c)  alle krav i kompetanseprosessen ajourføres og 

opprettholdes. 

5.  Miljøkontrolløren skal ha et system for registrering av 

resultatene av den virksomheten som utføres i 

kompetanseprosessen nevnt i nr. 1. 

6.  En tilstrekkelig kompetent vurderingsansvarlig skal 

vurdere kompetansen og utførelsen til kvoteinspektøren og den 

ansvarlige kvoteinspektøren. 

For dette formålet skal den kompetente vurderingsansvarlige 

overvåke disse inspektørene under verifiseringen av rapporten 

fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om den 

driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens anlegg, etter hva 

som er relevant, for å fastslå om de oppfyller 

kompetansekriteriene. 

7.  Dersom et medlem av personalet ikke kan vise at 

kompetansekriteriene for en bestemt oppgave som 

vedkommende er tildelt, er fullstendig oppfylt, skal 

miljøkontrolløren identifisere og organisere ytterligere 

opplæring eller overvåket jobbtrening og følge opp denne 

personen inntil vedkommende på tilfredsstillende måte kan vise 

overfor miljøkontrolløren at kompetansekriteriene er oppfylt. 

Artikkel 36 

Verifikasjonsgrupper 

1.  For hver enkel verifikasjonsoppgave skal 

miljøkontrolløren sette sammen en verifikasjonsgruppe som er i 

stand til å utføre verifikasjonsvirksomheten beskrevet i 

kapittel II. 

2.  Verifikasjonsgruppen skal bestå av minst en ansvarlig 

kvoteinspektør og, om det kreves i henhold til 

miljøkontrolløren konklusjoner under vurderingen nevnt i 

artikkel 8 nr. 1 bokstav e) og den strategiske analysen, et 

passende antall kvoteinspektører og teknisk sakkyndige. 

3.  For den uavhengige gjennomgåelsen av 

verifikasjonsvirksomheten som gjelder en bestemt 

verifikasjonsoppgave, skal miljøkontrolløren utpeke en 

uavhengig gransker som ikke skal være en del av 

verifikasjonsgruppen. 

4.  Hvert medlem av gruppen skal: 

a)  ha en klar forståelse av sin individuelle rolle i 

verifikasjonsprosessen, 

b)  være i stand til å kommunisere effektivt på det språket som 

er nødvendig for å utføre sine særlige oppgaver. 

5.  I verifikasjonsgruppen skal det finnes minst én person 

med den tekniske kompetansen og forståelsen som kreves for å 

vurdere de særlige tekniske overvåkings- og 

rapporteringsaspektene knyttet til de formene for virksomhet 

som er nevnt i vedlegg I, og som utføres av anlegget eller 

luftfartøyoperatøren, og minst én person som kan kommunisere 

på det språket som er nødvendig for verifiseringen av rapporten 

fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren i den 

medlemsstaten der miljøkontrolløren utfører denne 

verifiseringen. 

6.  Dersom verifikasjonsgruppen består av én person, skal 

denne personen oppfylle alle kompetansekravene til 

kvoteinspektøren og den ansvarlige kvoteinspektøren samt 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 4 og 5. 

Artikkel 37 

Kompetansekrav til kvoteinspektører og ansvarlige 

kvoteinspektører 

1.  En kvoteinspektør skal ha kompetansen til å utføre 

verifikasjonen. For dette formålet skal kvoteinspektøren minst 

ha: 

a)  kunnskap om direktiv 2003/87/EF, forordning (EU) 

nr. 601/2012, denne forordning, relevante standarder og 

annen relevant lovgivning, gjeldende retningslinjer samt 

relevante retningslinjer og lovgivning som er utstedt av den 

medlemsstaten der miljøkontrolløren utfører en 

verifikasjon, 

b)  kunnskap om og erfaring med revisjon av data og 

opplysninger, herunder: 

i) metoder for revisjon av data og opplysninger, herunder 

bruken av alvorlighetsgraden og vurdering av graden 

av alvorlighet hos feilopplysninger, 

ii) analyse av iboende risiko og kontrollrisiko, 

iii) prøvetakingsmetoder for innsamling av data og 

kontroll av kontrollvirksomhet, 

iv) vurdering av data og informasjonssystemer, IT-

systemer, datastrømaktiviteter, kontrollvirksomhet, 

kontrollsystemer og framgangsmåter for 

kontrollvirksomhet, 

c)  evnen til å utføre verifikasjon av en rapport fra en 

driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør i samsvar med 

kapittel II, 

d)  kunnskap om og erfaring med de sektorspesifikke 

aspektene ved teknisk overvåking og rapportering som er 

relevante for omfanget av den virksomheten som er nevnt i 

vedlegg I, og der kvoteinspektøren utfører verifikasjon. 
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2.  En ansvarlig kvoteinspektør skal oppfylle 

kompetansekravene til en kvoteinspektør og skal ha vist 

kompetanse til å lede en verifikasjonsgruppe samt ha ansvar for 

å utføre verifikasjonsvirksomheten i samsvar med denne 

forordning. 

Artikkel 38 

Kompetansekrav til uavhengige granskere 

1.  Den uavhengige granskeren skal ha relevant fullmakt til å 

gjennomgå utkastet til verifikasjonsrapporten og de interne 

kontrolldokumentene i henhold til artikkel 25. 

2.  Den uavhengige granskeren skal oppfylle kompetanse-

kravene til en ansvarlig kvoteinspektør som nevnt i artikkel 37 

nr. 2. 

3.  Den uavhengige granskeren skal ha den nødvendige 

kompetansen til å analysere de opplysningene som er gitt, og 

bekrefte at de er fullstendige og korrekte, til å komme med 

innvendinger mot manglende data eller motstridende 

opplysninger samt til å kontrollere dataspor for å vurdere om de 

interne kontrolldokumentene er fullstendige og gir tilstrekkelige 

opplysninger til å støtte utkastet til verifikasjonsrapport. 

Artikkel 39 

Bruk av teknisk sakkyndige 

1.  En miljøkontrollør kan ved utføring av 

verifikasjonsvirksomhet benytte teknisk sakkyndige for å få den 

detaljkunnskap og sakkunnskap om et bestemt emne som er 

nødvendig for å hjelpe kvoteinspektøren og den ansvarlige 

kvoteinspektøren når de utfører sin verifikasjonsvirksomhet. 

2.  Dersom den uavhengige granskeren ikke har kompetanse 

til å vurdere et bestemt aspekt i verifikasjonsprosessen, skal 

miljøkontrolløren be om hjelp fra en teknisk sakkyndig. 

3.  Den teknisk sakkyndige skal ha den kompetansen og 

sakkunnskapen som er nødvendig for å hjelpe kvoteinspektøren 

og den ansvarlige kvoteinspektøren, eller eventuelt den 

uavhengige granskeren, på en effektiv måte innenfor det 

området der det er behov for vedkommendes kunnskap og 

sakkunnskap. Dessuten skal den teknisk sakkyndige ha 

tilstrekkelig forståelse av de ferdighetene som kreves i henhold 

til artikkel 37 nr. 1 bokstav a)-c). 

4.  Den teknisk sakkyndige skal utføre angitte oppgaver 

under ledelsen av og på det fulle ansvaret til den ansvarlige 

kvoteinspektøren, i den verifikasjonsgruppen som den teknisk 

sakkyndige tilhører, eller til den uavhengige granskeren. 

Artikkel 40 

Framgangsmåter for verifikasjonsvirksomhet 

1.  En miljøkontrollør skal innføre, dokumentere, 

gjennomføre og opprettholde en eller flere framgangsmåter for 

verifikasjonsvirksomhet som beskrevet i kapittel II, og 

framgangsmåtene og prosessene som kreves i henhold til 

vedlegg II. Ved innføring og gjennomføring av disse 

framgangsmåtene og prosessene skal miljøkontrolløren utføre 

virksomheten i samsvar med de harmoniserte standardene nevnt 

i vedlegg II. 

2.  En miljøkontrollør skal innføre, dokumentere, 

gjennomføre og opprettholde et kvalitetsstyringssystem for å 

sikre konsekvent utvikling, gjennomføring, forbedring og 

gjennomgåelse av framgangsmåtene og prosessene nevnt i 

nr. 1, i samsvar med de harmoniserte standardene nevnt i 

vedlegg II. 

Artikkel 41 

Registreringer og kommunikasjon 

1.  En miljøkontrollør skal oppbevare registreringer, herunder 

opplysninger om personalets kompetanse og upartiskhet, for å 

vise at denne forordning overholdes. 

2.  En miljøkontrollør skal regelmessig gjøre opplysninger 

tilgjengelige for den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

og andre relevante parter, i samsvar med de harmoniserte 

standardene nevnt i vedlegg II. 

3.  En miljøkontrollør skal sikre fortrolig behandling av 

opplysninger som innhentes under verifiseringen, i samsvar 

med de harmoniserte standardene nevnt i vedlegg II. 

Artikkel 42 

Upartiskhet og uavhengighet 

1.  En miljøkontrollør skal være uavhengig av den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren og utføre sin 

verifikasjonsvirksomhet på en upartisk måte. 

For dette formålet skal miljøkontrolløren og enhver del av det 

samme rettssubjektet ikke være en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør, eier av en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør eller eid av den, og miljøkontrolløren skal 

ikke ha forbindelser til den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren som kan påvirke vedkommendes 

uavhengighet og upartiskhet. Miljøkontrolløren skal også være 

uavhengig av organer som handler med utslippskvoter for 

klimagasser i henhold til ordningen for handel med 

utslippskvoter for klimagasser, som fastsatt i henhold til 

artikkel 19 i direktiv 2003/87/EF. 

2.  En miljøkontrollør skal være organisert på en måte som 

sikrer vedkommendes objektivitet, uavhengighet og upartiskhet. 

For denne forordnings formål skal de relevante kravene i den 

harmoniserte standarden nevnt i vedlegg II anvendes. 
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3.  En miljøkontrollør skal ikke utføre 

verifikasjonsvirksomhet for en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør som utgjør en uakseptabel risiko for 

miljøkontrollørens upartiskhet, eller som skaper en 

interessekonflikt for miljøkontrolløren. Miljøkontrolløren skal 

ikke bruke personale eller kontraktsansatte ved verifisering av 

rapporten fra en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør, som 

medfører en faktisk eller mulig interessekonflikt. 

Miljøkontrolløren skal også sikre at personalets eller 

organisasjoners virksomhet ikke påvirker verifikasjonens 

fortrolighet, objektivitet, uavhengighet og upartiskhet. 

En uakseptabel risiko for upartiskhet eller en interessekonflikt 

som nevnt i første ledd første punktum skal anses å ha oppstått i 

blant annet følgende tilfeller: 

a)  dersom en miljøkontrollør eller enhver del av det samme 

rettssubjektet leverer rådgivningstjenester for å utvikle en 

del av overvåkings- eller rapporteringsprosessen som 

beskrives i den overvåkingsplanen som er godkjent av 

vedkommende myndighet, herunder utviklingen av 

overvåkingsmetoden, utarbeidingen av rapporten fra den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren og utarbeidingen 

av overvåkingsplanen, 

b)  dersom en miljøkontrollør eller enhver del av det samme 

rettssubjektet leverer teknisk bistand for å utvikle eller 

opprettholde det systemet som er innført for å overvåke og 

rapportere utslipps- eller tonnkilometerdata. 

4.  En interessekonflikt for miljøkontrolløren når det gjelder 

forholdet mellom denne og en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør, skal anses å ha oppstått i blant annet 

følgende tilfeller: 

a)  dersom forholdet mellom miljøkontrolløren og den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren er basert på felles 

eierskap, felles styring, felles ledelse eller personale, felles 

ressurser, felles økonomi og felles avtaler eller 

markedsføring, 

b)  dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har 

mottatt rådgivning som nevnt i nr. 3 bokstav a) eller teknisk 

bistand som nevnt i nr. 3 bokstav b) av et rådgivningsorgan, 

et organ for teknisk bistand eller en annen organisasjon som 

har forbindelser til miljøkontrolløren og truer 

miljøkontrollørens upartiskhet. 

I henhold til første ledd bokstav b) skal miljøkontrollørens 

upartiskhet anses for å være svekket dersom forbindelsene 

mellom miljøkontrolløren og rådgivningsorganet, organet for 

teknisk bistand eller en annen organisasjon er basert på felles 

eierskap, felles styring, felles ledelse eller personale, felles 

ressurser, felles økonomi, felles avtaler eller 

markedsføringstiltak og felles betaling av salgsprovisjon eller 

andre påskjønnelser for henvisning av nye kunder. 

5.  En miljøkontrollør skal ikke sette ut den uavhengige 

gjennomgåelsen eller utstedelsen av verifikasjonsrapporten. For 

denne forordnings formål skal miljøkontrolløren når den setter 

ut annen verifikasjonsvirksomhet, oppfylle de relevante kravene 

fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg II. 

Inngåelse av avtaler med personer om å utføre 

verifikasjonsvirksomhet skal likevel ikke anses som utsetting 

av virksomhet i henhold til første ledd, dersom 

miljøkontrolløren ved inngåelse av disse avtalene oppfyller de 

relevante kravene i den harmoniserte standarden nevnt i 

vedlegg II. 

6.  En miljøkontrollør skal innføre, dokumentere, 

gjennomføre og opprettholde en prosess for å sikre en 

kontinuerlig upartiskhet og uavhengighet for miljøkontrolløren, 

deler av samme rettssubjekt som miljøkontrolløren, andre 

organisasjoner nevnt i nr. 4, og alt personale og alle 

kontraktsansatte som medvirker i verifiseringen. Denne 

prosessen skal omfatte en mekanisme som sikrer 

miljøkontrollørens upartiskhet og uavhengighet, og skal 

oppfylle de relevante kravene fastsatt i den harmoniserte 

standarden nevnt i vedlegg II. 

KAPITTEL IV 

AKKREDITERING 

Artikkel 43 

Akkreditering 

En miljøkontrollør som utsteder en verifikasjonsrapport til en 

driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør, skal være akkreditert for 

det omfanget av den virksomheten som er nevnt i vedlegg I, og 

som miljøkontrolløren utfører verifikasjon av en rapport fra en 

driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør for. 

Artikkel 44 

Akkrediteringens formål 

Under akkrediteringsprosessen og overvåkingen av akkrediterte 

miljøkontrollører skal hvert nasjonalt akkrediteringsorgan 

vurdere om miljøkontrolløren og dens personale, som utfører 

verifikasjonsvirksomhet: 

a)  har kompetanse til å utføre verifikasjonen av rapporter fra 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren i samsvar 

med denne forordning, 

b)  utfører verifikasjonen av rapporter fra den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren i samsvar med denne forordning, 

c)  oppfyller kravene nevnt i kapittel III. 

Artikkel 45 

Anmodning om akkreditering 

1.  Alle juridiske personer og andre rettssubjekter kan 

anmode om akkreditering i henhold til artikkel 5 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 765/2008 og bestemmelsene i dette 

kapittelet. 

Anmodningen skal inneholde opplysningene som kreves i 

henhold til den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 
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2.  I tillegg til de opplysningene som er nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel, skal søkeren også før vurderingen som er nevnt i 

artikkel 44, påbegynnes, gjøre følgende opplysninger 

tilgjengelige for det nasjonale akkrediteringsorganet: 

a)  alle opplysninger som det nasjonale akkrediteringsorganet 

anmoder om, 

b)  framgangsmåter og opplysninger om de prosessene som er 

nevnt i artikkel 40 nr. 1, og opplysningene om 

kvalitetsstyringssystemet som er nevnt i artikkel 40 nr. 2, 

c)  kompetansekriteriene nevnt i artikkel 35 nr. 2 bokstav a) og 

b), resultatene av kompetanseprosessen nevnt i artikkel 35, 

samt annen relevant dokumentasjon om kompetansen til alt 

personale som medvirker i verifikasjonsvirksomhet, 

d)  opplysninger om prosessen som skal sikre kontinuerlig 

upartiskhet og uavhengighet, som nevnt i artikkel 42 nr. 6, 

herunder relevante registreringer om upartiskheten og 

uavhengigheten til søkeren og dennes personale, 

e)  opplysninger om teknisk sakkyndige og nøkkelpersonale 

som medvirker i verifiseringen av rapporter fra den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, 

f)  systemet og prosessen som skal sikre egnede interne 

kontrolldokumenter, 

g)  andre relevante registreringer, som nevnt i artikkel 41 nr. 1. 

Artikkel 46 

Forberedelse til vurderingen 

1.  Under forberedelsen til vurderingen som er nevnt i 

artikkel 44, skal hvert nasjonale akkrediteringsorgan ta hensyn 

til kompleksiteten til det omfanget som søkeren anmoder om 

akkreditering for, samt kompleksiteten til kvalitets-

styringssystemet som er nevnt i artikkel 40 nr. 2, 

framgangsmåtene og opplysningene om prosesser som er nevnt 

i artikkel 40 nr. 1, og de geografiske områdene der 

miljøkontrolløren utfører eller planlegger å utføre verifikasjon. 

2.  For denne forordnings formål skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet oppfylle de minstekravene som er fastsatt 

i den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 

Artikkel 47 

Vurdering 

1.  Med hensyn til den vurderingen som er nevnt i 

artikkel 44, skal vurderingsgruppen som er nevnt i artikkel 57, 

minst utføre følgende: 

a)  en gjennomgåelse av alle relevante dokumenter og registre 

som er nevnt i artikkel 45, 

b)  et besøk på området hos søkeren for å undersøke et 

representativt utvalg av de interne kontrolldokumentene og 

vurdere gjennomføringen av søkerens kvalitets-

styringssystem og framgangsmåtene eller prosessene nevnt 

i artikkel 40, 

c)  en observasjon av en representativ del av det ønskede 

akkrediteringsomfanget og utførelsen og kompetansen til et 

representativt antall av søkerens personale som medvirker i 

verifiseringen av rapporten fra den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren, for å sikre at personalet arbeider i 

samsvar med denne forordning, 

Ved gjennomføringen av disse aktivitetene skal 

vurderingsgruppen oppfylle de kravene som er fastsatt i den 

harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 

2.  Vurderingsgruppen skal rapportere resultatene og 

avvikene til søkeren i samsvar med kravene fastsatt i den 

harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III, og kreve at 

søkeren svarer på de rapporterte resultatene og avvikene i 

samsvar med disse bestemmelsene. 

3.  En søker skal treffe korrigerende tiltak for å behandle alle 

rapporterte avvik i samsvar med nr. 2, og i sitt svar angående 

vurderingsgruppens resultater og avvik angi hvilke tiltak som 

treffes eller vil bli truffet, innen en frist som fastsettes av det 

nasjonale akkrediteringsorganet, for å løse eventuelle 

identifiserte avvik. 

4.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal gjennomgå det 

svaret som søkeren gir angående resultatene og avvikene, i 

samsvar med nr. 3. 

Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet anser at søkerens 

svar er utilstrekkelig eller ineffektivt, skal organet anmode 

søkeren om ytterligere opplysninger eller tiltak. Det nasjonale 

akkrediteringsorganet kan også anmode om dokumentasjon på 

at tiltakene som er truffet, er gjennomført på en effektiv måte, 

eller utføre en oppfølgingsvurdering for å vurdere om de 

korrigerende tiltakene er gjennomført på en effektiv måte. 

Artikkel 48 

Beslutning om akkreditering og akkrediteringsdokument 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal ta hensyn til 

kravene fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i 

vedlegg III, når det forbereder og treffer en beslutning om 

hvorvidt en søkers akkreditering skal tildeles, forlenges eller 

fornyes. 

2.  Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet har besluttet 

å tildele, forlenge eller fornye en søkers akkreditering, skal det 

utstede et akkrediteringsdokument til søkeren. 

Akkrediteringsdokumentet skal minst inneholde de 

opplysningene som kreves i henhold til den harmoniserte 

standarden nevnt i vedlegg III. 
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Akkrediteringsdokumentet skal være gyldig i et tidsrom på 

høyst fem år etter den datoen da det nasjonale 

akkrediteringsorganet utstedte beviset. 

Artikkel 49 

Tilsyn 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utføre et årlig 

tilsyn med hver miljøkontrollør som det har utstedt et 

akkrediteringsdokument til. 

Tilsynet skal minst omfatte: 

a)  et besøk på området hos miljøkontrolløren for å utføre 

aktivitetene nevnt i artikkel 47 nr. 1 bokstav b), 

b)  observasjon av utførelsen og kompetansen til et 

representativt antall av miljøkontrollørens personale i 

samsvar med artikkel 47 nr. 1 bokstav c). 

2.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utføre det første 

tilsynet av en miljøkontrollør i samsvar med nr. 1 senest 

12 måneder etter den datoen da akkrediteringsdokumentet ble 

utstedt til denne miljøkontrolløren. 

3.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utarbeide en 

tilsynsplan for hver miljøkontrollør på en måte som gir 

mulighet for representativ prøvetaking av det 

akkrediteringsomfanget som skal vurderes, i samsvar med de 

kravene som er fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i 

vedlegg III. 

4.  På grunnlag av resultatene av tilsynet nevnt i nr. 1 skal det 

nasjonale akkrediteringsorganet beslutte om det skal bekrefte 

fortsatt akkreditering. 

5.  Dersom en miljøkontrollør utfører en verifikasjon i en 

annen medlemsstat, kan det nasjonale akkrediteringsorganet 

som har akkreditert miljøkontrolløren, anmode det nasjonale 

akkrediteringsorganet i den medlemsstaten der verifikasjonen 

utføres, om å utføre tilsynsvirksomhet på sine vegne og på sitt 

ansvar. 

Artikkel 50 

Fornyelse 

1.  Før akkrediteringsdokumentet utløper skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet gjennomføre en ny vurdering av den 

miljøkontrolløren som det nasjonale akkrediteringsorganet har 

utstedt et akkrediteringsdokument til, for å fastslå om 

akkrediteringsdokumentets gyldighet kan forlenges. 

2.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utarbeide en 

egen plan for en fornyet vurdering av hver miljøkontrollør på 

en måte som gir mulighet for representativ prøvetaking 

innenfor det akkrediteringsomfanget som skal vurderes. Ved 

planleggingen og gjennomføringen av tilsynet skal det 

nasjonale akkrediteringsorganet oppfylle de kravene som er 

fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 

Artikkel 51 

Ekstraordinær vurdering 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet kan når som helst 

gjennomføre en ekstraordinær vurdering av miljøkontrolløren 

for å sikre at miljøkontrolløren oppfyller kravene i denne 

forordning. 

2.  For at det nasjonale akkrediteringsorganet skal kunne 

vurdere behovet for en ekstraordinær vurdering, skal 

miljøkontrolløren omgående underrette det nasjonale 

akkrediteringsorganet om alle vesentlige endringer angående 

dets status eller drift som er relevante for akkrediteringen. 

Vesentlige endringer skal omfatte de endringene som er nevnt i 

den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 

Artikkel 52 

Utvidelse av akkrediteringsområde 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal som svar på en søknad 

fra en miljøkontrollør om utvidelse av omfanget av en 

akkreditering som allerede er tildelt, utføre nødvendige tiltak 

for å fastslå om miljøkontrolløren oppfyller kravene i 

artikkel 44 for den utvidelsen av akkrediteringsomfanget som 

miljøkontrolløren anmoder om. 

Artikkel 53 

Forvaltningsmessige tiltak 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet kan midlertidig 

oppheve, trekke tilbake eller begrense en akkreditering av en 

miljøkontrollør dersom miljøkontrolløren ikke oppfyller 

kravene i denne forordning. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal midlertidig oppheve, 

trekke tilbake eller begrense en akkreditering av en 

miljøkontrollør dersom miljøkontrolløren anmoder om dette. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal innføre, dokumentere, 

gjennomføre og opprettholde en framgangsmåte for midlertidig 

oppheving av akkrediteringen, tilbaketrekking av 

akkrediteringen og begrensning av omfanget av 

akkrediteringen. 

2.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal midlertidig 

oppheve en akkreditering eller begrense omfanget av en 

akkreditering i alle følgende tilfeller: 

a)  miljøkontrolløren har begått et alvorlig brudd på kravene i 

denne forordning, 

b)  miljøkontrolløren har konsekvent og gjentatte ganger 

unnlatt å oppfylle kravene i denne forordning, 

c)  miljøkontrolløren har overtrådt andre særlige vilkår fastsatt 

av det nasjonale akkrediteringsorganet. 
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3.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal trekke tilbake 

akkrediteringen dersom: 

a)  miljøkontrolløren ikke har rettet opp årsakene til en 

midlertidig oppheving av akkrediteringsdokumentet, 

b)  et medlem av miljøkontrollørens øverste ledelse er dømt for 

bedrageri, 

c)  miljøkontrolløren med hensikt har gitt uriktige 

opplysninger. 

4.  Et nasjonalt akkrediteringsorgans vedtak om midlertidig å 

oppheve, trekke tilbake eller begrense omfanget av 

akkrediteringen i samsvar med nr. 2 og 3 skal kunne påklages. 

Medlemsstatene skal fastsette framgangsmåter for å behandle 

slike anker. 

5.  Et nasjonalt akkrediteringsorgans beslutning om 

midlertidig å oppheve, trekke tilbake eller begrense omfanget 

av akkrediteringen skal få virkning ved underretning til 

miljøkontrolløren. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal avslutte den 

midlertidige opphevingen av et akkrediteringsdokument dersom 

det har mottatt tilfredsstillende opplysninger om og er sikker på 

at miljøkontrolløren oppfyller kravene i denne forordning. 

KAPITTEL V 

KRAV TIL AKKREDITERINGSORGANER FOR 

AKKREDITERING AV MILJØKONTROLLØRER FOR 

HANDEL MED UTSLIPPSKVOTER 

Artikkel 54 

Nasjonalt akkrediteringsorgan 

1.  De oppgavene som er forbundet med akkreditering i 

henhold til denne forordning, skal utføres av de nasjonale 

akkrediteringsorganene som er utpekt i samsvar med artikkel 4 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

2.  Dersom en medlemsstat beslutter å tillate sertifisering av 

miljøkontrollører som er fysiske personer, i samsvar med denne 

forordning, skal oppgavene forbundet med sertifiseringen av 

disse miljøkontrollørene, gis til en annen nasjonal myndighet 

enn det nasjonale akkrediteringsorganet som er utpekt i samsvar 

med artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

3.  Dersom en medlemsstat beslutter å benytte muligheten 

fastsatt i nr. 2, skal den sørge for at den berørte nasjonale 

myndigheten oppfyller kravene i denne forordning, herunder 

kravene fastsatt i artikkel 70, og legger fram den nødvendige 

dokumentasjonen i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 765/2008. 

4.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal være medlem av 

det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i nevnte 

forordning. 

5.  Et nasjonalt akkrediteringsorgan skal gis oppgaven å 

gjennomføre akkrediteringen som en offentlig myndighet, og 

formelt anerkjennes av medlemsstaten, dersom akkrediteringen 

ikke utføres direkte av de offentlige myndighetene. 

6.  For denne forordnings formål skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet utføre sine oppgaver i samsvar med 

kravene fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i 

vedlegg III. 

Artikkel 55 

Akkreditering over landegrensene 

Dersom en medlemsstat anser at det ikke er økonomisk 

hensiktsmessig eller gjennomførbart å utpeke et nasjonalt 

akkrediteringsorgan eller å yte akkrediteringstjenester i henhold 

til artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF, skal medlemsstaten 

benytte et nasjonalt akkrediteringsorgan i en annen 

medlemsstat. 

Den berørte medlemsstaten skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene. 

Artikkel 56 

Uavhengighet og upartiskhet 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal være organisert 

på en måte som sikrer at det er helt uavhengig av de 

miljøkontrollørene det vurderer, og helt upartisk i 

gjennomføringen av sin akkrediteringsvirksomhet. 

2.  For dette formålet skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet ikke drive virksomhet eller yte tjenester 

som miljøkontrolløren tilbyr, og ikke yte rådgivningstjenester, 

eie andeler i eller på annen måte ha økonomisk interesse eller 

ledelsesansvar i en miljøkontrollørs foretak. 

3.  Uten at det berører artikkel 54 nr. 2 skal det nasjonale 

akkrediteringsorganets struktur, ansvar og oppgaver være klart 

atskilt fra strukturen, ansvaret og oppgavene til vedkommende 

myndighet og andre nasjonale myndigheter. 

4.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal treffe alle 

endelige beslutninger som gjelder akkrediteringen av 

miljøkontrollører. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet kan likevel overdra en viss 

virksomhet til underleverandører, med forbehold for kravene 

fastsatt i den harmoniserte standarden nevnt i vedlegg III. 
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Artikkel 57 

Vurderingsgruppe 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal utpeke en 

vurderingsgruppe for hver enkelt vurdering. 

2.  En vurderingsgruppe skal bestå av en ledende 

vurderingsansvarlig og om nødvendig et passende antall 

vurderingsansvarlige eller teknisk sakkyndige for et bestemt 

akkrediteringsområde. 

Vurderingsgruppen skal omfatte minst én person med den 

kunnskapen om overvåking og rapportering av utslipp av 

klimagasser i samsvar med forordning (EU) nr. 601/2012, som 

er relevant for akkrediteringsområdet og den kompetansen og 

forståelsen som kreves for å vurdere verifikasjonsvirksomheten 

ved anlegget eller hos luftfartøyoperatøren for dette omfanget, 

og minst én person med kunnskap om relevant nasjonal 

lovgivning og retningslinjer. 

Artikkel 58 

Kompetansekrav til vurderingsansvarlige 

1.  En vurderingsansvarlig skal ha kompetanse til å utføre 

den virksomheten som kreves i henhold til kapittel IV ved 

vurdering av en miljøkontrollør. For dette formålet skal den 

vurderingsansvarlige: 

a)  oppfylle kravene fastsatt i den harmoniserte standarden i 

samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008, som nevnt i 

vedlegg III, 

b)  ha kunnskap om direktiv 2003/87/EF, forordning (EU) 

nr. 601/2012, denne forordning, relevante standarder og 

annen relevant lovgivning samt gjeldende retningslinjer. 

c)  ha kunnskap om revisjon av data og opplysninger, som 

nevnt i artikkel 37 nr. 1 bokstav b) i denne forordning, 

tilegnet gjennom opplæring, eller ha tilgang til en person 

som har kunnskap om og erfaring med slike data og 

opplysninger. 

2.  En ledende vurderingsansvarlig skal oppfylle 

kompetansekravene nevnt i nr. 1, ha utvist kompetanse til å lede 

en vurderingsgruppe og ha ansvar for å utføre en vurdering i 

samsvar med denne forordning. 

3.  Interne granskere og personer som treffer beslutninger om 

tildeling, forlengelse eller fornyelse av en akkreditering, skal ut 

over kompetansekravene nevnt i nr. 1 ha tilstrekkelig kunnskap 

og erfaring til å evaluere akkrediteringen. 

Artikkel 59 

Teknisk sakkyndige 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet kan ta med teknisk 

sakkyndige i vurderingsgruppen, som kan gi detaljert kunnskap 

og sakkunnskap om et bestemt emne til støtte for den ledende 

vurderingsansvarlige eller den vurderingsansvarlige ved 

gjennomføring av vurderingen. 

2.  En teknisk sakkyndig skal ha den kompetansen som er 

nødvendig for effektivt å kunne støtte den ledende 

vurderingsansvarlige og den vurderingsansvarlige på det 

området der det er behov for vedkommendes kunnskap og 

sakkunnskap. Dessuten skal den teknisk sakkyndige: 

a)  ha kunnskap om direktiv 2003/87/EF, forordning (EU) 

nr. 601/2012, denne forordning, relevante standarder og 

annen relevant lovgivning og gjeldende retningslinjer, 

b)  ha tilstrekkelig forståelse av verifikasjonsvirksomhet. 

3.  En teknisk sakkyndig skal utføre angitte oppgaver under 

ledelsen av og på det fulle ansvaret til den ledende 

vurderingsansvarlige i den berørte vurderingsgruppen. 

Artikkel 60 

Framgangsmåter 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal oppfylle de kravene 

som er fastsatt i henhold til artikkel 8 i forordning (EF) 

nr. 765/2008. 

Artikkel 61 

Klager 

Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet har mottatt en 

klage angående miljøkontrolløren fra vedkommende 

myndighet, den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren eller 

andre berørte parter, skal det nasjonale akkrediteringsorganet 

innen en rimelig frist gjøre følgende: 

a)  vurdere klagens gyldighet, 

b)  sikre at den berørte miljøkontrolløren får muligheten til å 

framlegge sine merknader, 

c)  treffe hensiktsmessige tiltak for å behandle klagen, 

d)  registrere klagen og de tiltakene som er truffet, og 

e)  svare på klagen. 

Artikkel 62 

Registre og dokumentasjon 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal føre registre over alle 

personer som medvirker i akkrediteringsprosessen. Denne 

dokumentasjonen skal omfatte relevante kvalifikasjoner og 

relevant utdanning samt den erfaringen, upartiskheten og 

kompetansen som kreves for å oppfylle kravene i denne 

forordning. 
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Artikkel 63 

Tilgang til opplysninger og fortrolighet 

1.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal med jevne 

mellomrom gjøre de opplysningene som innhentes under 

akkrediteringsvirksomheten, offentlig tilgjengelige. 

2.  Det nasjonale akkrediteringsorganet skal i samsvar med 

nr. 4 i artikkel 8 i forordning (EF) nr. 765/2008 treffe egnede 

tiltak, når det er relevant, for å sikre fortrolig behandling av 

innhentede opplysninger.  

Artikkel 64 

Fagfellevurdering 

1.  Nasjonale akkrediteringsorganer skal regelmessig 

gjennomgå en fagfellevurdering. 

Fagfellevurderingen skal organiseres av det organet som er 

anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) 

nr. 765/2008. 

2.  Det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, skal gjennomføre egnede 

kriterier for fagfellevurdering og en effektiv og uavhengig 

fagfellevurderingsprosess for å vurdere om: 

a)  det nasjonale akkrediteringsorganet som er underlagt 

fagfellevurdering, har utført akkrediteringsvirksomheten i 

samsvar med kapittel IV, 

b)  det nasjonale akkrediteringsorganet som er underlagt 

fagfellevurdering, har oppfylt kravene fastsatt i dette 

kapittelet. 

Kriteriene skal omfatte kompetansekrav til personer og grupper 

som utfører fagfellevurdering, som er spesifikke for den 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser som er 

fastsatt ved direktiv 2003/87/EF. 

3.  Organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, skal offentliggjøre resultatet av 

fagfellevurderingen og oversende det til Kommisjonen, til de 

nasjonale myndighetene som er ansvarlige for nasjonale 

akkrediteringsorganer i medlemsstaten, og til vedkommende 

myndighet i medlemsstaten eller til det kontaktorganet som er 

nevnt i artikkel 69 nr. 2. 

4.  Dersom et nasjonalt akkrediteringsorgan har gjennomgått 

en fagfellevurdering organisert av det organet som er anerkjent 

i henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008, før 

denne forordning er trådt i kraft, og uten at det berører nr. 1, 

skal det nasjonale akkrediteringsorganet unntas fra å gjennomgå 

en ny fagfellevurdering etter at denne forordning er trådt i kraft, 

dersom det kan vise at det oppfyller kravene i denne forordning. 

For dette formålet skal det berørte nasjonale 

akkrediteringsorganet framlegge en anmodning og den 

nødvendige dokumentasjonen for det organet som er anerkjent i 

henhold til artikkel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, skal fastslå om vilkårene for å gi 

et unntak er oppfylt. 

Unntaket skal gjelde i et tidsrom på høyst tre år fra den datoen 

det gis underretning om vedtaket til det nasjonale 

akkrediteringsorganet. 

5.  Den nasjonale myndigheten som i henhold til artikkel 54 

nr. 2 har fått ansvar for oppgaver knyttet til sertifisering av 

miljøkontrollører som er fysiske personer i samsvar med denne 

forordning, skal ha like høy troverdighet som nasjonale 

akkrediteringsorganer som har gjennomgått en 

fagfellevurdering. 

For dette formålet skal den berørte medlemsstaten omgående 

etter sin beslutning om å gi den nasjonale myndigheten 

fullmakt til å utføre sertifisering, framlegge for Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene all relevant dokumentasjon. Ingen 

nasjonal myndighet skal sertifisere miljøkontrollører i henhold 

til denne forordning før den berørte medlemsstaten har framlagt 

denne dokumentasjonen. 

Den berørte medlemsstaten skal regelmessig revidere hvor godt 

den nasjonale myndigheten fungerer for å sikre at den fortsatt 

har like høy troverdighet, og underrette Kommisjonen om dette. 

Artikkel 65 

Korrigerende tiltak 

1.  Medlemsstatene skal regelmessig overvåke sine nasjonale 

akkrediteringsorganer for å sikre at de løpende oppfyller 

kravene i denne forordning, idet det tas hensyn til resultatene av 

fagfellevurderingen utført i samsvar med artikkel 64. 

2.  Dersom et nasjonalt akkrediteringsorgan ikke oppfyller 

kravene eller unnlater å oppfylle sine forpliktelser i henhold til 

denne forordning, skal den berørte medlemsstaten treffe egnede 

korrigerende tiltak eller sikre at slike korrigerende tiltak treffes, 

og underrette Kommisjonen om dette. 

Artikkel 66 

Gjensidig anerkjennelse av miljøkontrollører 

1.  Medlemsstatene skal anerkjenne likeverdigheten til de 

tjenestene som ytes av de nasjonale akkrediteringsorganene 

som har gjennomgått en fagfellevurdering. Medlemsstatene skal 

godta akkrediteringsdokumentene fra miljøkontrollører som er 

akkreditert av disse nasjonale akkrediteringsorganene, og 

respektere miljøkontrollørenes rett til å utføre verifikasjon 

innenfor sitt akkrediteringsområde. 
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2.  Dersom et nasjonalt akkrediteringsorgan ikke har 

gjennomgått en fullstendig fagfellevurdering innen 

31. desember 2014, skal medlemsstatene godta 

akkrediteringsdokumenter fra miljøkontrollører som er 

akkreditert av det nasjonale akkrediteringsorganet, forutsatt at 

det organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, har innledet en fagfellevurdering 

av det nasjonale akkrediteringsorganet, og at det ikke har 

avdekket noen overtredelser av denne forordning fra det 

nasjonale akkrediteringsorganets side. 

3. Dersom sertifiseringen av miljøkontrollører utføres av en 

nasjonal myndighet nevnt i artikkel 54 nr. 2, skal 

medlemsstatene godta det beviset som er utstedt av denne 

myndigheten, og respektere sertifiserte miljøkontrollørers rett 

til å utføre verifikasjon innenfor sine sertifiseringsomfang. 

Artikkel 67 

Overvåking av leverte tjenester 

Dersom en medlemsstat under en inspeksjon som er utført i 

samsvar med artikkel 31 nr. 4 i direktiv 2006/123/EF, fastslår at 

en miljøkontrollør ikke overholder denne forordning, skal 

vedkommende myndighet eller det nasjonale 

akkrediteringsorganet i denne medlemsstaten underrette det 

nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert 

miljøkontrolløren. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert 

miljøkontrolløren, skal anse meddelelsen av denne 

opplysningen som en klage i henhold til artikkel 61 i denne 

forordning, og treffe egnede tiltak og svare vedkommende 

myndighet eller det nasjonale akkrediteringsorganet i samsvar 

med artikkel 72 nr. 2 annet ledd i denne forordning. 

Artikkel 68 

Elektronisk datautveksling og bruk av automatiserte 

systemer 

1.  Medlemsstatene kan kreve at miljøkontrollører bruker 

elektroniske maler eller bestemte filformater for 

verifikasjonsrapporter i samsvar med artikkel 74 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 601/2012. 

2.  Standardiserte elektroniske maler eller 

filformatspesifikasjoner kan gjøres tilgjengelige for innsending 

av verifikasjonsrapporten og for andre typer kommunikasjon 

mellom den driftsansvarlige, luftfartøyoperatøren, 

miljøkontrolløren, vedkommende myndighet og det nasjonale 

akkrediteringsorganet i samsvar med artikkel 74 nr. 2 i 

forordning (EU) nr. 601/2012. 

KAPITTEL VI 

INFORMASJONSUTVEKSLING 

Artikkel 69 

Informasjonsutveksling og kontaktorganer 

1.  Medlemsstaten skal opprette en effektiv utveksling av 

egnet informasjon og et effektivt samarbeid mellom det 

nasjonale akkrediteringsorganet, eller dersom det er relevant, 

den nasjonale myndigheten med ansvar for å sertifisere 

miljøkontrollører og vedkommende myndighet. 

2.  Dersom det i en medlemsstat er utpekt mer enn én 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 18 i 

direktiv 2003/87/EF, skal medlemsstaten utpeke en av disse 

vedkommende myndighetene til å være kontaktorgan med 

ansvar for informasjonsutveksling, for samordning av 

samarbeidet nevnt i nr. 1 og for den virksomheten som er nevnt 

i dette kapittelet. 

Artikkel 70 

Arbeidsprogram for akkreditering og årsrapport 

1.  Innen 31. desember hvert år skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet gjøre tilgjengelig for vedkommende 

myndighet i hver medlemsstat et arbeidsprogram for 

akkreditering som inneholder en liste over miljøkontrollører 

som er akkreditert av det nevnte akkrediteringsorganet, og som 

i henhold til artikkel 76 har underrettet det nasjonale 

akkrediteringsorganet om at de har til hensikt å utføre 

verifikasjoner i disse medlemsstatene. Arbeidsprogrammet for 

akkreditering skal minst inneholde følgende opplysninger for 

hver miljøkontrollør: 

a)  forventet tid og sted for verifikasjonen, 

b)  opplysninger om virksomhet som det nasjonale 

akkrediteringsorganet har planlagt for miljøkontrolløren, 

særlig tilsyn og fornyede vurderinger, 

c)  datoer for planlagte tilsynsbesøk som skal utføres av det 

nasjonale akkrediteringsorganet for å vurdere 

miljøkontrolløren, herunder adresse og kontaktopplysninger 

for de driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører som vil bli 

besøkt under tilsynsbesøket, 

d)  opplysninger om hvorvidt det nasjonale 

akkrediteringsorganet har anmodet det nasjonale 

akkrediteringsorganet i den medlemsstaten der 

miljøkontrolløren utfører verifikasjonen, om å utføre 

tilsynsvirksomhet. 

2.  Etter at arbeidsprogrammet for akkreditering er framlagt i 

samsvar med nr. 1, skal vedkommende myndighet gjøre 

tilgjengelig for det nasjonale akkrediteringsorganet alle 

relevante opplysninger, særlig all relevant nasjonal lovgivning 

eller gjeldende retningslinjer. 

3.  Innen 1. juni hvert år skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet gjøre en årsrapport tilgjengelig for 

vedkommende myndighet. Rapporten skal minst inneholde 

følgende opplysninger for hver miljøkontrollør som er 

akkreditert av det nevnte nasjonale akkrediteringsorganet: 

a)  akkrediteringsopplysninger om miljøkontrollører som nylig 

er blitt akkreditert av det nasjonale akkrediteringsorganet, 

herunder akkrediteringsomfanget for disse 

miljøkontrollørene, 

b)  alle endringer i akkrediteringsomfanget for disse 

miljøkontrollørene, 

c)  sammendrag av resultatene av tilsyn og fornyede 

vurderinger som er utført av det nasjonale 

akkrediteringsorganet, 
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d)  sammendrag av resultatene av ekstraordinære vurderinger 

som er utført, herunder begrunnelsene for slike 

ekstraordinære vurderinger, 

e)  eventuelle klager som er framsatt mot miljøkontrolløren 

etter den siste årsrapporten, og de tiltakene som er truffet av 

det nasjonale akkrediteringsorganet. 

Artikkel 71 

Informasjonsutveksling og forvaltningsmessige tiltak 

Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet har pålagt 

miljøkontrolløren forvaltningsmessige tiltak i henhold til 

artikkel 53, eller dersom en midlertidig oppheving av 

akkrediteringen er avsluttet, eller en beslutning i en ankesak har 

opphevet beslutningen truffet av et nasjonalt 

akkrediteringsorgan om å pålegge forvaltningsmessige tiltak 

som nevnt i artikkel 53, skal det nasjonale 

akkrediteringsorganet underrette følgende parter: 

a)  vedkommende myndighet i den medlemsstaten der 

miljøkontrolløren er akkreditert, 

b)  vedkommende myndighet og det nasjonale 

akkrediteringsorganet i hver medlemsstat der 

miljøkontrolløren utfører verifikasjoner. 

Artikkel 72 

Vedkommende myndighets informasjonsutveksling 

1.  Vedkommende myndighet i medlemsstaten der 

miljøkontrolløren utfører verifikasjonen, skal hvert år 

oversende minst følgende opplysninger til det nasjonale 

akkrediteringsorganet som har akkreditert miljøkontrolløren: 

a)  relevante resultater fra kontrollen av rapporten fra den 

driftsansvarlige og luftfartøyoperatøren, særlig eventuell 

manglende overholdelse fra miljøkontrollørens side av 

denne forordning, 

b)  resultatene fra inspeksjonen av den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren, dersom disse resultatene er relevante 

for det nasjonale akkrediteringsorganet for tilsynet med og 

akkrediteringen av miljøkontrolløren, eller dersom disse 

resultatene viser manglende overholdelse av denne 

forordning fra miljøkontrollørens side, 

c)  resultatene fra vurderingen av de interne 

kontrolldokumentene for denne miljøkontrolløren, dersom 

vedkommende myndighet har vurdert de interne 

kontrolldokumentene i samsvar med artikkel 26 nr. 3, 

d)  klager angående miljøkontrolløren mottatt av 

vedkommende myndighet. 

2.  Dersom opplysningene nevnt i nr. 1, dokumenterer at 

vedkommende myndighet har påvist at miljøkontrolløren ikke 

har overholdt bestemmelsene i denne forordning, skal det 

nasjonale akkrediteringsorganet anse meddelelsen av disse 

opplysningene som en klage fra vedkommende myndighet 

angående nevnte miljøkontrollør i henhold til artikkel 61. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal treffe egnede tiltak for 

å behandle slike opplysninger og svare vedkommende 

myndighet innen tre måneder etter at opplysningene ble mottatt. 

Det nasjonale akkrediteringsorganet skal i sitt svar underrette 

vedkommende myndighet om de tiltakene det har truffet, og 

eventuelt om forvaltningsmessige tiltak som er pålagt 

miljøkontrolløren. 

Artikkel 73 

Informasjonsutveksling om tilsyn 

1.  Dersom det nasjonale akkrediteringsorganet i den 

medlemsstaten der en miljøkontrollør utfører en verifikasjon, er 

blitt anmodet i samsvar med artikkel 49 nr. 5 om å utføre 

tilsynsvirksomhet, skal det nasjonale akkrediteringsorganet 

rapportere sine resultater til det nasjonale akkrediteringsorganet 

som har akkreditert miljøkontrolløren, med mindre annet er 

avtalt mellom de to nasjonale akkrediteringsorganene. 

2.  Det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert 

miljøkontrolløren, skal ta hensyn til resultatene nevnt i nr. 1 når 

det vurderer om miljøkontrolløren oppfyller kravene i denne 

forordning. 

3.  Dersom resultatene nevnt i nr. 1, viser at 

miljøkontrolløren ikke overholder denne forordning, skal det 

nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert 

miljøkontrolløren, treffe egnede tiltak i henhold til denne 

forordning og underrette det nasjonale akkrediteringsorganet 

som har utført tilsynsvirksomhet, om følgende: 

a)  hvilke tiltak som er truffet av det nasjonale 

akkrediteringsorganet som har akkreditert 

miljøkontrolløren, 

b)  dersom det er relevant, hva miljøkontrolløren har gjort for å 

korrigere resultatene, 

c)  dersom det er relevant, hvilke forvaltningsmessige tiltak 

som er blitt pålagt miljøkontrolløren. 

Artikkel 74 

Informasjonsutveksling med den medlemsstaten der 

miljøkontrolløren er etablert 

Dersom en miljøkontrollør har fått tildelt akkreditering av et 

nasjonalt akkrediteringsorgan i en annen medlemsstat enn den 

medlemsstaten der miljøkontrolløren er etablert, skal det 

arbeidsprogrammet for akkreditering og den årsrapporten som 

er nevnt i artikkel 70, samt de opplysningene som er nevnt i 

artikkel 71, også framlegges for vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten der miljøkontrolløren er etablert. 
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Artikkel 75 

Databaser over akkrediterte miljøkontrollører 

1.  Nasjonale akkrediteringsorganer, eller eventuelt de 

nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 54 nr. 2, skal opprette og 

forvalte en database og gi andre nasjonale 

akkrediteringsorganer, nasjonale myndigheter, 

miljøkontrollører, driftsansvarlige, luftfartøyoperatører og 

vedkommende myndigheter tilgang til denne databasen. 

Organet som er anerkjent i henhold til artikkel 14 i forordning 

(EF) nr. 765/2008, skal lette og harmonisere tilgangen til 

databasene med sikte på å oppnå effektiv og kostnadseffektiv 

kommunikasjon mellom nasjonale akkrediteringsorganer, 

nasjonale myndigheter, miljøkontrollører, driftsansvarlige, 

luftfartøyoperatører og vedkommende myndigheter, og kan 

samordne disse databasene i en enkelt, sentralisert database. 

2.  Databasen som er nevnt i nr. 1, skal minst inneholde 

følgende opplysninger: 

a)  navn og adresse til hver miljøkontrollør som er akkreditert 

av det nasjonale akkrediteringsorganet, 

b)  de medlemsstatene der miljøkontrolløren utfører 

verifikasjon, 

c)  akkrediteringsomfanget for hver miljøkontrollør, 

d)  datoen for tildeling av akkrediteringen, og utløpsdatoen for 

akkrediteringen, 

e)  alle opplysninger om forvaltningsmessige tiltak som er blitt 

pålagt miljøkontrolløren. 

Opplysningene skal være offentlig tilgjengelige. 

Artikkel 76 

Underretning fra miljøkontrollører 

1.  For at det nasjonale akkrediteringsorganet skal kunne 

utarbeide det arbeidsprogrammet for akkreditering og den 

årsrapporten som er nevnt i artikkel 70, skal miljøkontrolløren 

innen 15. november hvert år framlegge følgende opplysninger 

for det nasjonale akkrediteringsorganet som har akkreditert 

nevnte miljøkontrollør: 

a)  planlagt tid og sted for de verifikasjonene som 

miljøkontrolløren skal utføre, 

b)  adresse og kontaktopplysninger for de driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatører hvis utslipps- eller tonnkilometer-

rapporter omfattes av verifikasjonen. 

2.  Dersom det skjer endringer i de opplysningene som er 

nevnt i nr. 1, skal miljøkontrolløren underrette 

akkrediteringsorganet om disse endringene innen en frist som er 

avtalt med nevnte akkrediteringsorgan. 

KAPITTEL VII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 77 

Overgangsbestemmelser 

Utslippsdata, og eventuelt virksomhetsdata, som genereres før 

1. januar 2013, skal verifiseres i samsvar med kravene fastsatt i 

vedtak 2007/589/EF(1). 

Artikkel 78 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2013. 

  

(1) EUT L 229 av 31.8.2007, s. 1. 

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

Utferdiget i Brussel, 21. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Akkrediteringsområde for miljøkontrollører 

Omfanget av miljøkontrollørers akkreditering skal angis i akkrediteringsdokumentet ved bruk av følgende 

virksomhetskategorier i samsvar med vedlegg I til direktiv 2003/87/EF og andre former for virksomhet i samsvar med 

artikkel 10a og 24 i direktiv 2003/87/EF. Disse bestemmelsene får også anvendelse på miljøkontrollører som er 

sertifisert av en nasjonal myndighet i samsvar med artikkel 54 nr. 2 i denne forordning. 

Virksomhetskategori nr. Akkrediteringsområde 

1a Forbrenning av brensler ved anlegg der det utelukkende brukes kommersielle 

standardbrensler som definert i forordning (EU) nr. 601/2012, eller der det brukes naturgass 

ved anlegg i kategori A eller B 

1b Forbrenning av brensler ved anlegg, uten begrensninger 

2 Raffinering av mineralolje 

3 – Produksjon av koks 

– Røsting eller sintring, herunder pelletisering, av malm (herunder sulfidmalm) 

– Produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs smelting), herunder 

kontinuerlig støping 

4 – Produksjon eller behandling av jernholdige metaller (herunder ferrolegeringer) 

– Produksjon av sekundæraluminium 

– Produksjon eller behandling av ikke-jernholdige metaller, herunder produksjon av 

legeringer 

5 Produksjon av primæraluminium (utslipp av CO2 og PFK) 

6 – Produksjon av sementklinker 

– Produksjon av kalk eller kalsinering av dolomitt eller magnesitt 

– Produksjon av glass, herunder glassfibrer 

– Produksjon av keramiske produkter ved brenning 

– Produksjon av mineralull til isolasjonsmaterialer 

– Tørking eller kalsinering av gips eller produksjon av gipsplater og andre gipsprodukter 

7 – Produksjon av papirmasse av tre eller andre fibermaterialer 

– Produksjon av papir eller papp 

8 – Produksjon av karbonstøv 

– Produksjon av ammoniakk 

– Produksjon av organiske basiskjemikalier ved krakking, reformering, delvis eller full 

oksidering eller ved lignende prosesser 

– Produksjon av hydrogen (H2) og syntesegass ved reformering eller delvis oksidering 

– Produksjon av natriumkarbonat (Na2CO3) og natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3) 

9 – Produksjon av salpetersyre (utslipp av CO2 og N2O) 

– Produksjon av adipinsyre (utslipp av CO2 og N2O) 

– Produksjon av glyoksal og glyoksalsyre (utslipp av CO2 og N2O) 

– Produksjon av kaprolaktam 

10 – Fangst av klimagasser fra anlegg som omfattes av direktiv 2003/87/EC, for transport 

og geologisk lagring på et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 

2009/31/EF 

– Transport av klimagasser i rørledninger for geologisk lagring på et lagringssted som er 

godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF 

11 Geologisk lagring av klimagasser på et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 

2009/31/EF 

12 Luftfartsvirksomhet (utslipps- og tonnkilometerdata) 
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Virksomhetskategori nr. Akkrediteringsområde 

98 Annen virksomhet i samsvar med artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF 

99 Annen virksomhet som fastsettes av en medlemsstat i henhold til artikkel 24 i 

direktiv 2003/87/EF, og som angis i detalj i akkrediteringsdokumentet 

VEDLEGG II 

Krav til miljøkontrollører 

Når det gjelder kravene til miljøkontrollører, skal den harmoniserte standarden i henhold til forordning (EF) 

nr. 765/2008 om krav til validerings- og kontrollorganer for klimagasser til bruk ved akkreditering eller andre former 

for anerkjennelse, få anvendelse. Dessuten skal følgende framgangsmåter, prosesser og ordninger som er nevnt i 

artikkel 40 nr. 1, få anvendelse: 

a)  en prosess og strategi for kommunikasjon med den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren og andre relevante 

parter, 

b)  egnede ordninger for å sikre fortrolig behandling av innhentede opplysninger, 

c)  en prosess for behandling av anker, 

d)  en prosess for behandling av klager (herunder veiledende tidsplan), 

e)  en prosess for utstedelse av en revidert verifikasjonsrapport dersom en feil i verifikasjonsrapporten eller rapporten 

fra den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren oppdages etter at miljøkontrolløren har framlagt 

verifikasjonsrapporten for den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren for videreformidling til vedkommende 

myndighet, 

f)  en framgangsmåte for utsetting av verifikasjonsvirksomhet til andre organisasjoner. 

 ______  

VEDLEGG III 

Minstekrav til akkrediteringsprosessen og krav til akkrediteringsorganer 

Når det gjelder minstekravene til akkreditering og kravene til akkrediteringsorganer, skal den harmoniserte standarden 

i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008 om generelle krav til akkrediteringsorganer som akkrediterer 

samsvarsvurderingsorganer, få anvendelse. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 601/2012 

av 21. juni 2012 

om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 

for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og 

om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 14 nr. 1, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En forutsetning for at ordningen for handel med 

utslippskvoter for klimagasser opprettet ved direktiv 

2003/87/EF skal fungere effektivt, er at utslippene av 

klimagasser overvåkes og rapporteres på en fullstendig, 

konsekvent, åpen og nøyaktig måte i samsvar med de 

harmoniserte kravene fastsatt i denne forordning. I løpet 

av den andre perioden med ordningen for handel med 

utslippskvoter for klimagasser som omfatter årene 2008-

2012, har driftsansvarlige, luftfartøyoperatører, 

miljøkontrollører og vedkommende myndigheter samlet 

erfaring med overvåking og rapportering i henhold til 

kommisjonsvedtak 2007/589/EF av 18. juli 2007 om 

fastsettelse av retningslinjer for overvåking og 

rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(2). 

Reglene for den tredje handelsperioden for Unionens 

ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser, 

som begynner 1. januar 2013, og for de følgende 

handelsperiodene skal bygge på disse erfaringene. 

2) Definisjonen av biomasse i denne forordning bør være i 

samsvar med definisjonen av termene «biomasse», 

«flytende biobrensel» og «biodrivstoff» som angitt i 

artikkel 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/28/EFC av 23. april 2009 om å fremme bruk av 

energi fra fornybare kilder, og om endring og senere 

oppheving av direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF(3), 

særlig ettersom preferansebehandling med hensyn til 

forpliktelser til å innlevere kvoter innenfor rammen av 

Unionens ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i henhold til direktiv 2003/87/EF utgjør en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181, 12.7.2012, s.30, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2012 av  

31. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 

av 21.3.2013, s. 43. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) EUT L 229 av 31.8.2007, s. 1. 

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

«støtteordning» som definert i artikkel 2 bokstav k), og 

dermed økonomisk støtte som definert i artikkel 17 nr. 1 

bokstav c) i direktiv 2009/28/EF. 

3) For å sikre konsekvens bør definisjonene i 

kommisjonsvedtak 2009/450/EF om nærmere tolkning 

av luftfartsvirksomhet som er oppført i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(4) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av 23. 

april 2009 om geologisk lagring av karbondioksid, og 

om endring av rådsdirektiv 85/337/EØF, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 

2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og 2008/1/EF 

samt europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1013/2006(5) få anvendelse på denne forordning. 

4) For å sikre optimal drift av overvåkings- og 

rapporteringssystemet bør de medlemsstatene som har 

utpekt mer enn én vedkommende myndighet, sikre at 

disse vedkommende myndigheter samordner sitt arbeid i 

tråd med prinsippene fastsatt i denne forordning. 

5) Overvåkingsplanen, som består av en detaljert, 

fullstendig og åpen dokumentasjon av den metoden som 

anvendes for et bestemt anlegg eller en bestemt 

luftfartøyoperatør, bør være et sentralt element i det 

systemet som fastsettes i denne forordning. Planen bør 

ajourføres regelmessig, både basert på 

miljøkontrollørens funn og på grunnlag av den 

driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens eget 

initiativ. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

bør fortsatt ha hovedansvar for å gjennomføre 

overvåkingsmetoden, hvorav visse deler er beskrevet 

nærmere gjennom de framgangsmåtene som kreves i 

denne forordning. 

6) Det er nødvendig å fastsette grunnleggende 

overvåkingsmetoder for å redusere byrden for 

driftsansvarlige og luftfartøyoperatører mest mulig samt 

tilrettelegge for effektiv overvåking og rapportering av 

utslipp av klimagasser i samsvar med direktiv 

2003/87/EF. Disse metodene bør omfatte grunnleggende 

beregnings- og målemetoder. Beregningsmetodene bør 

inndeles ytterligere i en standardmetode og en 

massebalansemetode. Forutsatt av den driftsansvarlige 

sikrer at det ikke forekommer utelatelser eller 

dobbelttelling, bør det være en viss fleksibilitet som gjør 

det mulig å kombinere målemetoder, standard 

beregningsmetoder og massebalanse innen samme 

anlegg. 

  

(4) EUT L 149 av 12.6.2009, s. 69. 

(5) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 114. 

2017/EØS/29/53 
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7) For å redusere byrden for driftsansvarlige og 

luftfartøyoperatører ytterligere bør det innføres en 

forenkling vedrørende kravet til usikkerhetsvurdering, 

uten at det reduserer nøyaktigheten. Kravene til 

usikkerhetsvurderingen bør reduseres betraktelig 

dersom måleinstrumentene brukes under forhold som er 

i samsvar med typen, særlig dersom måleinstrumentene 

er underlagt lovregulert måleteknisk kontroll. 

8) Det er nødvendig å definere beregningsfaktorer som 

enten kan være standardfaktorer eller bestemmes ved 

analyse. Kravene til analyse bør også i fortsettelsen 

sikre at det fortrinnsvis brukes laboratorier som er 

akkrediterte i samsvar med den harmoniserte standarden 

EN ISO/IEC 17025 («Generelle krav til prøvings- og 

kalibreringslaboratoriers kompetanse») for de relevante 

analysemetodene, og innføre mer pragmatiske krav for å 

dokumentere overbevisende likeverdighet når det 

gjelder ikke-akkrediterte laboratorier, herunder i 

samsvar med den harmoniserte standarden 

Kvalitetsstyringssystemer – krav (EN ISO/IEC 9001) 

eller andre relevante sertifiserte kvalitets-

styringssystemer. 

9) Det bør utarbeides en mer åpen og konsekvent måte for 

å fastslå urimelig høye kostnader. 

10)  Den målingsbaserte metoden bør gjøres mer jevnbyrdig 

med den beregningsbaserte metoden for å erkjenne den 

økte tiltroen til systemer for kontinuerlig overvåking av 

utslipp og for å støtte opp under kvalitetssikring. Dette 

krever mer forholdsmessige krav til krysskontroller med 

beregninger samt en utdyping av datahåndteringen og 

andre kvalitetssikringskrav. 

11) Overvåking i uforholdsmessig stor utstrekning av 

anlegg med lavere årlige utslipp som gir mindre 

konsekvenser, bør unngås, samtidig som det sikres at et 

akseptabelt nøyaktighetsnivå opprettholdes. I denne 

forbindelse bør det fastsettes særlige vilkår for anlegg 

som anses å ha lave utslipp, og for luftfartøyoperatører 

som anses som foretak med lave utslipp. 

12) I henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF kan 

medlemsstatene unnta små anlegg som er underlagt 

tilsvarende tiltak, fra Unionens ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser, forutsatt at vilkårene i 

nevnte artikkel er oppfylt. Denne forordning bør ikke få 

direkte anvendelse på de anleggene som er unntatt i 

henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF, med 

mindre medlemsstaten bestemmer at denne forordning 

bør få anvendelse. 

13) For å lukke mulige smutthull i forbindelse med 

overføring av bundet eller rent CO2 bør slike 

overføringer være tillatt bare på helt bestemte vilkår. 

Disse vilkårene innebærer at overføringen av bundet 

CO2 bør skje bare til andre anlegg som er tilsluttet 

Unionens ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser, og overføringer av rent CO2 bør skje bare 

med henblikk på lagring på et geologisk lagringssted i 

samsvar med Unionens ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser, som for øyeblikket er 

den eneste formen for permanent lagring av CO2 som er 

tillatt i henhold til Unionens ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser. Disse vilkårene bør 

imidlertid ikke utelukke muligheten for framtidige 

nyskapinger. 

14) Det bør fastsettes særlige luftfartsrelaterte bestemmelser 

om overvåkingsplaner og overvåking av 

klimagassutslipp. Disse bestemmelsene bør omfatte 

bestemmelse av densitet ved hjelp av målesystemer om 

bord og gjennom drivstoffakturaer som likeverdige 

alternativer. Bestemmelsene bør også omfatte 

forhøyelse av terskelen for at en luftfartøyoperatør skal 

anses som et foretak med lave utslipp, fra 10 000 tonn 

CO2-utslipp i året til 25 000 tonn CO2 i året. 

15) Anslaget over manglende data bør gjøres mer 

konsekvent ved å kreve at det anvendes framgangsmåter 

med forsiktige anslag i overvåkingsplanen, eller dersom 

dette ikke er mulig, ved at vedkommende myndighet 

godkjenner en passende framgangsmåte som innføres i 

overvåkingsplanen. 

16) Gjennomføringen av forbedringsprinsippet, som krever 

at de driftsansvarlige regelmessig gjennomgår sin 

overvåkingsmetode for forbedring og for å overveie 

anbefalinger fra miljøkontrollørene som del av 

verifiseringsprosessen, bør styrkes. Dersom det brukes 

en metode som ikke er basert på nivåer, eller dersom de 

høyeste metodenivåene ikke er overholdt, bør de 

driftsansvarlige regelmessig rapportere hvilke tiltak som 

treffes for å overholde en overvåkingsmetode basert på 

nivåsystemet, og for å nå det høyeste nivået som kreves. 

17) Luftfartøyoperatører kan i henhold til artikkel 3e nr. 1 i 

direktiv 2003/87/EF søke om vederlagsfri tildeling av 

utslippskvoter for former for virksomhet som er oppført 

i vedlegg I til nevnte direktiv, basert på verifiserte 

tonnkilometerdata. I lys av forholdsmessighets-

prinsippet bør imidlertid en luftfartøyoperatør, dersom 

vedkommende objektivt sett ikke er i stand til å levere 

verifiserte tonnkilometerdata innen den relevante fristen 

som følge av alvorlige og uforutsette omstendigheter 

utenfor vedkommendes kontroll, ha mulighet til å 

overlevere de beste tilgjengelige tonnkilometerdata, 

forutsatt at de nødvendige garantier er på plass. 

18) Bruken av informasjonsteknologi, herunder kravene til 

datautvekslingsformater og bruken av automatiserte 

systemer, bør fremmes, og medlemsstatene bør derfor 

kunne kreve at markedsdeltakerne bruker slike 

systemer. Medlemsstatene bør også få tillatelse til å 

utarbeide elektroniske maler og spesifikasjoner for 

filformater, som imidlertid bør overholde minste-

standardene offentliggjort av Kommisjonen. 
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19) Direktiv 2007/589/EF bør derfor oppheves. Virkningene 

av bestemmelsene i direktivet bør imidlertid 

opprettholdes for overvåking, rapportering og 

verifisering av utslipp og virksomhetsdata som 

forekommer under den første og andre handelsperioden 

for Unionens ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser. 

20) Medlemsstatene bør gis tilstrekkelig tid til å vedta 

nødvendige tiltak og opprette passende nasjonale 

institusjonelle rammer for å sikre at denne forordning 

gjennomføres på en effektiv måte. Denne forordning bør 

derfor få anvendelse fra startdatoen for den tredje 

handelsperioden. 

21) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

AVSNITT 1 

Formål og definisjoner 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter reglene for overvåking og 

rapportering av utslipp av klimagasser og virksomhetsdata i 

henhold til direktiv 2003/87/EF i den handelsperioden for 

Unionens ordning for handel med utslippskvoter som begynner 

1. januar 2013, og i etterfølgende handelsperioder. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på overvåking og rapportering 

av utslipp av klimagasser knyttet til de formene for virksomhet 

som er oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og 

virksomhetsdata fra faste anlegg og luftfartsvirksomhet samt på 

overvåking og rapportering av tonnkilometerdata fra 

luftfartsvirksomhet. 

Den får anvendelse på utslipp og virksomhetsdata som 

forekommer fra 1. januar 2013. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «virksomhetsdata» opplysninger om den mengden 

brensel eller materialer som er forbrukt eller produsert 

gjennom en prosess som er relevant for den 

beregningsbaserte overvåkingsmetoden, uttrykt i 

terajoule, masse i tonn eller for gasser som volum i 

normalkubikkmeter, etter relevans, 

2) «handelsperiode» en periode på åtte år som nevnt i 

artikkel i 13 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, 

3) «tonnkilometer» et tonn nyttelast som fraktes en distanse 

på én kilometer, 

4) «kildestrøm» ett av følgende: 

a) en særlig brenseltype, et særlig råstoff eller produkt 

som er årsak til utslipp av relevante klimagasser fra 

én eller flere utslippskilder som følge av 

utslippskildens forbruk eller produksjon, 

b)  en særlig brenseltype, et særlig råstoff eller produkt 

som inneholder karbon og som inngår i beregningen 

av klimagassutslipp ved hjelp av masse-

balansemetoden, 

5) «utslippskilde» en separat identifiserbar del av et anlegg 

eller en prosess i et anlegg, som det slippes ut relevante 

klimagasser fra, eller når det gjelder luftfartsvirksomhet, 

ett enkelt luftfartøy, 

6) «usikkerhet» en parameter tilknyttet resultatet av 

bestemmelsen av en mengde som karakteriserer 

spredningen av de verdiene som med rimelighet vil 

kunne knyttes til vedkommende mengde, herunder 

virkningene av både systematiske og tilfeldige faktorer, 

uttrykt i prosent, og som beskriver et konfidensintervall 

omkring middelverdien som utgjør 95 % av beregnede 

verdier, samtidig som det tas hensyn til eventuell 

asymmetri i fordelingen av verdiene, 

7) «beregningsfaktorer» netto brennverdi, utslippsfaktor, 

foreløpig utslippsfaktor, oksidasjonsfaktor, omregnings-

faktor, karboninnhold eller biomassefraksjon, 

8) «nivå» et gitt krav som brukes til å bestemme 

virksomhetsdata, beregningsfaktorer, årlig utslipp og 

årsgjennomsnitt for utslipp per time samt nyttelast, 

9) «iboende risiko» risikoen for at en parameter i den årlige 

utslippsrapporten eller i rapporten om tonnkilometerdata 

inneholder feilopplysninger som kan være alvorlige, 

enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger, før 

det tas hensyn til effekten av eventuell relatert 

kontrollvirksomhet, 

10) «kontrollrisiko» risikoen for at en parameter i den årlige 

utslippsrapporten eller rapporten om tonnkilometerdata 

inneholder feilopplysninger som kan være alvorlige, 

enkeltvis eller sammen med andre feilopplysninger, og 

som ikke forhindres eller oppdages og korrigeres i rett tid 

av kontrollsystemet,  
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11) «forbrenningsutslipp» utslipp av klimagasser som 

oppstår i den eksoterme reaksjonen mellom et brensel og 

oksygen, 

12) «rapporteringsperiode» ett kalenderår da utslipp skal 

overvåkes og rapporteres, eller det overvåkingsåret som 

er nevnt i artikkel 3e og 3f i direktiv 2003/87/EF for 

tonnkilometerdata, 

13) «utslippsfaktor» det gjennomsnittlige klimagassutslippet 

i forhold til virksomhetsdata for en kildestrøm, der det 

antas fullstendig oksidasjon i forbindelse med 

forbrenningen og full omdanning for alle andre kjemiske 

reaksjoner, 

14) «oksidasjonsfaktor» forholdet mellom karbon oksidert til 

CO2 som følge av forbrenning og det samlede 

karboninnholdet i brenselet, uttrykt som en brøk, der 

karbonmonoksid (CO) som slippes ut i atmosfæren, anses 

som den tilsvarende molare mengden av CO2, 

15) «omregningsfaktor» forholdet mellom karbon sluppet ut 

som CO2 og det samlede karboninnholdet i 

kildestrømmen før utslippsprosessen finner sted, uttrykt 

som en brøk, der karbonmonoksid (CO) som slippes ut i 

atmosfæren, anses som den tilsvarende molare mengden 

av CO2, 

16) «nøyaktighet» graden av samsvar mellom resultatet av en 

måling og den virkelige verdien av vedkommende 

mengde eller en referanseverdi bestemt empirisk ved 

hjelp av internasjonalt aksepterte og sporbare 

kalibreringsmaterialer og standardmetoder, samtidig som 

det tas hensyn til både tilfeldige og systematiske faktorer, 

17) «kalibrering» det settet av operasjoner som under 

nærmere angitte vilkår fastsetter forholdene mellom 

verdier som angis av et måleinstrument eller et 

målesystem, eller verdier som blir representert av en 

materialmåling eller et referansemateriale, og de 

tilsvarende verdiene for en mengde som følger av en 

referansestandard, 

18) «passasjerer» personer om bord i luftfartøyet under en 

flyging, unntatt besetning, 

19) 19) «forsiktig» at et sett av forutsetninger blir definert for 

å sikre at det ikke skjer en undervurdering av årlige 

utslipp eller en overvurdering av tonnkilometer, 

20) 20) «biomasse» biologisk nedbrytbare deler av produkter, 

avfall og rester av biologisk opprinnelse fra landbruk 

(herunder plantestoffer og animalske stoffer), skogbruk 

og tilhørende næringer, herunder fiskeri og akvakultur, 

samt biologisk nedbrytbare deler av industriavfall og 

kommunalt avfall, og dette omfatter flytende biobrensel 

og biodrivstoff, 

21) «flytende biobrensel» flytende brensel til andre 

energiformål enn transport, herunder elektrisitet og 

oppvarming og kjøling, produsert av biomasse, 

22) «biodrivstoff» flytende eller gassformig brensel til 

transport, produsert av biomasse, 

23) «lovregulert måleteknisk kontroll» kontroll av 

måleoppgaver som gjelder et måleinstruments 

bruksområde, av hensyn til allmenn interesse, folkehelse, 

offentlig sikkerhet, offentlig orden, miljøvern, innkreving 

av skatter og avgifter, forbrukervern og god 

forretningsskikk, 

24) «største tillatte målefeil» den målefeilen som er tillatt 

som angitt i vedlegg I og i instrumentspesifikke vedlegg 

til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/22/EF(1), eller 

i relevante nasjonale regler for lovregulert måleteknisk 

kontroll, 

25) «datastrømaktiviteter» aktiviteter i forbindelse med 

innhenting, behandling og håndtering av data som er 

nødvendige for å utarbeide en utslippsrapport som bygger 

på primære kildedata, 

26) «tonn CO2(e)» metriske tonn CO2 eller CO2(e), 

27) «CO2(e)» andre klimagasser enn CO2, som er oppført i 

vedlegg II til direktiv 2003/87/EF med et potensial for 

global oppvarming som tilsvarer CO2, 

28) «målesystem» et fullstendig sett av måleinstrumenter og 

annet utstyr, som utstyr for prøvetaking og 

databehandling, som brukes til å bestemme variabler som 

virksomhetsdata, karboninnhold, brennverdi eller 

utslippsfaktor for CO2-utslipp, 

29) «netto brennverdi» (NCV) den bestemte mengden av 

energi som frigjøres som varme når et brensel eller 

materiale forbrennes fullstendig med oksygen under 

standardforhold, unntatt varmen fra fordamping av 

eventuelt vann som dannes, 

30) «prosessutslipp» andre utslipp av klimagasser enn 

forbrenningsutslipp som oppstår som følge av tilsiktede 

eller utilsiktede reaksjoner mellom stoffer eller 

omdanningen av disse, herunder kjemisk eller 

elektrolytisk reduksjon av metallmalm, termisk 

nedbryting av stoffer og danning av stoffer til bruk som 

råstoffer eller basisprodukter, 

31) «kommersielt standardbrensel» internasjonalt 

standardiserte kommersielle brensler som utviser et 95 % 

konfidensintervall på ikke mer enn ± 1 % med hensyn til 

særlig brennverdi, herunder gassolje, lett brenselolje, 

bensin, lampeolje, parafin, etan, propan, butan, jetparafin 

(jet A1 eller jet A), jetbensin (jet B) og flybensin (AvGas), 

  

(1) EUT L 135 av 30.4.2004, s. 1. 
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32) «parti» en mengde av brensel eller materiale som det tas 

representative prøver av, bestemmes og transporteres som 

én forsendelse eller løpende i et nærmere bestemt tidsrom, 

33) «brenselblanding» et brensel som inneholder både 

biomasse og fossilt karbon, 

34) «materialblanding» et materiale som inneholder både 

biomasse og fossilt karbon, 

35) «foreløpig utslippsfaktor» den antatte samlede 

utslippsfaktoren for en brenselblanding eller 

materialblanding basert på det samlede karboninnholdet 

bestående av biomassefraksjonen og fossilfraksjonen, før 

den multipliseres med den fossile fraksjonen for å få 

utslippsfaktoren, 

36) «fossil fraksjon» forholdet mellom fossilt karbon og det 

samlede karboninnholdet i et brensel eller materiale, 

uttrykt som en brøk, 

37) «biomassefraksjon» forholdet mellom karbon fra biomasse 

og det samlede karboninnholdet i et brensel eller materiale, 

uttrykt som en brøk, 

38) «energibalansemetode» en metode for å anslå den 

energimengden som benyttes som brensel i en kjele, 

beregnet som summen av utnyttbar varme og alle relevante 

energitap ved varmestråling, varmeoverføring og via 

røykgass, 

39) «kontinuerlig måling av utslipp» et sett av operasjoner 

med det formål å fastsette verdien av en mengde ved hjelp 

av periodiske målinger, der det anvendes enten målinger i 

skorsteinen eller ekstraktive metoder med et 

måleinstrument plassert nær skorsteinen, men dette 

omfatter ikke målemetoder basert på innsamling av 

enkeltprøver tatt fra skorsteinen, 

40) «bundet CO2» CO2 som er del av et brensel, 

41) «fossilt karbon» uorganisk og organisk karbon som ikke er 

biomasse, 

42) «målepunkt» den utslippskilden som det anvendes 

systemer for kontinuerlig måling av utslipp (CEMS) for, 

eller tverrsnittet i et rørledningssystem som CO2-strømmen 

bestemmes for ved hjelp av systemer for kontinuerlig 

måling. 

43) «masse- og balansedokumentasjon» den dokumentasjonen 

som er angitt i internasjonal eller nasjonal gjennomføring 

av standarder og anbefalt praksis («SARP») som fastsatt i 

vedlegg 6 til Chicago-konvensjonen om internasjonal sivil 

luftfart, undertegnet i Chicago 7. desember 1944, og som 

angitt i vedlegg III del J til rådsforordning (EØF) nr. 

3922/91(1), eller tilsvarende internasjonale regler, 

44) «distanse» storsirkeldistansen mellom avgangsflyplassen 

og ankomstflyplassen pluss en fast tilleggsfaktor på 95 km, 

45) «avgangsflyplass» den flyplassen der en flyging som 

utgjør en form for luftfartsvirksomhet som oppført i 

vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, begynner, 

46) «ankomstflyplass» den flyplassen der en flyging som 

utgjør en form for luftfartsvirksomhet som oppført i 

vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, avsluttes, 

47)  «nyttelast» totalmassen av gods, post, passasjerer og 

bagasje som transporteres om bord i luftfartøyet under en 

flyging, 

48) «diffuse utslipp» uregelmessige eller utilsiktede utslipp fra 

kilder som ikke er lokalisert, eller som er for uensartede 

eller små til å kunne overvåkes individuelt, 

49) «flyplasspar» et par som utgjøres av en avgangsflyplass og 

en ankomstflyplass, 

50) «standardforhold» en temperatur på 273,15 K og et 

trykkforhold på 101325 Pa som definerer normale 

kubikkmetrer (Nm3), 

51) «CO2-fangst» fangst fra gasstrømmer av karbondioksid 

(CO2) som ellers ville ha blitt sluppet ut, med sikte på 

transport og geologisk lagring på et lagringssted som er 

godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF, 

52) «CO2-transport» transport av CO2 i rørledninger for 

geologisk lagring på et lagringssted som er godkjent i 

henhold til direktiv 2009/31/EF, 

53) «utluftingsutslipp» utslipp som med hensikt slippes ut fra 

anlegget gjennom et bestemt utslippspunkt, 

54) «økt hydrokarbonutvinning» utvinning av hydrokarboner i 

tillegg til det som utvinnes gjennom vanninnsprøyting eller 

på andre måter, 

55) «tilnærmingsverdier» årlige verdier som dokumenteres 

empirisk eller utledes fra godkjente kilder, og som en 

driftsansvarlig bruker til å bytte ut virksomhetsdataene 

eller beregningsfaktorene for å sikre fullstendig 

rapportering når det ikke er mulig å generere alle 

nødvendige virksomhetsdata eller beregningsfaktorer i den 

relevante overvåkingsmetoden. 

  

(1) EFT L 373 av 31.12.1991, s. 4. 
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Dessuten får definisjonene av «flyging» og «flyplass» som er 

fastsatt i vedlegget til vedtak 2009/450/EF, og definisjonene 

fastsatt i nr. 1, 2, 3, 5, 6 og 22 i artikkel 3 i direktiv 2009/31/EF, 

anvendelse på denne forordning. 

AVSNITT 2 

Allmenne prinsipper 

Artikkel 4 

Allmenn forpliktelse 

Driftsansvarlige og luftfartøyoperatører skal utføre sine 

forpliktelser i forbindelse med overvåking og rapportering av 

klimagassutslipp i henhold til direktiv 2003/87/EF i samsvar 

med prinsippene fastsatt i artikkel 5-9. 

Artikkel 5 

Fullstendighet 

Overvåking og rapportering skal være fullstendig og omfatte 

alle prosess- og forbrenningsutslipp fra alle utslippskilder og 

kildestrømmer med tilknytning til virksomhet oppført i vedlegg 

I til direktiv 2003/87/EF og annen relevant virksomhet som er 

tatt med i henhold til artikkel 24 i nevnte direktiv, samt alle 

klimagasser angitt for disse formene for virksomhet, men 

dobbelttelling skal unngås. 

Driftsansvarlige og luftfartøyoperatører skal treffe 

hensiktsmessige tiltak for å forhindre datamangel i 

rapporteringsperioden. 

Artikkel 6 

Konsekvens, sammenlignbarhet og åpenhet 

1.  Overvåking og rapportering skal være konsekvent og 

sammenlignbar over tid. For å oppnå dette skal driftsansvarlige 

og luftfartøyoperatører bruke samme overvåkingsmetoder og 

datasett dersom ingen endringer og unntak er blitt godkjent av 

vedkommende myndighet. 

2.  Driftsansvarlige og luftfartøyoperatører skal på en åpen 

måte innhente, registrere, sammenstille, analysere og 

dokumentere overvåkingsdata, herunder antakelser, 

henvisninger, virksomhetsdata, utslippsfaktorer, 

oksidasjonsfaktorer og omregningsfaktorer som gjør det mulig 

for miljøkontrolløren og vedkommende myndighet å 

reprodusere hvordan utslippene er bestemt. 

Artikkel 7 

Nøyaktighet 

Driftsansvarlige og luftfartøyoperatører skal sikre at 

bestemmelsen av utslipp er verken systematisk eller bevisst 

feilaktig. 

De skal identifisere og redusere kilder til unøyaktighet så langt 

det er mulig. 

De skal utvise behørig hensyn for å sikre at beregningen og 

målingen av utslippene blir så nøyaktig som mulig. 

Artikkel 8 

Metodens integritet 

Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal sørge for en 

rimelig forsikring om integriteten til de utslippsdataene som 

skal rapporteres. De skal bestemme utslippene ved hjelp av de 

egnede overvåkingsmetodene som er beskrevet i denne 

forordning. 

Rapporterte utslippsdata og tilknyttede redegjørelser skal være 

uten alvorlige feilopplysninger, skal ikke være ensidige med 

hensyn til utvalg og presentasjon av opplysninger og skal gi en 

troverdig og balansert framstilling av et anleggs eller en 

luftfartøyoperatørs utslipp. 

Ved valg av overvåkingsmetode skal forbedringene som oppnås 

ved større nøyaktighet, avveies mot de økte kostnadene. 

Overvåking og rapportering av utslipp skal sikte mot størst 

mulig nøyaktighet, med mindre dette ikke er teknisk mulig eller 

vil føre til urimelig høye kostnader. 

Artikkel 9 

Løpende forbedringer 

Driftsansvarlige og luftfartøyoperatører skal i forbindelse med 

den videre overvåkingen og rapporteringen ta hensyn til 

anbefalingene i de verifiseringsrapportene som er utstedt i 

samsvar med artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 10 

Samordning 

Dersom en medlemsstat utpeker mer enn én vedkommende 

myndighet i henhold til artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF, skal 

den samordne disse myndighetenes arbeid i henhold til denne 

forordning. 

KAPITTEL II 

OVERVÅKINGSPLAN 

AVSNITT 1 

Alminnelige regler 

Artikkel 11 

Allmenn forpliktelse 

1.  Hver driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør skal overvåke 

utslippene av klimagass på grunnlag av en overvåkingsplan 

godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 

12, idet det tas hensyn til arten av og funksjonen til det anlegget 

eller den luftfartsvirksomheten som planen gjelder for. 

Overvåkingsplanen skal suppleres med skriftlige 

framgangsmåter som den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren eventuelt fastsetter, dokumenterer, 

gjennomfører og vedlikeholder for virksomhet innenfor 

rammen av overvåkingsplanen. 
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2.  Overvåkingsplanen som er nevnt i nr. 1, skal beskrive 

instruksjonene til den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

på en logisk og enkel måte som forhindrer dobbeltarbeid og tar 

hensyn til systemene som allerede finnes i anlegget, eller som 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren benytter. 

Artikkel 12 

Overvåkingsplanens innhold og innlevering 

1.  En driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør skal 

framlegge en overvåkingsplan for vedkommende myndigheter 

for godkjenning. 

Overvåkingsplanen skal bestå av en detaljert, fullstendig og 

åpen dokumentasjon av et bestemt anleggs eller en bestemt 

luftfartøyoperatørs overvåkingsmetode, og skal minst inneholde 

de elementene som er fastsatt i vedlegg I. 

Sammen med overvåkingsplanen skal den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren innlevere alle følgende underlags-

dokumenter: 

a) dokumentasjon for hver kildestrøm og utslippskilde som 

viser overholdelse av eventuelle usikkerhetsterskler for 

virksomhetsdata og beregningsfaktorer for de anvendte 

nivåene som er definert i vedlegg II og III, 

b)  resultatene av en risikovurdering som viser at den foreslåtte 

kontrollvirksomheten og framgangsmåtene for 

kontrollvirksomhet står i rimelig forhold til de iboende 

risikoene og kontrollrisikoene som er identifisert. 

2.  Dersom vedlegg I viser til en framgangsmåte, skal en slik 

framgangsmåte fastsettes, dokumenteres, gjennomføres og 

vedlikeholdes av den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

atskilt fra overvåkingsplanen. 

Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal sammenfatte 

framgangsmåtene i overvåkingsplanen med følgende 

opplysninger: 

a)  framgangsmåtens tittel, 

b)  en sporbar og kontrollerbar referanse for identifisering av 

framgangsmåten, 

c)  identifisering av den stillingen eller avdelingen som er 

ansvarlig for gjennomføring av framgangsmåten og de 

dataene som genereres eller forvaltes av framgangsmåten, 

d)  en kort beskrivelse av framgangsmåten som gjør det mulig 

for den driftsansvarlige og luftfartøyoperatøren, 

vedkommende myndighet og miljøkontrolløren å forstå de 

vesentlige parametrene og de handlingene som er utført, 

e)  plasseringen av relevante registre og opplysninger, 

f)  eventuelt navnet på det databehandlingssystemet som er 

anvendt, 

g)  eventuelt en liste over EN-standarder eller andre anvendte 

standarder. 

Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal på 

anmodning gjøre all skriftlig dokumentasjon for 

framgangsmåtene tilgjengelig for vedkommende myndighet. De 

skal også gjøre den tilgjengelig for verifisering i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012(1). 

3.  I tillegg til de elementene som er nevnt i nr. 1 og 2 i denne 

artikkel, kan medlemsstaten kreve at ytterligere elementer 

inngår i overvåkingsplanen for anlegg, for å oppfylle kravene i 

artikkel 24 nr. 1 i kommisjonsbeslutning 2011/278/EU av 27. 

april 2011 om fastsettelse av overgangsregler i Unionen med 

hensyn til harmonisert vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i 

samsvar med artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF(2), herunder et sammendrag av en framgangsmåte 

som sikrer følgende: 

a) at den driftsansvarlige regelmessig kontrollerer at 

opplysninger om alle planlagte eller faktiske endringer i 

kapasitet, virksomhetsnivå og drift ved et anlegg er 

relevante i henhold til denne beslutning, 

b)  at den driftsansvarlige innen 31. desember hvert år 

oversender opplysningene nevnt i bokstav a) til 

vedkommende myndighet. 

Artikkel 13 

Standardiserte og forenklede overvåkingsplaner 

1.  Medlemsstatene kan tillate at driftsansvarlige og 

luftfartøyoperatører bruker standardiserte eller forenklede 

overvåkingsplaner, uten at det berører artikkel 12 nr. 3. 

For dette formål kan medlemsstatene offentliggjøre maler for 

disse overvåkingsplanene, herunder beskrivelsen av datastrøm- 

og kontrollprosedyrene nevnt i artikkel 57 og 58, som er basert 

på malene og retningslinjene som offentligjøres av 

Kommisjonen. 

2.  Før godkjenning av en forenklet overvåkingsplan som 

nevnt i nr. 1 skal vedkommende myndighet utføre en forenklet 

risikovurdering for å fastslå om den foreslåtte kontroll-

virksomheten og framgangsmåtene for kontrollvirksomhet står i 

rimelig forhold til de iboende risikoene og kontrollrisikoene 

som er identifisert, og skal begrunne bruken av en slik forenklet 

overvåkingsplan. 

  

(1) EUT L 181 av 12.7.2012, s. 1. 

(2) EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1. 
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Medlemsstatene kan eventuelt kreve at den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren selv utfører risikovurderingen nevnt i 

forrige nummer. 

Artikkel 14 

Endringer i overvåkingsplanen 

1.  Hver driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør skal 

regelmessig kontrollere om overvåkingsplanen gjenspeiler et 

anleggs eller en luftfartsvirksomhets art eller funksjon, i 

samsvar med artikkel 7 i direktiv 2003/87/EF, og om 

overvåkingsmetoden kan forbedres. 

2.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal endre 

overvåkingsplanen i følgende situasjoner: 

a) nye utslipp skjer på grunn av nye former for virksomhet 

som utføres, eller på grunn av bruk av nye brensler eller 

materialer som ennå ikke omfattes av overvåkingsplanen, 

b) endring i tilgangen på opplysninger, som følge av bruk av 

nye typer måleinstrumenter, prøvetakingsmetoder eller 

analysemetoder eller av andre årsaker, fører til større 

nøyaktighet i bestemmelsen av utslipp, 

c) opplysninger som framkommer som følge av 

overvåkingsmetoder som tidligere er anvendt, har vist seg å 

være ukorrekte, 

d) endring av overvåkingsplanen gjør de rapporterte dataene 

mer nøyaktige, med mindre dette ikke er teknisk mulig eller 

fører til urimelig høye kostnader, 

e) overvåkingsplanen er ikke i samsvar med kravene i denne 

forordning, og vedkommende myndighet anmoder den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om å endre den, 

f) det er nødvendig å reagere på forslagene om forbedring av 

overvåkingsplanen som gis i en verifiseringsrapport. 

Artikkel 15 

Godkjenning av endringer i overvåkingsplanen 

1.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal 

underrette vedkommende myndighet om alle forslag til endring 

av overvåkingsplanen uten unødig opphold. 

Vedkommende myndighet kan imidlertid tillate den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren å gi melding om 

endringer i overvåkingsplanen som ikke er vesentlige endringer 

i henhold til nr. 3, innen 31. desember samme år. 

2.  Alle vesentlige endringer i overvåkingsplanen i henhold 

til nr. 3 og 4 skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

Dersom vedkommende myndighet anser at en endring ikke er 

vesentlig, skal den underrette den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren om dette uten unødig opphold. 

3.  Vesentlige endringer i overvåkingsplanen for et anlegg 

omfatter følgende: 

a) endringer i anleggets kategori, 

b) uten hensyn til artikkel 47 nr. 8, endringer som gjelder 

hvorvidt et anlegg anses som et anlegg med lave utslipp, 

c) endringer i utslippskilder, 

d) en endring fra beregningsbaserte til målingsbaserte metoder 

for å bestemme utslipp eller omvendt, 

e) en endring av det anvendte nivået, 

f) innføring av nye kildestrømmer, 

g)  en endring av kategoriseringen av kildestrømmer, mellom 

store, mindre eller små kildestrømmer, 

h) en endring av standardverdien for en beregningsfaktor, 

dersom verdien skal fastsettes i overvåkingsplanen, 

i) innføring av nye framgangsmåter i forbindelse med 

prøvetaking, analyse eller kalibrering, dersom endringene i 

disse framgangsmåtene har en direkte innvirkning på 

utslippsdataenes nøyaktighet, 

j) gjennomføring eller tilpasning av en mengde-

bestemmelsesmetode for utslipp som følge av lekkasje på 

lagringssteder. 

4. Vesentlige endringer i en luftfartøyoperatørs overvåkingsplan 

omfatter følgende: 

a)  med hensyn til overvåkingsplanen for utslipp: 

i) en endring av nivå i forbindelse med drivstofforbruk, 

ii) en endring av utslippsfaktorverdiene fastsatt i 

overvåkingsplanen, 
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iii) en endring av beregningsmetodene fastsatt i vedlegg 

IV, 

iv) innføring av nye kildestrømmer, 

v) en endring av kategoriseringen av kildestrømmer der en 

mindre kildestrøm endres til en stor kildestrøm, 

vi) endringer i luftfartøyoperatørens status som foretak 

med lave utslipp i henhold til artikkel 54 nr. 1, 

b) med hensyn til overvåkingsplanen for tonnkilometerdata: 

i) endret status for luftfartøyoperatørens lufttransport-

tjenester fra ikke-kommersiell til kommersiell, 

ii) en endring av formålet med lufttransporttjenesten der 

formålet er passasjerer, gods eller post. 

Artikkel 16 

Gjennomføring og registrering av endringer 

1.  Før den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren mottar 

godkjenningen eller opplysningene nevnt i artikkel 15 nr. 2, kan 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren utføre overvåking 

og rapportering ved hjelp av den endrede overvåkingsplanen, 

dersom de med rimelighet kan anta at de foreslåtte endringene 

ikke er vesentlige, eller dersom overvåkingen i henhold til den 

opprinnelige planen ville føre til ufullstendige utslippsdata. 

I tvilstilfeller skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

utføre all overvåking og rapportering parallelt, og i den 

midlertidige dokumentasjonen bruke både den endrede og den 

opprinnelige overvåkingsplanen. 

2.  Etter at den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har 

mottatt godkjenningen eller opplysningene nevnt i artikkel 15 

nr. 2, skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren bare 

bruke de opplysningene som er knyttet til den endrede 

overvåkingsplanen, og utføre all overvåking og rapportering 

bare ved hjelp av den endrede overvåkingsplanen. 

3.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal føre 

register over alle endringer av overvåkingsplanen. For hvert 

register skal følgende angis: 

a)  en klar beskrivelse av endringen, 

b)  en begrunnelse for endringen, 

c) datoen det er gitt underretning om endringen til 

vedkommende myndighet, 

d) datoen for vedkommende myndighets bekreftelse av at den 

har mottatt meldingen nevnt i artikkel 15 nr. 1, om 

opplysningene er tilgjengelige, og datoen for 

godkjenningen eller opplysningene nevnt i artikkel 15 nr. 2, 

e)  startdatoen for gjennomføringen av den endrede 

overvåkingsplanen i samsvar med nr. 2 i denne artikkel. 

AVSNITT 2 

Teknisk gjennomførbarhet og urimelig høye kostnader 

Artikkel 17 

Teknisk gjennomførbarhet 

Dersom en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør hevder at 

det ikke er teknisk mulig å anvende en særlig 

overvåkingsmetode, skal vedkommende myndighet vurdere den 

tekniske gjennomførbarheten samtidig som det tas hensyn til 

den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens begrunnelse. 

Denne begrunnelsen skal bygge på at den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren har de nødvendige tekniske ressursene til å 

dekke behovene til et foreslått system eller oppfylle et særlig 

krav som kan gjennomføres innenfor den tidsrammen som 

kreves i denne forordning. Disse tekniske ressursene skal 

omfatte tilgjengeligheten av de påkrevde teknikkene og den 

nødvendige teknologien. 

Artikkel 18 

Urimelig høye kostnader 

1.  Dersom en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør 

hevder at anvendelsen av en særlig overvåkingsmetode fører til 

urimelig høye kostnader, skal vedkommende myndighet 

vurdere om kostnadene er urimelig høye, idet det tas hensyn til 

luftfartøyoperatørens begrunnelse. 

Vedkommende myndighet skal anse kostnadene for å være 

urimelig høye dersom beregnet pris overstiger gevinsten. For 

dette formål beregnes gevinsten ved å multiplisere en 

forbedringsfaktor med en referansepris på EUR 20 per kvote, 

og kostnadene skal omfatte en passende avskrivningsperiode 

basert på utstyrets økonomiske levetid. 

2.  Ved vurdering av om kostnader er urimelig høye i 

forbindelse med valg av nivåer for virksomhetsdata, skal 

vedkommende myndighet anvende som forbedringsfaktoren 

nevnt i nr. 1, differansen mellom den usikkerheten som for 

tiden oppnås, og usikkerhetsterskelen for det nivået som ville 

ha vært oppnådd om forbedringen multipliseres med de 

gjennomsnittlige årlige utslippene forårsaket av den aktuelle 

kildestrømmen i de siste tre årene. 

I mangel av de gjennomsnittlige årlige utslippene forårsaket av 

den aktuelle kilden i de siste tre årene skal den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren benytte et forsiktig anslag over de 

årlige gjennomsnittlige utslippene, med unntak av CO2 som 

stammer fra biomasse, og før fratrekk av overført CO2. For 

måleinstrumenter under nasjonal, lovregulert måleteknisk 

kontroll kan den aktuelle oppnådde usikkerheten erstattes med 

den største tillatte målefeil ved drift som er tillatt i henhold til 

gjeldende nasjonale lovgivning. 
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3.  Ved vurdering av om kostnader er urimelig høye i 

forbindelse med tiltak som forbedrer kvaliteten på rapporterte 

utslipp, men som ikke har noen direkte innvirkning på 

virksomhetsdataene, skal vedkommende myndighet anvende en 

forbedringsfaktor på 1 % av de gjennomsnittlige årlige 

utslippene for de respektive kildestrømmene i de tre siste 

rapporteringsperiodene. Disse tiltakene kan omfatte: 

a) en overgang fra standardverdier til analyser for 

bestemmelse av beregningsfaktorer, 

b) en økning i antall analyser per kildestrøm, 

c) dersom den særlige måleoppgaven ikke hører inn under 

nasjonal, lovregulert måleteknisk kontroll, skal 

måleinstrumentene som brukes, byttes ut med instrumenter 

som oppfyller relevante krav til lovregulert måleteknisk 

kontroll i medlemsstaten ved lignende bruksområder, eller 

med måleinstrumenter som overholder nasjonale regler som 

er vedtatt i henhold til direktiv 2004/22/EF eller 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/23/EF(1), 

d) kortere intervaller for kalibrering og vedlikehold av 

måleinstrumenter, 

e) forbedringer av datastrømaktiviteter og kontrollvirksomhet 

for å redusere den iboende risikoen eller kontrollrisikoen 

betydelig. 

4.  Tiltak for å forbedre et anleggs overvåkingsmetode i 

samsvar med artikkel 69 skal ikke anses å føre til urimelig høye 

kostnader opp til et samlet beløp på EUR 2000 per 

rapporteringsperiode. For anlegg med lave utslipp skal denne 

grensen være EUR 500 per rapporteringsperiode. 

KAPITTEL III 

OVERVÅKING AV UTSLIPP FRA FASTE ANLEGG 

AVSNITT 1 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 19 

Kategorisering av anlegg og kildestrømmer 

1.  Med henblikk på å overvåke utslipp og fastsette 

minstekrav for forskjellige nivåer skal hver driftsansvarlig 

bestemme kategorien for sitt anlegg i samsvar med nr. 2 og 

eventuelt for hver kildestrøm i samsvar med nr. 3. 

  

(1) EUT L 122 av 16.5.2009, s. 6. 

2.  Den driftsansvarlige skal klassifisere hvert anlegg i én av 

følgende kategorier: 

a)  i kategori A dersom de gjennomsnittlige kontrollerte årlige 

utslippene for handelsperioden umiddelbart før den 

inneværende handelsperioden er lik eller mindre enn 50 000 

tonn CO2(e), med unntak av CO2 fra biomasse og før 

fratrekk av overført CO2, 

b)  i kategori B dersom de gjennomsnittlige kontrollerte årlige 

utslippene for handelsperioden umiddelbart før den 

inneværende handelsperioden er større enn 50 000 tonn 

CO2(e) og lik eller mindre enn 500 000 tonn CO2(e), med 

unntak av CO2 fra biomasse og før fratrekk av overført 

CO2, 

c)  i kategori C dersom de gjennomsnittlige kontrollerte årlige 

utslippene for handelsperioden umiddelbart før den 

inneværende handelsperioden er større enn 500 000 tonn 

CO2(e), med unntak av CO2 fra biomasse og før fratrekk 

av overført CO2. 

3. Den driftsansvarlige skal klassifisere hver kildestrøm ved 

å sammenligne kildestrømmen med summen av alle absolutte 

verdier av fossilt CO2 og CO2(e), som svarer til alle 

kildestrømmer som inngår i beregningsbaserte metoder, og alle 

utslipp fra utslippskilder som blir overvåket med 

målingsbaserte metoder, før overført CO2 trekkes fra, i en av 

følgende kategorier: 

a) mindre kildestrømmer, der kildestrømmene som er utvalgt 

av den driftsansvarlige, til sammen utgjør mindre enn 5 000 

tonn fossilt CO2 per år eller mindre enn 10 %, opptil et 

samlet bidrag på høyst 100 000 tonn fossilt CO2 per år, eller 

den av disse verdiene som er høyest regnet i absolutt verdi, 

b) små kildestrømmer, der kildestrømmene som er utvalgt av 

den driftsansvarlige, til sammen utgjør mindre enn 1 000 

tonn fossilt CO2 per år eller mindre enn 2 %, opp til et 

samlet bidrag på høyst 20 000 tonn fossilt CO2 per år, eller 

den av disse verdiene som er høyest regnet i absolutt verdi, 

c) større kildestrømmer, der kildestrømmene ikke kan 

klassifiseres i noen av kategoriene som er omtalt i bokstav 

a) og b). 

4.  Dersom de gjennomsnittlige kontrollerte årlige utslippene 

for anlegget for handelsperioden umiddelbart før den 

inneværende handelsperioden ikke er tilgjengelige eller er 

unøyaktige, skal den driftsansvarlige benytte et forsiktig anslag 

over de årlige gjennomsnittlige utslippene, med unntak av CO2 

som stammer fra biomasse og før fratrekk av overført CO2, for 

å bestemme anleggets kategori. 
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Artikkel 20 

Grenser for overvåking 

1.  En driftsansvarlig skal fastsette overvåkingsgrensene for 

hvert anlegg. 

Den driftsansvarlige skal innenfor disse grensene ta med alle 

relevante utslipp av klimagasser fra alle utslippskilder og 

kildestrømmer fra former for virksomhet utført ved anlegget og 

oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF samt fra former for 

virksomhet og klimagasser som en medlemsstat har tatt med i 

henhold til artikkel 24 i direktiv 2003/87/EF. 

Den driftsansvarlige skal også ta med utslipp fra normal drift og 

unormale hendelser, herunder oppstarting og stansing samt 

nødssituasjoner i rapporteringsperioden, med unntak av utslipp 

fra mobile maskiner som brukes til transport. 

2.  Når den driftsansvarlige definerer overvåkings- og 

rapporteringsprosessen, skal de sektorspesifikke kravene som er 

fastsatt i vedlegg IV, inngå i definisjonen. 

3.  Dersom det påvises lekkasjer fra et lagringsområde i 

henhold til direktiv 2009/31/EF, og dette fører til at det slippes 

ut eller frigis CO2 til vannsøylen, skal lekkasjene regnes som 

utslippskilder for det respektive anlegget og overvåkes i 

samsvar med avsnitt 23 i vedlegg IV til denne forordning. 

Vedkommende myndighet kan tillate at lekkasjen utelukkes 

som utslippskilde i overvåkings- og rapporteringsprosessen 

dersom det er truffet korrigerende tiltak i samsvar med 

artikkel 16 i direktiv 2009/31/EF og det ikke lenger kan påvises 

utslipp eller frigivelse til vannsøylen fra denne lekkasjen. 

Artikkel 21 

Valg av overvåkingsmetode 

1.  For å overvåke utslippene fra et anlegg skal den 

driftsansvarlige velge å anvende enten en beregningsbasert 

metode eller en målingsbasert metode som er underlagt de 

særlige bestemmelsene i denne forordning. 

En beregningsbasert metode innebærer at utslipp fra 

kildestrømmer bestemmes ut fra virksomhetsdata som 

framkommer ved hjelp av målesystemer og ytterligere 

parametrer fra laboratorieanalyser eller standardverdier. Den 

beregningsbaserte metoden kan gjennomføres ved hjelp av 

standardmetoden fastsatt i artikkel 24 eller 

massebalansemetoden fastsatt i artikkel 25. 

En målingsbasert metode innebærer at utslipp fra utslippskilder 

fastsettes ved hjelp av kontinuerlig måling av konsentrasjonen 

av de relevante klimagassene i røykgassen og 

røykgasstrømmen, herunder overvåking av CO2-overføring 

mellom anlegg, der CO2-konsentrasjonen og strømmen av 

overført gass måles. 

Når den beregningsbaserte metoden anvendes, skal den 

driftsansvarlige for hver kildestrøm i overvåkingsplanen angi 

om standardmetoden eller massebalansemetoden anvendes, 

herunder de relevante nivåene i samsvar med vedlegg II. 

2.  En driftsansvarlig kan, etter godkjenning fra 

vedkommende myndighet, kombinere standardmetoder, 

massebalansemetoder og målingsbaserte metoder for 

forskjellige utslippskilder og kildestrømmer ved samme anlegg, 

forutsatt at utslipp verken utelates eller dobbelttelles. 

3.  Dersom den driftsansvarlige ikke velger en målingsbasert 

metode, skal den driftsansvarlige velge den metoden som 

kreves i det relevante avsnittet i vedlegg IV, med mindre 

vedkommende kan dokumentere overfor vedkommende 

myndighet at bruken av denne metoden ikke er teknisk mulig 

eller fører til urimelig høye kostnader, eller at en annen metode 

fører til utslippsdata som generelt sett har større nøyaktighet. 

Artikkel 22 

Overvåkingsmetode som ikke er basert på nivåer 

Som unntak fra artikkel 21 nr. 1 kan den driftsansvarlige bruke 

en overvåkingsmetode som ikke er basert på nivåer (heretter 

kalt «alternativ metode») for utvalgte kildestrømmer eller 

utslippskilder, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) anvendelse av minst nivå 1 innenfor rammen av den 

beregningsbaserte metoden for én eller flere større 

kildestrømmer eller mindre kildestrømmer og en 

målingsbasert metode for minst én utslippskilde tilknyttet 

de samme kildestrømmene, er ikke teknisk mulig eller vil 

føre til urimelig høye kostnader, 

b) den driftsansvarlige vurderer og kvantifiserer hvert år 

usikkerhetene i forbindelse med alle parametrene som 

brukes til å bestemme de årlige utslippene, i samsvar med 

ISO-dokumentet «Guide to the Expression of Uncertainty 

in Measurement» (JCGM 100:2008) eller en annen 

tilsvarende internasjonalt anerkjent standard, og tar med 

resultatene i den årlige utslippsrapporten, 

c) den driftsansvarlige dokumenterer til vedkommende 

myndighets tilfredshet at de generelle usikkerhetstersklene 

for det årlige utslippsnivået av klimagasser for hele 

anlegget ikke overstiger 7,5 % for anlegg i kategori A, 

5,0 % for anlegg i kategori B og 2,5 % for anlegg i kategori 

C, når det benyttes en alternativ overvåkingsmetode. 
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Artikkel 23 

Midlertidige endringer i overvåkingsmetoden 

1.  Dersom det av tekniske grunner midlertidig ikke er mulig 

å anvende nivået i overvåkingsplanen for virksomhetsdata eller 

hver beregningsfaktor for en brensel- eller materialstrøm som 

godkjent av vedkommende myndighet, skal den berørte 

driftsansvarlige benytte det høyeste nivået som kan oppnås, 

inntil forutsetningene for å benytte det godkjente nivået i 

overvåkingsplanen er blitt gjeninnført. 

Den driftsansvarlige skal treffe alle nødvendige tiltak for raskt å 

kunne gjeninnføre nivået i overvåkingsplanen som godkjent av 

vedkommende myndighet. 

2.  Den berørte driftsansvarlige skal underrette vedkommende 

myndighet uten unødig opphold om den midlertidige 

endringen av overvåkingsmetoden nevnt i nr. 1 ved å angi 

følgende: 

a) årsakene til avviket fra nivået, 

b) en detaljert gjennomgåelse av den midlertidige 

overvåkingsmetoden som den driftsansvarlige bruker for å 

bestemme utslippene, inntil forholdene for anvendelsen av 

nivået i overvåkingsplanen er blitt gjeninnført, 

c) de tiltakene den driftsansvarlige skal treffe for å gjeninnføre 

vilkårene for anvendelse av nivået i overvåkingsplanen som 

er godkjent av vedkommende myndighet, 

d) det forventede tidspunktet da nivået som vedkommende 

myndighet har godkjent, igjen vil bli anvendt. 

AVSNITT 2 

Beregningsbaserte metoder 

U n d e r a v s n i t t  1  

A l l me nt  

Artikkel 24 

Beregning av utslipp med standardmetoden 

1.  Med standardmetoden beregner den driftsansvarlige 

forbrenningsutslipp per kildestrøm ved å multiplisere 

virksomhetsdata knyttet til den mengden av brensel som 

forbrennes, uttrykt som terajoule basert på netto brennverdi 

(NCV), med den tilsvarende utslippsfaktoren uttrykt som tonn 

CO2 per terajoule (t CO2/TJ), i samsvar med bruken av NCV og 

med den tilsvarende oksidasjonsfaktoren. 

Vedkommende myndighet kan tillate bruk av utslippsfaktorer 

for brensler, uttrykt som t CO2/t eller t CO2/Nm3. I slike tilfeller 

skal den driftsansvarlige bestemme forbrenningsutslipp ved å 

multiplisere virksomhetsdata knyttet til den mengden av brensel 

som forbrennes, uttrykt som tonn eller normalkubikkmeter, 

med den tilsvarende utslippsfaktoren og den tilsvarende 

oksidasjonsfaktoren. 

2.  Den driftsansvarlige skal bestemme prosessutslipp per 

kildestrøm ved å multiplisere virksomhetsdata knyttet til 

materialforbruk, gjennomstrømning eller produksjon, uttrykt 

tonn eller normalkubikkmeter, med den tilsvarende 

utslippsfaktoren, uttrykt som t CO2/t eller t CO2/Nm3, og den 

tilsvarende omregningsfaktoren. 

3.  Dersom en utslippsfaktor på nivå 1 eller nivå 2 allerede 

omfatter effekten av ufullstendige kjemiske reaksjoner, skal 

oksidasjons- eller omregningsfaktoren settes til 1. 

Artikkel 25 

Beregning av utslipp med massebalansemetoden 

1.  Med massebalansemetoden beregner den driftsansvarlige 

CO2-mengden for hver enkelt kildestrøm som omfattes av 

massebalansen, ved å multiplisere virksomhetsdataene knyttet 

til mengden av materiale som inngår i eller hentes ut av 

massebalansen, med materialets karboninnhold multiplisert 

med 3,664 t CO2/t C, i samsvar med avsnitt 3 i vedlegg II. 

2.  Uten hensyn til artikkel 49 er utslippene fra den samlede 

prosessen som omfattes av massebalansen, summen av de CO2-

mengdene som tilsvarer alle de kildestrømmene som omfattes 

av massebalansen. CO som slippes ut i atmosfæren, skal 

beregnes i massebalansen som utslipp av den tilsvarende 

molare mengden av CO2. 

Artikkel 26 

Anvendelige nivåer 

1.  Når de relevante nivåene fastsettes i samsvar med artikkel 

21 nr. 1 for å bestemme virksomhetsdataene og hver 

beregningsfaktor, skal hver driftsansvarlig angi følgende: 

a) minst de nivåene som er angitt i vedlegg V, dersom 

anlegget er et anlegg i kategori A, eller dersom en 

beregningsfaktor kreves for en kildestrøm som er et 

kommersielt standardbrensel, 

b) i andre tilfeller enn dem som er nevnt i bokstav a), det 

høyeste nivået som er nevnt i vedlegg II. 

Den driftsansvarlige kan imidlertid anvende et nivå som er ett 

nivå lavere enn det som kreves i første ledd for anlegg i 

kategori C, og opp til to nivåer lavere for anlegg i kategori A og 

B, men minst nivå 1, dersom det kan dokumenteres overfor 

vedkommende myndighet at det nivået som kreves i første ledd, 

ikke er teknisk mulig eller fører til urimelig høye kostnader. 
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Vedkommende myndighet kan i en overgangsperiode på opptil 

tre år tillate en driftsansvarlig å anvende lavere nivåer enn dem 

som er nevnt i annet ledd, men minst nivå 1, forutsatt at 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) den driftsansvarlige dokumenterer overfor vedkommende 

myndighet at det nivået som kreves i annet ledd, ikke er 

teknisk mulig eller fører til urimelig høye kostnader, 

b) den driftsansvarlige framlegger en forbedringsplan som 

angir hvordan og når det nivået som kreves i annet ledd, 

minst vil bli oppnådd. 

2.  For virksomhetsdata og hver beregningsfaktor for mindre 

kildestrømmer skal den driftsansvarlige anvende det høyeste 

nivået som er teknisk mulig og ikke fører til urimelig høye 

kostnader, men minst nivå 1. 

3.  For virksomhetsdata og hver beregningsfaktor for små 

kildestrømmer kan den driftsansvarlige bestemme 

virksomhetsdata og hver beregningsfaktor ved å bruke 

forsiktige anslag i stedet for nivåer, med mindre et definert nivå 

kan oppnås uten ekstra innsats. 

4.  For oksidasjonsfaktoren og omregningsfaktoren skal den 

driftsansvarlige minst anvende de laveste nivåene som er 

oppført i vedlegg II. 

5.  Dersom vedkommende myndighet har tillatt bruk av 

utslippsfaktorer uttrykt som t CO2/t eller t CO2/Nm3 for 

brensler, og for brensler som brukes som innsatsmateriale i 

prosessen eller i massebalansen i samsvar med artikkel 25, kan 

netto brennverdi overvåkes ved hjelp av lavere nivåer enn det 

høyeste nivået som er definert i vedlegg II. 

U n d e r a v s n i t t  2  

Vi r ks o mh e t s d a t a  

Artikkel 27 

Bestemmelse av virksomhetsdata 

1.  Den driftsansvarlige skal bestemme virksomhetsdataene 

for en kildestrøm på én av følgende måter: 

a) basert på en kontinuerlig måling av prosessen som 

forårsaker utslippene, 

b) basert på en sammenlegging av målinger av mengder som 

leveres separat, der det tas hensyn til relevante 

lagerendringer. 

2.  I forbindelse med nr. 1 bokstav b) skal mengden av 

brensel eller materiale som bearbeides i rapporteringsperioden, 

beregnes som mengden av brensel eller materiale som er kjøpt i 

rapporteringsperioden, minus mengden av brensel eller 

materiale som er eksportert fra anlegget, pluss mengden av 

brensel eller materiale på lager ved begynnelsen av 

rapporteringsperioden, minus mengden av brensel eller 

materiale på lager ved utgangen av rapporteringsperioden. 

Dersom det ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye 

kostnader å bestemme mengder på lager gjennom direkte 

måling, kan den driftsansvarlige anslå disse mengdene basert på 

enten: 

a) data fra tidligere år og i sammenheng med produsert 

mengde i rapporteringsperioden, eller 

b) dokumenterte framgangsmåter og respektive data i 

reviderte regnskaper for rapporteringsperioden. 

Dersom bestemmelsen av virksomhetsdata for et helt kalenderår 

ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader, 

kan den driftsansvarlige velge den nest best egnede virkedag til 

å skille et rapporteringsår fra det neste og dermed bringe det i 

samsvar med det aktuelle kalenderåret. Avvikene som kan 

framkomme for én eller flere kildestrømmer, skal registreres på 

en tydelig måte, utgjøre grunnlaget for en verdi som er 

representativ for kalenderåret, og anses for å være konsekvent 

med hensyn til det påfølgende året. 

Artikkel 28 

Målesystemer under den driftsansvarliges kontroll 

1.  For å bestemme virksomhetsdata i samsvar med artikkel 

27 skal den driftsansvarlige benytte målingsresultater basert på 

målesystemer som er under den driftsansvarliges kontroll på 

anlegget, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) Den driftsansvarlige skal utføre en usikkerhetsvurdering og 

sikre at usikkerhetstersklene for det relevante nivået 

overholdes. 

b) Den driftsansvarlige skal minst én gang i året, og etter hver 

kalibrering av måleinstrumentene, sikre at 

kalibreringsresultatene multiplisert med en forsiktig 

justeringsfaktor basert på en passende tidsserie av tidligere 

kalibreringer av samme eller lignende måleinstrumenter, 

for å ta hensyn til effekten av usikkerhet under drift, 

sammenlignes med de relevante usikkerhetstersklene. 

Dersom nivåterskler som er godkjent i samsvar med artikkel 12, 

overskrides, eller dersom utstyr konstateres ikke å oppfylle 

andre krav, skal den driftsansvarlige treffe korrigerende tiltak 

uten unødig forsinkelse og underrette vedkommende myndighet 

om dette. 

2.  Den driftsansvarlige skal framlegge en 

usikkerhetsvurdering som nevnt i nr. 1 bokstav a) til 

vedkommende myndighet når det informeres om en ny 

overvåkingsplan, eller når det er relevant for å endre den 

godkjente overvåkingsplanen. 
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Vurderingen skal omfatte angitt usikkerhet for de anvendte 

måleinstrumentene, usikkerhet knyttet til kalibreringen og 

eventuell ytterligere usikkerhet knyttet til hvordan 

måleinstrumentene brukes i praksis. Usikkerhet i forbindelse 

med lagerendringer skal inngå i usikkerhetsvurderingen dersom 

lageranleggene kan romme minst 5 % av den årlig benyttede 

relevante brensel- eller materialmengde. Når vurderingen 

utføres skal den driftsansvarlige ta hensyn til at de angitte 

verdiene som brukes til å definere usikkerhetsterskler for nivåer 

i vedlegg II, gjelder for usikkerhet i hele rapporteringsperioden. 

Den driftsansvarlige kan forenkle usikkerhetsvurderingen ved å 

anta at største tillatte målefeil som er angitt for det 

måleinstrumentet som anvendes, eller, dersom det er lavere, 

skal usikkerheten som oppnås ved kalibrering, multiplisert med 

en forsiktig justeringsfaktor for å ta hensyn til effekten av 

usikkerhet i drift, anses som usikkerhet i hele 

rapporteringsperioden som påkrevd i samsvar med 

nivådefinisjonene i vedlegg II, forutsatt at måleinstrumentene er 

installert i et miljø som passer til deres bruksspesifikasjoner. 

3.  Uten hensyn til artikkel 2 kan vedkommende myndighet 

tillate den driftsansvarlige å benytte målingsresultater basert på 

målesystemer som er under den driftsansvarliges kontroll på 

anlegget, dersom vedkommende dokumenterer at de anvendte 

måleinstrumentene er underlagt nasjonal, lovregulert 

måleteknisk kontroll. 

For dette formål kan største tillatte målefeil i drift som er tillatt 

i den relevante nasjonale, lovregulerte måletekniske kontrollen 

for den relevante måleoppgaven, benyttes som usikkerhetsverdi 

uten at ytterligere bevis framlegges. 

Artikkel 29 

Målesystemer utenfor den driftsansvarliges kontroll 

1.  Dersom bruk av en forenklet usikkerhetsvurdering viser at 

bruk av målesystemer utenfor den driftsansvarliges kontroll 

sammenlignet med bruk systemer som er under den 

driftsansvarliges egen kontroll i samsvar med artikkel 28 gir 

den driftsansvarlige mulighet til å overholde et minst like høyt 

nivå og gir mer pålitelige resultater og mindre kontrollrisikoer, 

skal den driftsansvarlige bestemme virksomhetsdata ved hjelp 

av målesystemer utenfor vedkommendes egen kontroll. 

For å oppnå dette kan den driftsansvarlige gå tilbake til en av 

følgende datakilder: 

a) beløp fra fakturaer som er utstedt av en handelspartner, 

forutsatt at det finner sted en kommersiell transaksjon 

mellom to uavhengige handelspartnere, 

b) direkte avlesninger av målesystemene. 

2.  Den driftsansvarlige skal sikre overholdelse av det 

anvendte nivået i samsvar med artikkel 26. 

For dette formål kan største tillatte målefeil i drift i henhold til 

den relevante lovgivningen om nasjonal, lovregulert 

måleteknisk kontroll for den relevante kommersielle 

transaksjonen benyttes som usikkerhetsverdi uten at ytterligere 

bevis framlegges. 

Dersom de gjeldende kravene ifølge nasjonal, lovregulert 

måleteknisk kontroll er mindre strenge enn det som kreves for 

det relevante nivået i henhold til artikkel 26, skal den 

driftsansvarlige innhente dokumentasjon på gjeldende 

usikkerhet fra den handelspartneren som er ansvarlig for 

målesystemet. 

U n d e r a v s n i t t  3  

B e r e g n i ng s f a kt o r e r  

Artikkel 30 

Bestemmelse av beregningsfaktorer 

1.  Den driftsansvarlige skal bestemme beregningsfaktorene 

enten som standardverdier eller verdier basert på analyse 

avhengig av relevant nivå. 

2.  Den driftsansvarlige skal bestemme og rapportere 

beregningsfaktorer i samsvar med den tilstanden som benyttes 

for de tilknyttede virksomhetsdataene, med henvisning til 

brenselets eller materialets tilstand når det kjøpes inn eller 

brukes i prosessen som forårsaker utslipp, før det tørkes eller 

behandles på annen måte før en laboratorieanalyse. 

Dersom en slik framgangsmåte fører til urimelig høye 

kostnader, eller dersom det kan oppnås større nøyaktighet, kan 

den driftsansvarlige konsekvent rapportere virksomhetsdata og 

beregningsfaktorer som viser til den tilstanden som 

laboratorieanalysene utføres i. 

Artikkel 31 

Standardverdier for beregningsfaktorer 

1. Dersom den driftsansvarlige fastsetter beregningsfaktorer 

som standardverdier, skal vedkommende i samsvar med 

kravene for det anvendte nivået som fastsatt i vedlegg II og VI 

bruke en av følgende verdier: 

a)  standardfaktorer og støkiometriske faktorer oppført i 

vedlegg VI, 

b) standardfaktorer som medlemsstaten bruker i sin nasjonale 

fortegnelse som framlegges for sekretariatet for De forente 

nasjoners rammekonvensjon om klimaendring. 

c)  litteraturverdier som er avtalt med vedkommende 

myndighet, herunder standardfaktorer som er offentliggjort 

av vedkommende myndighet, og som er forenlige med 

faktorer som er nevnt i bokstav b), men som er 

representative for mer oppdelte kildebrenselstrømmer, 
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d)  verdier angitt og garantert av leverandøren av et materiale, 

dersom den driftsansvarlige til vedkommende myndighets 

tilfredshet kan dokumentere at karboninnholdet viser et 

95 % konfidensintervall som ikke overstiger 1 %, 

e)  verdier basert på tidligere utførte analyser, dersom den 

driftsansvarlige til vedkommende myndighets tilfredshet 

kan dokumentere at disse verdiene er representative for 

framtidige partier av samme materiale, 

2. Den driftsansvarlige skal angi alle standardverdier som 

brukes i overvåkingsplanen. 

Dersom standardverdiene endres hvert år, skal den 

driftsansvarlige angi den aktuelle autoritative kilden til denne 

verdien i overvåkingsplanen. 

3. Vedkommende myndighet kan godkjenne en endring av 

standardverdiene for en beregningsfaktor i overvåkingsplanen i 

samsvar med artikkel 15 nr. 2 bare dersom den driftsansvarlige 

kan dokumentere at den nye standardverdien fører til en mer 

nøyaktig bestemmelse av utslipp. 

4. Etter en søknad fra den driftsansvarlige kan 

vedkommende myndighet tillate at netto brennverdi og 

utslippsfaktorer for brensler bestemmes ved hjelp av de samme 

nivåene som kreves for kommersielle standardbrensler, forutsatt 

at den driftsansvarlige minst hvert tredje år framlegger 

dokumentasjon for at intervallet på 1 % for den angitte 

brennverdien er overholdt i de siste tre årene. 

Artikkel 32 

Beregningsfaktorer basert på analyser 

1.  Den driftsansvarlige skal sikre at analyser, prøvetaking, 

kalibreringer og valideringer for bestemmelse av 

beregningsfaktorer utføres ved hjelp av metoder som er basert 

på tilsvarende EN-standarder. 

Dersom slike standarder ikke er finnes, skal metodene være 

basert på passende ISO-standarder eller nasjonale standarder. 

Dersom det ikke finnes gjeldende offentliggjorte standarder, 

benyttes relevante utkast til standarder, retningslinjer for god 

industriell praksis eller andre vitenskapelig beviste metoder 

som begrenser skjevheter i prøvetaking og måling. 

2.  Dersom gasskromatografer og ekstraktive eller ikke-

ekstraktive gassanalysatorer for kontinuerlig bruk brukes til 

bestemmelse av utslipp, skal den driftsansvarlige innhente 

godkjenning fra vedkommende myndighet for bruken av slikt 

utstyr. Utstyret skal brukes bare i forbindelse med 

sammensetningsdata av gassformige brensler og materialer. 

Som minste kvalitetssikringstiltak skal den driftsansvarlige 

sikre at det gjennomføres en innledende validering og årlige 

gjentatte valideringer av instrumentet. 

3.  Analyseresultatetene skal brukes bare for den 

leveringsperioden eller det brensel- eller materialpartiet som det 

er blitt tatt prøver av, og som prøvene var ment å være 

representative for. 

For bestemmelse av en bestemt parameter skal den 

driftsansvarlige bruke resultatene av alle analyser som er utført 

med hensyn til denne parameteren. 

Artikkel 33 

Prøvetakingsplan 

1.  Når beregningsfaktorer skal bestemmes gjennom analyser, 

skal den driftsansvarlige innlevere en prøvetakingsplan for 

hvert brensel eller materiale til vedkommende myndighet for 

godkjenning i form av en skriftlig framgangsmåte som 

inneholder opplysninger om metoder for tilberedning av prøver, 

herunder opplysninger om ansvar, steder, hyppighet og 

mengder, og metoder for lagring og transport av prøver. 

Den driftsansvarlige skal sikre at de uttatte prøvene er 

representative for det relevante partiet eller den relevante 

leveringsperioden, og er objektive. Relevante elementer av 

prøvetakingsplanen skal avtales med laboratoriet som utfører 

analysen for det enkelte brensel eller materiale, og 

dokumentasjonen for denne avtalen skal være med i planen. 

Den driftsansvarlige skal gjøre planen tilgjengelig for 

verifisering i henhold til forordning (EU) nr. 600/2012. 

2.  Den driftsansvarlige skal, etter avtale med laboratoriet 

som utfører analysen for det enkelte brensel eller materiale, og 

med forbehold for godkjenning fra vedkommende myndighet, 

tilpasse elementene i prøvetakingsplanen dersom 

analyseresultatene viser at brenselets eller materialets 

heterogenitet i betydelig grad skiller seg fra de opplysningene 

om heterogenitet som den opprinnelige prøvetakingsplanen for 

det spesifikke brenselet eller materialet var basert på. 

Artikkel 34 

Bruk av laboratorier 

1.  Den driftsansvarlige skal sikre at laboratorier som brukes 

til å utføre analyser for bestemmelse av beregningsfaktorer, er 

akkreditert i samsvar med EN ISO/IEC 17025 for de relevante 

analysemetodene. 

2.  Laboratorier som ikke er akkreditert i samsvar med EN 

ISO/IEC 17025, kan brukes til å bestemme beregningsfaktorer 

bare dersom den driftsansvarlige til vedkommende myndighets 

tilfredshet kan dokumentere at tilgangen til laboratorier nevnt i 

nr. 1 ikke er teknisk mulig å gjennomføre og vil føre til 

urimelig høye kostnader, og at det ikke-akkrediterte laboratoriet 

oppfyller krav tilsvarende EN ISO/IEC 17025. 
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3.  Vedkommende myndighet skal anse at et laboratorium 

oppfyller kravene tilsvarende EN ISO/IEC 17025 i henhold til 

nr. 2, dersom den driftsansvarlige i den grad det er mulig, 

framlegger dokumentasjon for dette i samsvar med annet og 

tredje ledd i dette nummer, i form av og på tilsvarende 

detaljnivå som i framgangsmåtene beskrevet i artikkel 12 nr. 2. 

Med hensyn til kvalitetsstyring skal den driftsansvarlige 

framlegge en akkreditert sertifisering av laboratoriet i samsvar 

med EN ISO/IEC 9001, eller andre sertifiserte 

kvalitetsstyringssystemer som omfatter laboratoriet. I mangel 

av et slikt sertifisert kvalitetsstyringssystem skal den 

driftsansvarlige framlegge annen passende dokumentasjon på at 

laboratoriet er i stand til å håndtere personale, framgangsmåter, 

dokumenter og oppgaver på en pålitelig måte. 

Med hensyn til teknisk kompetanse skal den driftsansvarlige 

framlegge dokumentasjon på at laboratoriet er kvalifisert og i 

stand til å generere teknisk gyldige resultater ved hjelp av 

relevante analytiske framgangsmåter. Slik dokumentasjon skal 

minst omfatte følgende: 

a)  håndtering av personalets kompetanse for de særlige 

oppgavene som er tildelt, 

b) lokalenes og miljøforholdenes egnethet, 

c)  valg av analysemetoder og relevante standarder, 

d)  eventuelt håndtering av prøvetaking og tilberedning av 

prøver, herunder kontroll av prøvenes integritet, 

e)  eventuelt utvikling og validering av nye analysemetoder 

eller anvendelse av metoder som ikke omfattes av 

internasjonale eller nasjonale standarder, 

f)  usikkerhetsanslag, 

g)  håndtering av utstyr, herunder framgangsmåter for 

kalibrering, justering, vedlikehold og reparasjon av utstyr, 

samt registrering av dette, 

h)  styring og kontroll av data, dokumenter og programvare, 

i)  håndtering av kalibreringsposter og referansemateriale, 

j)  kvalitetssikring for kalibrering og prøvingsresultater, 

herunder regelmessig deltaking i ordningen for 

egnethetsprøving, der det anvendes analysemetoder på 

sertifiserte referansematerialer, eller sammenligninger med 

et akkreditert laboratorium, 

k)  styring av prosesser som er satt ut, 

l)  styring av oppgaver, kundeklager og sikring av at det treffes 

korrigerende tiltak i tide. 

Artikkel 35 

Analysehyppighet 

1.  Den driftsansvarlige skal anvende minst den 

analysehyppigheten for relevante brensler og materialer som er 

oppført i vedlegg VII. Vedlegg VII vil bli gjennomgått 

regelmessig, første gang senest to år etter at denne forordning 

har trådt i kraft. 

2.  Vedkommende myndighet kan tillate at den 

driftsansvarlige bruker en annen hyppighet enn dem som er 

nevnt i nr. 1, dersom det ikke foreligger en minste hyppighet, 

eller dersom den driftsansvarlige dokumenterer et av følgende: 

a)  på grunnlag av historiske data, herunder analyseverdier for 

de enkelte brensler eller materialer i rapporteringsperioden 

umiddelbart forut for den nåværende rapporteringsperioden, 

overstiger ikke variasjonen i analyseverdiene for de enkelte 

brensler eller materialer 1/3 av den usikkerhetsverdien som 

den driftsansvarlige skal overholde med hensyn til 

bestemmelsen av virksomhetsdata for de relevante 

brenslene eller materialene, 

b)  anvendelse av den påkrevde hyppigheten ville føre til 

urimelig høye kostnader. 

U n d e r a v s n i t t  4  

S æ r l i g e  be r e g n i ng s f a kt o r e r  

Artikkel 36 

Utslippsfaktorer for CO2 

1.  Den driftsansvarlige skal bestemme virksomhets-

spesifikke utslippsfaktorer for CO2-utslipp. 

2.  Utslippsfaktorer for brensler skal, også når de brukes som 

innsatsmateriale, uttrykkes som t CO2/TJ. 

Vedkommende myndighet kan tillate at den driftsansvarlige 

bruker en utslippsfaktor for et brensel som er uttrykt som t 

CO2/t eller t CO2/Nm3 for forbrenningsutslipp, dersom bruken 

av en utslippsfaktor uttrykt som t CO2/TJ fører til urimelig høye 

kostnader, eller dersom minst en tilsvarende nøyaktighet for de 

beregnede utslippene kan oppnås med en slik utslippsfaktor. 

3.  For omregning av karboninnholdet til den respektive 

verdien av en CO2-relatert utslippsfaktor eller omvendt skal den 

driftsansvarlige bruke faktoren 3,664 t CO2/t C. 
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Artikkel 37 

Oksidasjons- og omregningsfaktorer 

1.  Den driftsansvarlige skal minst bruke nivå 1 for å 

bestemme oksidasjons- eller omregningsfaktorer. Den 

driftsansvarlige skal bruke verdien 1 til en oksidasjons- eller 

omregningsfaktor dersom utslippsfaktoren omfatter effekten av 

ufullstendig oksidasjon eller omregning. 

Vedkommende myndighet kan imidlertid kreve at de 

driftsansvarlige alltid bruker nivå 1. 

2.  Dersom det brukes flere brensler i et anlegg, og nivå 3 

skal brukes til den angitte oksidasjonsfaktoren, kan den 

driftsansvarlige be om vedkommende myndighets godkjenning 

av ett eller flere av følgende punkter: 

a)  bestemmelse av en samlet oksidasjonsfaktor for hele 

forbrenningsprosessen og anvendelse av denne på alle 

brensler, 

b)  henføring av ufullstendig oksidasjon til en større kildestrøm 

og bruk av en verdi på 1 til oksidasjonsfaktoren for andre 

kildestrømmer. 

Dersom biomasse eller brenselblandinger brukes, skal den 

driftsansvarlige dokumentere at anvendelsen av bokstav a) eller 

b) i første ledd ikke fører til en undervurdering av utslippene. 

U n d e r a v s n i t t  5  

B e ha n dl i ng  a v  b i o ma s s e  

Artikkel 38 

Kildestrømmer av biomasse 

1. Den driftsansvarlige kan bestemme virksomhetsdata for 

kildestrømmer av biomasse uten å anvende nivåer og uten å 

framlegge analytiske beviser for biomasseinnhold dersom 

denne kildestrømmen utelukkende består av biomasse, og den 

driftsansvarlige kan garantere at den ikke er forurenset med 

andre materialer eller brensler. 

2. Utslippsfaktoren for biomasse skal være lik null. 

Utslippsfaktoren for en brenselblanding eller materialblanding 

skal beregnes og rapporteres som den foreløpige 

utslippsfaktoren bestemt i samsvar med artikkel 30 multiplisert 

med brenselets eller materialets fossile fraksjon. 

3. Torv, xylitt og fossile fraksjoner av brenselblandinger 

eller materialblandinger skal ikke anses som biomasse. 

4. Dersom biomassefraksjonen av brenselblandinger eller 

materialblandinger minst er lik 97 %, eller dersom den på grunn 

av mengden av utslipp knyttet til brenselets eller materialets 

fossile fraksjon klassifiseres som en liten kildestrøm, kan 

vedkommende myndighet tillate den driftsansvarlige å anvende 

metoder uten nivåer, herunder energibalansemetoden, for å 

bestemme virksomhetsdata og relevante beregningsfaktorer, 

med mindre den respektive verdien skal brukes til fratrekk av 

biomassebasert CO2 fra utslipp bestemt ved hjelp av 

kontinuerlig måling av utslipp. 

Artikkel 39 

Bestemmelse av biomasse og fossil fraksjon 

1.  Dersom biomassefraksjonen for et bestemt brensel eller 

materiale på grunnlag av påkrevd nivå for og tilgangen på 

egnede standardverdier som nevnt i artikkel 31 nr. 1 skal 

bestemmes ved hjelp av analyser, skal den driftsansvarlige 

bestemme biomassefraksjonen på grunnlag av relevant standard 

og analysemetodene i denne, og anvende denne standarden bare 

dersom den er godkjent av vedkommende myndighet. 

2.  Dersom det ikke er teknisk mulig å bestemme 

biomassefraksjonen av en brenselblanding eller 

materialblanding ved hjelp av analyse i samsvar med nr. 1, eller 

dersom dette fører til urimelig høye kostnader, skal den 

driftsansvarlige basere sine beregninger på standard 

utslippsfaktorer og verdier for biomassefraksjoner for 

brenselblandinger og materialblandinger, og på 

beregningsmetoder som er offentliggjort av Kommisjonen. 

I mangel av slike standardfaktorer og -verdier skal den 

driftsansvarlige enten anta en nullprosents biomasseandel eller 

innsende en beregningsmetode for å bestemme 

biomassefraksjonen til vedkommende myndighet for 

godkjenning. For brensler eller materialer som har sin 

opprinnelse i en produksjonsprosess med definerte og sporbare 

strømmer av innsatsmaterialer, kan den driftsansvarlige basere 

en slik beregning på en massebalanse av fossilt karbon og 

biomassekarbon som inngår i og hentes ut av prosessen. 

3.  Som unntak fra nr. 1 og 2 samt artikkel 30 skal den 

driftsansvarlige dersom det i samsvar med artikkel 2 bokstav j) 

og artikkel 15 i direktiv 2009/28/EF er blitt opprettet en 

opprinnelsesgaranti for biogasser som sprøytes inn i og deretter 

fjernes fra et gassnett, ikke anvende analyser for å bestemme 

biomassefraksjoner. 

AVSNITT 3 

Målingsbaserte metoder 

Artikkel 40 

Bruk av målingsbaserte overvåkingsmetoder 

Den driftsansvarlige skal bruke målingsbaserte metoder for alle 

utslipp av dinitrogenoksid (N2O) som fastsatt i vedlegg IV, og 

til kvantifisering av CO2 som er overført i samsvar med artikkel 

49. 

Den driftsansvarlige skal dessuten bruke målingsbaserte 

metoder for utslippskilder for CO2 dersom det for hver 

utslippskilde kan bekreftes at nivåene som kreves i samsvar 

med artikkel 41, er oppfylt. 
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Artikkel 41 

Nivåkrav 

1.  For hver utslippskilde som slipper ut mer enn 5000 tonn 

CO2(e) i året, eller som bidrar med mer enn 10 % av de samlede 

årlige utslippene for anlegget, avhengig av hva som er høyest i 

absolutte utslipp, skal den driftsansvarlige anvende det høyeste 

nivået oppført i avsnitt 1 i vedlegg VIII. For alle andre 

utslippskilder skal den driftsansvarlige anvende minst ett nivå 

lavere enn det høyeste nivået. 

2.  Bare dersom den driftsansvarlige til vedkommende 

myndighets tilfredshet kan dokumentere at anvendelsen av 

nivået som kreves i henhold til nr. 1, ikke er teknisk mulig eller 

fører til urimelig høye kostnader, og anvendelsen av en 

beregningsmåte i henhold til de nivåene som kreves i artikkel 

26, ikke er teknisk mulig eller fører til urimelig høye kostnader, 

kan neste lavere nivå anvendes for den relevante utslippskilden, 

men minst nivå 1. 

Artikkel 42 

Målestandarder og laboratorier 

1.  Alle målinger skal utføres ved hjelp av metoder som er 

basert på EN 14181 Utslipp fra stasjonære kilder – 

Kvalitetskontroll av automatiske målesystemer, EN 15259 

Luftundersøkelse – Måling av stasjonære utslipp – 

Målestrategi, måleplanlegging, rapportering og utforming av 

målested, og andre tilsvarende EN-standarder. 

Dersom slike standarder ikke finnes, skal metodene være basert 

på passende ISO-standarder, standarder som er offentliggjort av 

Kommisjonen, eller nasjonale standarder. Dersom det ikke 

finnes gjeldende offentliggjorte standarder, benyttes relevante 

utkast til standarder, retningslinjer for god industriell praksis 

eller andre vitenskapelig beviste metoder som begrenser 

skjevheter i prøvetaking og måling. 

Den driftsansvarlige skal vurdere alle relevante aspekter av det 

kontinuerlige målesystemet, herunder plasseringen av utstyr, 

kalibrering, måling, kvalitetssikring og kvalitetskontroll. 

2.  Den driftsansvarlige skal sikre at laboratorier som utfører 

målinger, kalibreringer og relevante vurderinger av utstyr for 

kontinuerlig måling av utslipp (CEMS), er akkreditert i samsvar 

med EN ISO/IEC 17025 for de relevante analysemetodene eller 

kalibreringene. 

Dersom laboratoriet ikke har en slik akkreditering, skal den 

driftsansvarlige sikre at tilsvarende krav i artikkel 34 nr. 2 og 3 

er oppfylt. 

Artikkel 43 

Bestemmelse av utslipp 

1.  Den driftsansvarlige skal bestemme de årlige utslippene 

fra en utslippskilde i rapporteringsperioden ved å sammenfatte 

alle timeverdier for den målte konsentrasjonen av klimagasser, 

multiplisert med timeverdiene for røykgasstrømmen, der 

timeverdiene skal være middelverdier for alle individuelle 

måleresultater for hver driftstime. 

Når det gjelder CO2-utslipp, skal den driftsansvarlige bestemme 

årlige utslipp på grunnlag av ligning 1 i vedlegg VIII. CO som 

slippes ut i atmosfæren, skal behandles som den tilsvarende 

molare mengden av CO2. 

Når det gjelder dinitrogenoksid (N2O), skal den driftsansvarlige 

bestemme årlige utslipp på grunnlag av ligningen i underavsnitt 

B.1 i avsnitt 16 i vedlegg IV. 

2.  Dersom det er flere utslippskilder i et enkelt anlegg, og 

disse ikke kan måles som én enkelt utslippskilde, skal den 

driftsansvarlige måle utslippene fra disse kildene separat og 

legge sammen resultatene for å få de samlede utslippene av den 

bestemte gassen i rapporteringsperioden. 

3.  Den driftsansvarlige skal bestemme klimagass-

konsentrasjonen i røykgassen ved kontinuerlig måling på et 

representativt punkt ved hjelp av følgende: 

a) direkte måling, 

b) ved svært høye konsentrasjoner i røykgassen, beregning av 

konsentrasjonen ved hjelp av en indirekte 

konsentrasjonsmåling ved anvendelse av ligning 3 i 

vedlegg VIII, idet det tas hensyn til de målte 

konsentrasjonsverdiene for alle øvrige komponenter i 

gasstrømmen som fastsatt i den driftsansvarliges 

overvåkingsplan. 

4.  Dersom det er relevant, skal den driftsansvarlige ved hjelp 

av beregningsbaserte overvåkingsmetoder bestemme separat 

alle CO2-mengder som stammer fra biomasse, og trekke dem 

fra de samlede målte CO2-utslippene. 

5.  Den driftsansvarlige skal bestemme røykgasstrømmen for 

beregningen som nevnt i nr. 1 ved hjelp av en av følgende 

metoder: 

a) beregning ved hjelp av en egnet massebalanse, idet det tas 

hensyn til alle betydelige parametrer på innsatssiden, 

herunder for CO2-utslipp, minst innsatsmateriale, tilført 

luftstrøm og prosesseffektivitet samt på produksjonssiden, 

minst inkludert selve produktet, O2-, SO2- og NOx-

konsentrasjonen, 

b) bestemmelse ved kontinuerlig måling av strømmen på et 

representativt punkt. 
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Artikkel 44 

Sammenstilling av data 

1.  Den driftsansvarlige skal beregne timesgjennomsnitt for 

hver parameter som er relevant for å bestemme utslipp gjennom 

en målingsbasert metode, herunder konsentrasjoner og 

røykgasstrøm, ved hjelp av alle datapunkter som er tilgjengelige 

for den aktuelle timen. 

Dersom en driftsansvarlig kan generere data for kortere 

referanseperioder uten ytterligere kostnader, skal 

vedkommende bruke disse periodene til å bestemme de årlige 

utslippene i samsvar med artikkel 43 nr. 1. 

2.  Dersom systemet for kontinuerlig måling for en parameter 

er i uorden, utenfor rekkevidde eller ute av drift i en del av den 

timen eller referanseperioden som er nevnt i nr. 1, skal den 

driftsansvarlige beregne det relaterte timegjennomsnittet pro 

rata for de gjenværende datapunktene for den aktuelle timen 

eller den kortere referanseperioden, forutsatt at minst 80 % av 

det høyeste antall datapunkter for en parameter er tilgjengelige. 

Artikkel 45 nr. 2-4 får anvendelse dersom mindre enn 80 % av 

det høyeste antall datapunkter for en parameter er tilgjengelige. 

Artikkel 45 

Manglende data 

1.  Dersom en del av måleutstyret i systemet for kontinuerlig 

overvåkingen av utslipp er ute av drift i mer enn fem 

etterfølgende dager i et kalenderår, skal den driftsansvarlige 

underrette vedkommende myndighet uten unødig opphold og 

foreslå hensiktsmessige tiltak for å forbedre kvaliteten på det 

berørte systemet for kontinuerlig overvåking av utslipp. 

2.  Dersom det på grunn av at utstyret er i uorden, utenfor 

rekkevidde eller ute av drift, ikke kan innhentes en time med 

gyldige data eller gyldige data i en kortere referanseperiode i 

henhold til artikkel 44 nr. 1, for én eller flere parametrer i den 

målingsbaserte metoden skal den driftsansvarlige bestemme 

erstatningsverdier for hver manglende time med data. 

3.  Dersom det ikke kan innhentes en time med gyldige data 

eller gyldige data i en kortere referanseperiode for en parameter 

som måles direkte som konsentrasjon, skal den driftsansvarlige 

beregne en erstatningsverdi som summen av en gjennomsnittlig 

konsentrasjon og to ganger det standardavviket som er knyttet 

til dette gjennomsnittet, ved hjelp av ligning 4 i vedlegg VIII. 

Dersom rapporteringsperioden ikke kan anvendes til å 

bestemme slike erstatningsverdier på grunn av betydelige 

tekniske endringer i anlegget, skal den driftsansvarlige inngå en 

avtale med vedkommende myndighet om en representativ 

tidsramme for bestemmelse av gjennomsnitt og standardavvik, 

om mulig med en varighet på ett år. 

4.  Dersom det ikke kan innhentes en time med gyldige data 

for en parameter ut over konsentrasjonen, skal den 

driftsansvarlige innhente erstatningsverdier for denne 

parameteren ved hjelp av en passende massebalansemodell eller 

en energibalanse for prosessen. Den driftsansvarlige skal 

validere resultatene ved hjelp av de gjenstående målte 

parametrene for den målingsbasert metoden og data ved 

normale arbeidsforhold, idet det anvendes en tidsperiode med 

samme varighet som datamangelen. 

Artikkel 46 

Bekreftende beregning av utslipp 

Den driftsansvarlige skal bekrefte utslipp som er bestemt ved 

hjelp av målingsbaserte metoder, med unntak av utslipp av 

dinitrogenoksid (N2O) fra produksjon av salpetersyre og 

klimagasser som overføres til et transportnett eller et 

lagringssted, ved å beregne det årlige utslippet av hver enkelt 

klimagass for de samme utslippskildene og kildestrømmene. 

Anvendelse av nivåmetoder er ikke påkrevd. 

AVSNITT 4 

Særlige bestemmelser 

Artikkel 47 

Anlegg med lave utslipp 

1.  Vedkommende myndighet kan tillate at den 

driftsansvarlige framlegger en forenklet overvåkingsplan i 

samsvar med artikkel 13, forutsatt at den gjelder et anlegg med 

lave utslipp. 

Første ledd får ikke anvendelse på anlegg som utfører 

virksomhet som omfatter N2O, i samsvar med vedlegg I til 

direktiv 2003/87/EF. 

2.  Med hensyn til nr. 1 første ledd skal et anlegg anses å ha 

lave utslipp dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  anleggets gjennomsnittlige årlige utslipp som er rapportert i 

de verifiserte utslippsrapportene for handelsperioden 

umiddelbart før den inneværende handelsperioden, med 

unntak av CO2 fra biomasse og før fratrekk av overført 

CO2, var mindre enn 25 000 tonn CO2(e) i året, 

b)  de gjennomsnittlige årlige utslipp som er nevnt i bokstav a), 

er ikke tilgjengelige, eller er ikke lenger relevante på grunn 

av endringer i anleggets grenser eller driftsforhold, men de 

årlige utslippene for dette anlegget i de neste fem årene, 

med unntak av CO2 fra biomasse og før fratrekk av overført 

CO2, vil på grunnlag av et forsiktig anslag, være mindre 

enn 25 000 tonn CO2(e) i året. 
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3.  Den driftsansvarlige for et anlegg med lave utslipp skal 

ikke ha plikt til å framlegge underlagsdokumentene nevnt i 

artikkel 12 nr. 1 tredje ledd, og er unntatt fra kravet om 

rapportering om forbedring nevnt i artikkel 69 nr. 4. 

4.  Som unntak fra artikkel 27 kan den driftsansvarlig for et 

anlegg med lave utslipp bestemme mengden av brensel eller 

materiale ved hjelp av tilgjengelig og dokumentert 

innkjøpsdokumentasjon og anslåtte lagerendringer. Den 

driftsansvarlige skal også være unntatt fra kravet om å levere en 

usikkerhetsvurdering til vedkommende myndighet som nevnt i 

artikkel 28 nr. 2. 

5.  Den driftsansvarlige for et anlegg med lave utslipp skal 

være unntatt fra kravet i artikkel 28 nr. 2 om å bestemme 

lagerdata ved begynnelsen og utgangen av 

rapporteringsperioden dersom lagerkapasiteten er minst 5 % av 

det årlige forbruket av brensel eller materiale i løpet av 

rapporteringsperioden, for å kunne ta med relatert usikkerhet i 

en usikkerhetsvurdering. 

6.  Som unntak fra artikkel 26 nr. 1 kan den driftsansvarlige 

for et anlegg med lave utslipp anvende minst nivå 1 for å 

bestemme virksomhetsdata og beregningsfaktorer for alle 

kildestrømmer, med mindre større nøyaktighet kan oppnås uten 

ytterligere innsats fra den driftsansvarlige, uten å framlegge 

dokumentasjon på at anvendelse av høyere nivåer ikke er 

teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader. 

7.  For å fastsette beregningsfaktorer på grunnlag av analyser 

i samsvar med artikkel 32 kan driftsansvarlige for et anlegg 

med lave utslipp bruke ethvert laboratorium som er teknisk 

kvalifisert og i stand til å generere teknisk gyldige resultater på 

grunnlag av relevante analytiske framgangsmåter og framlegge 

bevis på kvalitetssikringstiltak som nevnt i artikkel 34 nr. 3. 

8.  Dersom et anlegg med lave utslipp som omfattes av 

forenklet overvåking, overstiger den terskelverdien som er 

nevnt i nr. 2 i et kalenderår, skal den driftsansvarlige underrette 

vedkommende myndighet om dette uten unødig opphold. 

Den driftsansvarlige skal uten unødig opphold framlegge en 

vesentlig endring av overvåkingsplanen, som definert i artikkel 

15 nr. 3 bokstav b), for vedkommende myndighet for 

godkjenning. 

Vedkommende myndighet skal imidlertid gi tillatelse til at den 

driftsansvarlige fortsetter å anvende forenklet overvåking, 

forutsatt at den driftsansvarlige til vedkommende myndighets 

tilfredshet kan dokumentere at terskelverdien som er nevnt i nr. 

2, ikke allerede er overskredet i de siste fem 

rapporteringsperiodene, og ikke vil bli overskredet igjen fra og 

med den neste rapporteringsperioden. 

Artikkel 48 

Bundet CO2 

1.  Bundet CO2 som overføres til et anlegg, herunder CO2 

som inngår i naturgass eller røykgass, herunder masovngass 

eller koksovngass, skal medregnes i utslippsfaktoren for dette 

brenselet. 

2.  Dersom bundet CO2 stammer fra virksomhet som 

omfattes av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF eller er medregnet 

i samsvar med artikkel 24 i nevnte direktiv, og som deretter 

overføres fra anlegget som del av et brensel til et annet anlegg 

og en annen virksomhet som omfattes av nevnte direktiv, skal 

det ikke telles som utslipp fra det anlegget som det stammer fra. 

Dersom bundet CO2 slippes ut eller overføres fra anlegget til 

enheter som ikke omfattes av nevnte direktiv, skal det 

imidlertid telles som utslipp fra det anlegget som det stammer 

fra. 

3.  Den driftsansvarlige kan bestemme mengdene av bundet 

CO2 som overføres fra anlegget, både ved overføringsanlegget 

og mottaksanlegget. I så fall skal mengdene av henholdsvis 

overført og mottatt bundet CO2 være identiske. 

Dersom mengdene av overført eller mottatt bundet CO2 ikke er 

identiske, skal det aritmetiske gjennomsnittet av begge de målte 

verdiene brukes i både overføringsanleggets og 

mottaksanleggets utslippsrapporter, dersom avviket mellom 

verdiene kan forklares med målesystemenes usikkerhet. 

Dersom dette er tilfellet, skal utslippsrapporten vise til 

tilpasningen av denne verdien. 

Dersom avviket mellom verdiene ikke kan forklares ut fra den 

godkjente usikkerhetsmarginen i målesystemene, skal de 

driftsansvarlige for overføringsanleggene og mottaksanleggene 

justere verdiene ved å anvende forsiktige justeringer som er 

godkjent av vedkommende myndighet. 

Artikkel 49 

Overført CO2 

1.  Den driftsansvarlige skal fra anleggets utslipp trekke fra 

alle mengder av CO2 som stammer fra fossilt karbon i 

virksomheter som omfattes av vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, som ikke slippes ut fra anlegget, men som 

overføres fra anlegget til et av følgende: 

a) et fangstanlegg for transport og langsiktig geologisk lagring 

på et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 

2009/31/EF, 

b) et transportnett for langsiktig geologisk lagring på et 

lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 

2009/31/EF, 
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c)  et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 

2009/31/EF for langsiktig geologisk lagring. 

For all annen overføring av CO2 fra anlegget skal det ikke 

trekkes fra CO2 fra anleggets utslipp. 

2.  Den driftsansvarlige for anlegget som CO2 overføres fra, 

skal i sin årlige utslippsrapport angi mottaksanleggets 

anleggskode som er bekreftet i samsvar med 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1193/2011 av 18. november 

2011 om opprettelse av et unionsregister for handelsperioden 

som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende handelsperioder, 

for ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Unionen i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 

280/2004/EF, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 

2216/2004 og kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010(1). 

Første ledd får også anvendelse på mottaksanlegget med hensyn 

til overføringsanleggets anleggskode. 

3.  For å bestemme mengden av CO2 som er overført fra ett 

anlegg til et annet, skal den driftsansvarlige anvende en 

målingsbasert metode, herunder i samsvar med artikkel 43, 44 

og 45. Utslippskilden skal være i samsvar med målingspunktet, 

og utslippene skal uttrykkes som mengden av overført CO2. 

4.  For å bestemme mengden av CO2 som er overført fra ett 

anlegg til et annet, skal den driftsansvarlige anvende nivå 4 i 

avsnitt 1 i vedlegg VIII. 

Den driftsansvarlige kan imidlertid anvende det neste lavere 

nivået, forutsatt at vedkommende kan dokumentere at 

anvendelsen av nivå 4 som definert i avsnitt 1 i vedlegg VIII 

ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader. 

5.  De driftsansvarlige kan bestemme mengdene av CO2 som 

overføres fra anlegget, både ved overføringsanlegget og 

mottaksanlegget. I så fall får artikkel 48 nr. 3 anvendelse. 

KAPITTEL IV 

OVERVÅKING AV UTSLIPP OG TONNKILOMETERDATA 

FRA LUFTFART 

Artikkel 50 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Hver luftfartøyoperatør skal overvåke og rapportere 

utslipp fra luftfartsvirksomhet for alle flyginger som omfattes 

  

(1) EUT L 315 av 29.11.2011, s. 1. 

av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF og utføres av denne 

luftfartøyoperatøren i løpet av rapporteringsperioden, og som 

luftfartøyoperatøren er ansvarlig for. 

For å oppnå dette skal luftfartøyoperatøren henføre alle 

flyginger til kalenderåret i henhold til avgangstid målt i 

Greenwich middeltid. 

2.  Luftfartøyoperatører som har til hensikt å søke om 

vederlagsfri tildeling av kvoter i samsvar med artikkel 3e eller 

3f i direktiv 2003/87/EF, skal også overvåke tonnkilometerdata 

for de samme flygingene i de aktuelle overvåkingsårene. 

3.  For å identifisere entydig den luftfartøyoperatøren som er 

nevnt i artikkel 3 bokstav o) i direktiv 2003/87/EF, og som er 

ansvarlig for en flyging, skal kjenningssignalet som benyttes til 

flygekontrollformål, brukes. Kjenningssignalet skal være et av 

følgende: 

a) ICAO-betegnelsen fastsatt i felt 7 i reiseplanen, 

b) luftfartøyets registreringsmerker når ICAO-betegnelsen for 

luftfartøyoperatøren ikke er tilgjengelig. 

4.  Dersom identiteten til luftfartøyoperatøren ikke er kjent, 

skal vedkommende myndighet anse eieren av luftfartøyet som 

luftfartøyoperatør, med mindre denne kan godtgjøre den 

ansvarlige luftfartøyoperatørens identitet. 

Artikkel 51 

Framlegging av overvåkingsplaner 

1.  Senest fire måneder før en luftfartøyoperatør begynner 

med luftfartsvirksomhet som omfattes av vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, skal luftfartøyoperatøren framlegge for 

vedkommende myndighet en overvåkingsplan for overvåking 

og rapportering av utslipp i samsvar med artikkel 12. 

Som unntak fra første ledd skal en luftfartøyoperatør som 

utfører luftfartsvirksomhet som omfattes av vedlegg I til 

direktiv 2003/87/EF for første gang, som ikke kunne forutses 

fire måneder før virksomheten ble påbegynt, framlegge en 

overvåkingsplan for vedkommende myndighet uten unødig 

opphold, men senest seks uker etter at virksomheten er utført. 

Luftfartøyoperatøren skal gi vedkommende myndighet en 

tilstrekkelig begrunnelse for hvorfor det ikke var mulig å 

framlegge en overvåkingsplan fire måneder før virksomheten. 

Dersom den administrerende medlemsstaten nevnt i artikkel 

18a i direktiv 2003/87/EF ikke er kjent på forhånd, skal 

luftfartøyoperatøren uten unødig opphold framlegge 

overvåkingsplanen når opplysninger om vedkommende 

myndighet i den administrerende medlemsstaten blir 

tilgjengelige. 
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2.  Dersom luftfartøyoperatøren har til hensikt å søke om 

vederlagsfri tildeling av kvoter i samsvar med artikkel 3e eller 

3f i direktiv 2003/87/EF, skal den også framlegge en 

overvåkingsplan for overvåking og rapportering av 

tonnkilometerdata. Denne overvåkingsplanen skal framlegges 

senest fire måneder før begynnelsen av et av følgende: 

a) overvåkingsåret nevnt i artikkel 3e nr. 1 i direktiv 

2003/87/EF for søknader i henhold til nevnte artikkel, 

b) det andre kalenderåret i perioden nevnt i artikkel 3c nr. 2 i 

direktiv 2003/87/EF for søknader i henhold til nevnte 

direktiv. 

Artikkel 52 

Overvåkingsmetoder for utslipp fra luftfartsvirksomhet 

1.  Hver luftfartøyoperatør skal bestemme de årlige CO2-

utslippene fra luftfartsvirksomhet ved å multiplisere det årlige 

forbruket av hvert drivstoff uttrykt i tonn med den respektive 

utslippsfaktoren. 

2.  Hver luftfartøyoperatør skal bestemme drivstofforbruket 

for hver flyging og hvert drivstoff, herunder drivstoff forbrukt 

av hjelpeaggregatet. For dette formål skal luftfartøyoperatøren 

benytte en av metodene fastsatt i avsnitt 1 i vedlegg III. 

Luftfartøyoperatøren skal velge den metoden som gir de mest 

fullstendige og aktuelle opplysningene i kombinasjon med den 

laveste usikkerheten, uten at det fører til urimelig høye 

kostnader. 

3.  Hver luftfartøyoperatør skal bestemme det tankede 

drivstoffet som er nevnt i avsnitt 1 i vedlegg III, basert på et av 

følgende: 

a) måling foretatt av drivstoffleverandøren, som dokumentert i 

leveringssedlene for drivstoff eller fakturaene for hver 

flyging, 

b) data fra målesystemer om bord på luftfartøyet som er 

registrert i masse- og balansedokumentasjonen, i 

luftfartøyets tekniske journal eller er overført elektronisk 

fra luftfartøyet til luftfartøyoperatøren. 

4.  Luftfartøyoperatøren skal bestemme mengden av drivstoff 

i tanken ved hjelp av data fra målesystemer om bord i 

luftfartøyet og som er registrert i masse- og 

balansedokumentasjonen, i luftfartøyets tekniske journal eller 

som er overført elektronisk fra luftfartøyet til 

luftfartøyoperatøren. 

5.  Luftfartøyoperatører skal anvende nivå 2 som fastsatt i 

avsnitt 2 i vedlegg III. 

Luftfartøyoperatører som har rapporterte gjennomsnittlige 

årlige utslipp i handelsperioden umiddelbart før den 

inneværende handelsperioden som var lik eller mindre enn 50 

000 tonn fossilt CO2, kan imidlertid som minstekrav anvende 

nivå 1 som definert i avsnitt 2 i vedlegg III. Alle 

luftfartøyoperatører kan som minstekrav anvende nivå 1 som 

definert i avsnitt 2 i vedlegg III for kildestrømmer som til 

sammen tilsvarer mindre enn 5 000 tonn fossilt CO2 eller 

mindre per år, eller mindre enn 10 %, opptil et høyeste bidrag 

på høyst 100 000 tonn fossilt CO2 per år, eller den av disse 

verdiene som er høyest regnet i absoluttverdi. Dersom de 

rapporterte utslippene ikke er tilgjengelige eller ikke lenger er 

gyldige i henhold til dette ledd, kan den driftsansvarlige bruke 

et forsiktig anslag eller en prognose for å fastslå de 

gjennomsnittlige årlige utslippene. 

6.  Dersom mengden av tanket drivstoff eller mengden av 

drivstoff som er igjen i luftfartøyets tanker, bestemmes i 

volumenheter, uttrykt i liter, skal luftfartøyoperatøren 

konvertere denne mengden fra volum til masse ved hjelp av 

faktiske densitetsverdier. Luftfartøyoperatøren skal bestemme 

den faktiske densiteten ved å bruke et av følgende: 

a) målesystemer om bord, 

b) densiteten som måles av drivstoffleverandøren ved tanking 

av drivstoff, og som registreres på drivstoffakturaen eller 

leveringsseddelen. 

Den faktiske densiteten skal uttrykkes i kg/liter og bestemmes 

for den temperaturen der en bestemt måling skjer. 

I tilfeller hvor de faktiske densitetsverdiene ikke er 

tilgjengelige, skal en standardfaktor for densitet på 0,8 kg/liter 

anvendes etter godkjenning av vedkommende myndighet. 

7.  For beregningen nevnt i nr. 1 skal luftfartøyoperatøren 

anvende standardfaktorene for utslipp angitt i tabell 2 i vedlegg 

III. 

For rapporteringsformål anses denne framgangsmåten som nivå 

1. For drivstoff som ikke er oppført i denne tabellen, skal 

luftfartøyoperatøren bestemme utslippsfaktoren i samsvar med 

artikkel 32, som anses som nivå 2. For slike drivstoff skal netto 

brennverdi fastsettes og rapporteres som en memopost. 

8.  Som unntak fra nr. 7 kan luftfartøyoperatøren etter 

godkjenningen fra vedkommende myndighet utlede 

utslippsfaktoren eller det karboninnholdet som den er basert på, 

eller netto brennverdi for kommersielle drivstoff, av 

innkjøpsdokumentasjonen for de respektive drivstoffene fra 

drivstoffleverandøren, forutsatt at dette er utledet på grunnlag 

av aksepterte internasjonale standarder, og utslippsfaktorene 

oppført i tabell 2 i vedlegg III ikke kan anvendes. 
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Artikkel 53 

Særlige bestemmelser om biomasse 

Bestemmelsene i artikkel 39 får anvendelse på bestemmelsen 

av biomassefraksjonen av brenselblandinger. 

Uten hensyn til artikkel 39 nr. 2 skal vedkommende myndighet 

når det er relevant, tillate bruk av en metode for bestemmelse 

av biomassefraksjonen, som får ensartet anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Innenfor rammen av denne metoden skal biomassefraksjonen, 

netto brennverdi og utslippsfaktor eller karboninnhold i 

drivstoffet som brukes i en luftfartsvirksomhet som omfattes av 

EUs ordning for handel med utslippskvoter, som er oppført i 

vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, bestemmes ved hjelp av 

innkjøpsdokumentasjon for drivstoff. 

Metoden skal være basert på Kommisjonens retningslinjer for å 

tilrettelegge for en ensartet anvendelse i alle medlemsstater. 

Bruken av biodrivstoff for luftfart skal vurderes i samsvar med 

artikkel 18 i direktiv 2009/28/EF. 

Artikkel 54 

Foretak med lave utslipp 

1.  Luftfartøyoperatører med færre enn 243 flyginger per 

periode i tre påfølgende firemånedersperioder og 

luftfartøyoperatører med flyginger med samlede årlige utslipp 

på mindre enn 25 000 tonn CO2 per år skal anses som foretak 

med lave utslipp. 

2.  Som unntak fra artikkel 52 kan foretak med lave utslipp 

anslå drivstofforbruket ved hjelp av verktøy innført av 

Eurocontrol eller annen relevant organisasjon, som kan 

behandle all relevant lufttrafikkinformasjon som tilsvarer den 

informasjonen som er tilgjengelig for Eurocontrol, og unngå 

eventuell undervurdering av utslipp. 

De relevante verktøyene kan benyttes bare dersom de er 

godkjent av Kommisjonen, herunder anvendelse av 

korreksjonsfaktorer for å kompensere for eventuelle 

unøyaktigheter i modellmetodene. 

3.  Som unntak fra artikkel 12 kan foretak med lave utslipp 

som har til hensikt å benytte noen av de verktøyene som er 

nevnt i nr. 2 i denne artikkel, framlegge bare følgende 

opplysninger i overvåkingsplanen for utslipp: 

a) opplysningene som kreves i henhold til nr. 1 i avsnitt 2 i 

vedlegg I, 

b) dokumentasjon på at tersklene for foretak med lave utslipp 

som er angitt i nr. 1 i denne artikkel overholdes, 

c) navnet på eller en henvisning til det verktøyet som er nevnt 

i nr. 2 i denne artikkel, og som skal brukes til å beregne 

drivstofforbruket. 

Foretak med lave utslipp er unntatt fra kravet om å innlevere 

underlagsdokumentene som kreves i artikkel 12 nr. 1 tredje 

ledd. 

4.  Dersom en luftfartøyoperatør bruker noen av verktøyene 

som er nevnt i nr. 2 og overskrider terskelverdiene som er nevnt 

i nr. 2 i et rapporteringsår, skal luftfartøyoperatøren underrette 

vedkommende myndighet om dette uten unødig opphold. 

Luftfartøyoperatøren skal, uten unødig opphold, framlegge en 

vesentlig endring av overvåkingsplanen, som definert i artikkel 

15 nr. 4 bokstav a) vi), for vedkommende myndighet for 

godkjenning. 

Vedkommende myndighet skal imidlertid gi tillatelse til at 

luftfartøyoperatøren fortsetter å bruke et verktøy som er nevnt i 

nr. 2, forutsatt at luftfartøyoperatøren til vedkommende 

myndighets tilfredshet kan dokumentere at terskelverdiene som 

er nevnt i nr. 1, ikke allerede er overskredet i de siste fem 

rapporteringsperiodene, og ikke vil bli overskredet igjen fra og 

med den neste rapporteringsperioden. 

Artikkel 55 

Kilder til usikkerhet 

1.  Luftfartøyoperatøren skal identifisere kilder til usikkerhet 

og deres tilknyttede usikkerhetsnivåer. Luftfartøyoperatøren 

skal ta disse opplysningene i betraktning ved valg av 

overvåkingsmetode i samsvar med artikkel 52 nr. 2. 

2.  Dersom luftfartøyoperatøren bestemmer tanket drivstoff i 

samsvar med artikkel 52 nr. 3 bokstav a), skal det ikke være 

påkrevd med ytterligere dokumentasjon for det tilknyttede 

usikkerhetsnivået. 

3.  Dersom det brukes systemer om bord til å måle tanket 

drivstoff eller drivstoff på tankene i samsvar med artikkel 52 nr. 

3 bokstav b), skal usikkerhetsnivået i forbindelse med 

drivstoffmålinger støttes av alle følgende punkter: 

a) luftfartøyprodusentens spesifikasjoner som bestemmer 

usikkerhetsnivåer for drivstoffmålesystemer om bord, 

b) dokumentasjon for utførte rutinekontroller for 

tilfredsstillende drift av drivstoffmålesystemene. 
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4.  Uten hensyn til nr. 2 og 3 kan luftfartøyoperatøren basere 

usikkerheter for alle andre deler av overvåkingsmetoden på 

forsiktig sakkyndig bedømming, idet det tas hensyn til det 

anslåtte antallet flyginger i rapporteringsperioden. 

5.  Luftfartøyoperatøren skal jevnlig utføre egnede kontroller, 

herunder krysskontroller mellom tanket drivstoff slik det 

framgår av fakturaene, og tanket mengde drivstoff som vist ved 

måling om bord, og skal treffe korrigerende tiltak dersom det 

oppdages avvik. 

Artikkel 56 

Bestemmelse av tonnkilometerdata 

1.  Luftfartøyoperatører som har til hensikt å søke om 

vederlagsfri tildeling av kvoter i samsvar med artikkel 3e eller 

3f i direktiv 2003/87/EF, skal overvåke tonnkilometerdata for 

alle flyginger som omfattes av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

i de aktuelle overvåkingsårene. 

2.  Luftfartøyoperatøren skal beregne tonnkilometerdata ved 

å multiplisere distanse, beregnet i samsvar med avsnitt 4 i 

vedlegg III og uttrykt i kilometer (km), med nyttelasten, 

beregnet som summen av massen av gods, post, passasjerer og 

innsjekket bagasje uttrykt i tonn (t). 

3.  Luftfartøyoperatøren skal bestemme massen av gods og 

post på grunnlag av den faktiske massen eller standardmassen 

som er angitt i masse- og balansedokumentasjonen for de 

aktuelle flygingene. 

Luftfartøyoperatører som ikke er pålagt å ha en masse- og 

balansedokumentasjon, skal foreslå en egnet metode i 

overvåkingsplanen for å bestemme massen av gods og post, der 

taravekten av alle paller og containere som ikke er nyttelast, og 

tjenestevekten, skal unntas. 

4.  Luftfartøyoperatøren skal bestemme massen av 

passasjerer ved å bruke et av følgende nivåer: 

a) Nivå 1: omfatter en standardverdi på 100 kg for hver 

passasjer, herunder deres innsjekkede bagasje. 

b) Nivå 2: omfatter massen for passasjerer og innsjekket 

bagasje i masse- og balansedokumentasjonen for hver 

flyging. 

Det valgte nivået får imidlertid anvendelse på alle flyginger i de 

overvåkingsårene som er relevante for søknader i henhold til 

artikkel 3e eller 3f i direktiv 2003/87/EF. 

KAPITTEL V 

DATAHÅNDTERING OG -KONTROLL 

Artikkel 57 

Datastrømaktiviteter 

1.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal 

opprette, dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde skriftlige 

framgangsmåter for datastrømaktiviteter for overvåking og 

rapportering av utslipp av klimagasser, og skal sikre at den 

årlige utslippsrapporten som følger av datastrømaktivitetene, 

ikke inneholder feilopplysninger, men er i samsvar med 

overvåkingsplanen, disse skriftlige framgangsmåtene og denne 

forordning. 

Dersom luftfartøyoperatører har til hensikt å søke om 

vederlagsfri tildeling av kvoter i samsvar med artikkel 3e eller 

3f i direktiv 2003/87/EF, får første ledd anvendelse også på 

overvåking og rapportering av tonnkilometerdata. 

2.  Beskrivelser av skriftlige framgangsmåter for 

datastrømaktiviteter i overvåkingsplanen skal minst omfatte 

følgende: 

a) opplysningene som er angitt i artikkel 12 nr. 2, 

b) identifikasjon av de primære datakildene, 

c) de enkelte trinnene i datastrømmen fra primærdata til årlige 

utslipp eller tonnkilometerdata, som gjenspeiler rekkefølgen 

og samspillet mellom datastrømaktivitetene, 

d) de relevante behandlingstrinnene knyttet til hver enkelt 

datastrømaktivitet, herunder formler og data som brukes til 

å bestemme utslipp eller tonnkilometerdata, 

e) relevante elektroniske databehandlings- og 

lagringssystemer som er brukt, samt samspillet mellom 

slike systemer og andre inndata, herunder manuelle inndata, 

f) hvordan resultatet av datastrømaktiviteter registreres. 

Artikkel 58 

Kontrollsystem 

1.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal 

opprette, dokumentere, gjennomføre og vedlikeholde et 

effektivt kontrollsystem for å sikre at den årlige 

utslippsrapporten og eventuelt tonnkilometerrapporten som 

følger av datastrømaktivitetene, ikke inneholder 

feilopplysninger, men er i samsvar med overvåkingsplanen og 

denne forordning. 
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2.  Det kontrollsystemet som er nevnt i nr. 1, skal bestå av 

følgende: 

a) den driftsansvarliges eller luftfartøyoperatørens vurdering 

av iboende risiko og kontrollrisiko, 

b) skriftlige framgangsmåter knyttet til kontrollvirksomhet 

som skal minske de identifiserte risikoene. 

3.  Skriftlige framgangsmåter knyttet til 

kontrollvirksomheten nevnt i nr. 2 bokstav b) skal minst 

omfatte: 

a) kvalitetssikring av måleutstyret, 

b) kvalitetssikring av informasjonsteknologisystemet som 

brukes til datastrømaktiviteter, herunder datateknologi for 

prosesstyring, 

c) en atskillelse av oppgaver i datastrømaktiviteter og 

kontrollvirksomhet samt håndtering av nødvendig 

kompetanse, 

d) interne gjennomgåelser og validering av data, 

e) korrigeringer og korrigerende tiltak, 

f) kontroll av prosesser som er satt ut, 

g) arkivering og dokumentasjon, herunder håndtering av 

dokumentversjoner. 

4.  Den driftsansvarlige og luftfartøyoperatøren skal overvåke 

effektiviteten i kontrollsystemet, herunder ved å foreta interne 

gjennomgåelser og ta i betraktning miljøkontrollørens 

oppdagelser under verifiseringen av årlige utslippsrapporter og 

eventuelle tonnkilometerrapporter utført i samsvar med 

forordning (EU) nr. 600/2012. 

Dersom kontrollsystemet viser seg å være ineffektivt eller ikke 

står i rimelig forhold til de risikoene som er identifisert, skal 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren forsøke å 

forbedre kontrollsystemet og ajourføre overvåkingsplanen eller 

de underliggende skriftlige framgangsmåtene for 

datastrømaktiviteter, risikovurderinger og kontrollvirksomhet, 

etter hva som er relevant. 

Artikkel 59 

Kvalitetssikring 

1.  For formålene i artikkel 58 nr. 3 bokstav a) skal den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren sikre at alt relevant 

måleutstyr kalibreres, justeres og kontrolleres regelmessig, også 

før bruk, og kontrolleres mot målestandarder som svarer til 

internasjonale målestandarder dersom slike er tilgjengelige, i 

samsvar med kravene i denne forordning og i rimelig forhold til 

de risikoene som er identifisert. 

Dersom deler av målesystemene ikke kan kalibreres, skal den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren identifisere disse i 

overvåkingsplanen og foreslå alternativ kontrollvirksomhet. 

Dersom det viser seg at utstyret ikke oppfyller kravene, skal 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren umiddelbart 

treffe nødvendige korrigerende tiltak. 

2.  Med hensyn til systemene for kontinuerlig måling av 

utslipp skal den driftsansvarlige anvende kvalitetssikring basert 

på EN 14181-standarden (Kvalitetskontroll av automatiske 

målesystemer), herunder parallelle målinger med standard 

referansemetoder minst én gang i året, som skal utføres av 

kvalifisert personale. 

Dersom kvalitetssikringen krever utslippsgrenseverdier som 

nødvendige parametrer som grunnlag for kalibrering og 

funksjonsprøvinger, skal den årlige gjennomsnittlige 

timekonsentrasjonen av klimagasser brukes som erstatning for 

disse utslippsgrenseverdiene. Dersom den driftsansvarlige 

oppdager at kravene til kvalitetssikring ikke oppfylles, herunder 

dersom det er behov for rekalibrering, skal den driftsansvarlige 

umiddelbart rapportere dette til vedkommende myndighet og 

treffe korrigerende tiltak uten unødig opphold. 

Artikkel 60 

Kvalitetssikring av informasjonsteknologien 

For formålene i artikkel 58 nr. 3 bokstav b) skal den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren sikre at 

informasjonsteknologisystemet er utformet, dokumentert, 

prøvd, gjennomført, kontrollert og vedlikeholdt på en slik måte 

at behandlingen av data blir pålitelig, nøyaktig og rettidig i 

samsvar med de risikoene som er identifisert i samsvar med 

artikkel 58 nr. 2 bokstav a). 

Kontrollen av informasjonsteknologisystemet skal omfatte 

tilgangskontroll, kontroll av reservekopiering, gjenoppretting, 

kontinuitetsplanlegging og sikkerhet. 

Artikkel 61 

Atskillelse av oppgaver 

For formålene i artikkel 58 nr. 3 bokstav c) skal den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren utpeke personer med 

ansvar for alle datastrømaktiviteter og all kontrollvirksomhet på 

en slik måte at motstridende oppgaver holdes atskilt. I mangel 

av annen kontrollvirksomhet skal det sikres at alle relevante 

opplysninger og data for alle datastrømaktiviteter som står i 

rimelig forhold til de identifiserte iboende risikoene, bekreftes 

av minst én person som ikke har vært involvert i bestemmelsen 

og registreringen av disse opplysningene eller dataene. 
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Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal forvalte den 

kompetansen som kreves for de aktuelle ansvarsområdene, 

herunder passende fordeling av ansvar, opplæring og 

resultatgjennomgåelse. 

Artikkel 62 

Interne gjennomgåelser og validering av data 

1.  For formålene i artikkel 58 nr. 3 bokstav d) og på 

grunnlag av de iboende risikoene og kontrollrisikoene som er 

identifisert i risikovurderingen nevnt i artikkel 58 nr. 2, skal den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren gjennomgå og 

validere de dataene som stammer fra datastrømaktiviteter nevnt 

i artikkel 57. 

Slike gjennomgåelser og valideringer av data skal minst 

omfatte: 

a) en kontroll av om dataene er fullstendige, 

b) en sammenligning av de dataene som den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren har innhentet, overvåket og 

rapportert gjennom flere år, 

c) en sammenligning av dataene og verdiene fra forskjellige 

systemer for innhenting av driftsdata, herunder følgende 

sammenligninger, dersom det er relevant: 

i) en sammenligning av innkjøpsdata for brensler eller 

materialer med data om lagerendringer og data om 

forbruk for relevante kildestrømmer, 

ii) en sammenligning av beregningsfaktorer som er 

bestemt gjennom analyse, beregnet eller innhentet fra 

brensel- eller materialleverandøren, med nasjonale eller 

internasjonale referansefaktorer for sammenlignbare 

brensler eller materialer, 

iii) en sammenligning av utslipp bestemt gjennom 

målingsbaserte metoder og resultatene av bekreftende 

beregning i samsvar med artikkel 46, 

iv) en sammenligning av samlede data og rådata. 

2.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal, i den 

grad det er mulig, sikre at kriteriene for å avvise data som ledd i 

gjennomgåelsen og valideringen, er kjent på forhånd. For dette 

formål skal kriteriene for å avvise data fastsettes i 

dokumentasjonen for de relevante skriftlige framgangsmåtene. 

Artikkel 63 

Korrigeringer og korrigerende tiltak 

1.  Dersom en del av datastrømaktivitetene som er nevnt i 

artikkel 57, eller kontrollvirksomheten som er nevnt i artikkel 

58, viser seg ikke å fungere effektivt eller fungerer bare utenfor 

de grensene som er fastsatt i dokumentasjonen for 

framgangsmåtene for disse datastrømaktivitetene og denne 

kontrollvirksomheten, skal den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren gjøre hensiktsmessige korrigeringer og 

korrigere avviste data samtidig som undervurdering av utslipp 

unngås. 

2.  I forbindelse med nr. 1 skal den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren minst utføre følgende: 

a) vurdere gyldigheten av resultatene av de forskjellige 

trinnene i datastrømaktivitetene nevnt i artikkel 57 eller i 

kontrollvirksomheten nevnt i artikkel 58, 

b) fastslå årsaken til den aktuelle funksjonssvikten eller feilen, 

c) gjennomføre passende korrigerende tiltak, herunder 

korrigere berørte data i utslippsrapporten eller 

tonnkilometerrapporten, etter hva som er hensiktsmessig. 

3.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal utføre 

de korrigeringene og de korrigerende tiltak som er nevnt i nr. 1 

i denne artikkel, på en slik måte at det virker på de iboende 

risikoene og kontrollrisikoene som er identifisert i 

risikovurderingen nevnt i artikkel 58. 

Artikkel 64 

Driftsutsatte prosesser 

Dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren setter ut 

én eller flere datastrømaktiviteter som er nevnt i artikkel 57, 

eller kontrollvirksomhet som er nevnt i artikkel 58, skal den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren: 

a) kontrollere kvaliteten på datastrømaktivitetene og 

kontrollvirksomheten som er satt ut, i samsvar med denne 

forordning, 

b) definere passende krav til resultatene av prosessene som er 

satt ut, samt metodene som brukes i disse prosessene, 

c) kontrollere kvaliteten på de resultatene og metodene som er 

nevnt i bokstav b) i denne artikkel, 

d)  sikre at virksomheten som er satt ut, utføres på en slik måte 

at det reageres på de iboende risikoene og kontrollrisikoene 

som er identifisert i risikovurderingen nevnt i artikkel 58. 

Artikkel 65 

Behandling av datamangel 

1.  Dersom det mangler data som er relevante for 

bestemmelsen av et anleggs utslipp, skal den driftsansvarlige 

benytte en passende beregningsmetode for et forsiktig anslag av 

erstatningsdata for det respektive tidsrommet og den manglende 

parameteren. 
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Dersom beregningsmetoden ennå ikke er fastsatt i en skriftlig 

framgangsmåte, skal den driftsansvarlige utarbeide en slik 

skriftlig framgangsmåte og søke om vedkommende myndighets 

godkjenning av en passende endring i overvåkingsplanen i 

samsvar med artikkel 15. 

2.  Dersom det mangler data som er relevante for 

bestemmelsen av en luftfartøyoperatørs utslipp for én eller flere 

flyginger, skal luftfartøyoperatøren bruke erstatningsdata for 

det respektive tidsrommet som er beregnet i samsvar med den 

alternative metoden som er definert i overvåkingsplanen. 

Dersom det ikke kan fastsettes erstatningsdata i samsvar med 

første ledd i dette nummer, skal utslippene for flygingen eller 

flygingene anslås av luftfartøyoperatøren gjennom 

drivstofforbruket som bestemmes ved hjelp av et verktøy nevnt 

i artikkel 54 nr. 2. 

Artikkel 66 

Registreringer og dokumentasjon 

1.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal føre 

register over alle relevante data og opplysninger, herunder 

opplysninger som er oppført i vedlegg IX, i minst 10 år. 

De dokumenterte og arkiverte overvåkingsdataene skal 

muliggjøre verifisering av de årlige utslippsrapportene eller 

tonnkilometerdataene i samsvar med forordning (EU) nr. 

600/2012. Data som er rapportert av den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren gjennom et system for elektronisk 

rapportering og datahåndtering som er opprettet av 

vedkommende myndighet, kan anses å være oppbevart hos den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren dersom de har tilgang 

til disse dataene. 

2.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal sikre 

at relevante dokumenter er tilgjengelige når og der det er behov 

for dem, slik at datastrømaktiviteter og kontrollvirksomhet skal 

kunne utføres. 

Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal på 

anmodning stille disse dokumentene til rådighet for 

vedkommende myndighet samt til miljøkontrolløren som 

verifiserer utslippsrapportene eller tonnkilometerdatarapporten i 

samsvar med forordning (EU) nr. 600/2012. 

KAPITTEL VI 

RAPPORTERINGSKRAV 

Artikkel 67 

Tidsfrister og forpliktelser for rapportering 

1.  Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal innen 

31. mars hvert år framlegge for vedkommende myndighet en 

utslippsrapport som omfatter de årlige utslippene i 

rapporteringsperioden, og som er verifisert i samsvar med 

forordning (EU) nr. 600/2012. 

Vedkommende myndigheter kan imidlertid kreve at 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatører framlegger den 

verifiserte årlige utslippsrapporten tidligere enn 31. mars, men 

tidligst 28. februar. 

2.  Dersom luftfartøyoperatøren velger å søke om 

vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 

3e eller 3f i direktiv 2003/87/EF, skal luftfartøyoperatøren 

innen 31. mars i året etter overvåkingsåret nevnt i artikkel 3e 

eller 3f i direktiv 2003/87/EF framlegge for vedkommende 

myndighet en tonnkilometerdatarapport som omfatter 

tonnkilometerdataene for overvåkingsåret, og som er verifisert i 

samsvar med forordning (EU) nr. 600/2012. 

3.  De årlige utslippsrapportene og tonnkilometerdata-

rapportene skal minst inneholde opplysningene oppført i 

vedlegg X. 

Artikkel 68 

Force majeure 

1.  Dersom en luftfartøyoperatør ikke kan framlegge 

verifiserte tonnkilometerdata for vedkommende myndighet 

innen fristen fastsatt i artikkel 3e nr. 1 i direktiv 2003/87/EF på 

grunn av alvorlige og uforutsette omstendigheter utenfor dennes 

kontroll, skal luftfartøyoperatøren for formålene i nevnte 

bestemmelse framlegge for vedkommende myndighet de under 

omstendighetene beste foreliggende tonnkilometerdataene, om 

nødvendig også data som bygger på troverdige anslag. 

2.  Dersom vilkårene nevnt i nr. 1 er oppfylt, skal 

medlemsstaten med henblikk på anvendelsen nevnt i artikkel 3e 

nr. 1 i direktiv 2003/87/EF og i samsvar med nr. 2 i samme 

artikkel framlegge for Kommisjonen de dataene den har mottatt 

fra den berørte luftfartøyoperatøren, sammen med en forklaring 

på de omstendighetene som førte til at det ikke foreligger en 

rapport som er verifisert i samsvar med forordning (EU) 

nr. 600/2012. 

Kommisjonen og medlemsstatene skal bruke disse dataene med 

henblikk på anvendelsen av artikkel 3e nr. 3 og 4 i direktiv 

2003/87/EF. 

3.  Dersom en medlemsstat framlegger for Kommisjonen 

mottatte data for en luftfartøyoperatør i samsvar med nr. 2 i 

denne artikkel, skal den berørte luftfartøyoperatøren sikre at de 

innleverte tonnkilometerdataene verifiseres i samsvar med 

forordning (EU) nr. 600/2012 så snart som mulig, og i alle 

tilfeller etter at de omstendighetene som er nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel, ikke lenger foreligger. 

Luftfartøyoperatøren skal uten unødig opphold framlegge de 

verifiserte dataene for vedkommende myndighet. 

Den berørte vedkommende myndighet skal redusere og 

offentliggjøre den reviderte tildelingen av vederlagsfrie 

utslippskvoter til luftfartøyoperatøren i samsvar med artikkel 3e 

nr. 4 i direktiv 2003/87/EF. Den relevante tildelingen skal ikke 

økes. Luftfartøyoperatøren skal eventuelt tilbakelevere 

eventuelle overskytende kvoter som er mottatt i samsvar med 

artikkel 3e nr. 5 i nevnte direktiv. 
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4.  Vedkommende myndighet skal iverksette effektive tiltak 

for å sikre at den berørte luftfartøyoperatøren oppfyller sine 

forpliktelser i samsvar med nr. 3. 

Artikkel 69 

Rapportering om forbedringer av overvåkingsmetoden 

1.  Hver driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør skal 

regelmessig kontrollere om den anvendte overvåkingsmetoden 

kan forbedres. 

En driftsansvarlig ved et anlegg skal framlegge for godkjenning 

av vedkommende myndighet en rapport som inneholder 

opplysningene nevnt i nr. 2 eller 3, etter relevans, innen 

følgende frister: 

a) for et anlegg i kategori A: innen 30. juni hvert fjerde år, 

b) for et anlegg i kategori B: innen 30. juni hvert annet år, 

c) for et anlegg i kategori C: innen 30. juni hvert år. 

Vedkommende myndighet kan imidlertid fastsette en alternativ 

dato for innlevering av rapporten, men senest 30. september 

samme år. 

2.  Dersom den driftsansvarlige ikke anvender minst de 

påkrevde nivåene i samsvar med artikkel 26 nr. 1 første ledd og 

artikkel 41 nr. 1, skal den driftsansvarlige gi en begrunnelse for 

hvorfor det ikke er teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye 

kostnader å anvende de påkrevde nivåene. 

Dersom det imidlertid viser seg at tiltak som er nødvendige for 

å nå disse nivåene, er blitt teknisk mulig å gjennomføre og ikke 

lenger fører til urimelig høye kostnader, skal den 

driftsansvarlige underrette vedkommende myndighet om 

passende endringer i overvåkingsplanen i samsvar med artikkel 

15, og framlegge forslag om og tidsfrister for gjennomføring av 

tilhørende tiltak. 

3.  Dersom den driftsansvarlige anvender en alternativ 

overvåkingsmetode som nevnt i artikkel 22, skal den 

driftsansvarlige gi: en begrunnelse for hvorfor det ikke er 

teknisk mulig eller vil føre til urimelig høye kostnader å 

anvende nivå 1 for én eller flere større eller mindre 

kildestrømmer. 

Dersom det viser seg at tiltak som er nødvendige for å nå minst 

nivå 1 for disse kildestrømmene, er blitt teknisk mulig å 

gjennomføre og ikke lenger fører til urimelig høye kostnader, 

skal imidlertid den driftsansvarlige underrette vedkommende 

myndighet om passende endringer i overvåkingsplanen i 

samsvar med artikkel 15, og skal framlegge forslag om og 

tidsfrister for gjennomføring av tilhørende tiltak. 

4.  Dersom verifiseringsrapporten som er utarbeidet i 

samsvar med forordning (EU) nr. 600/2012, omfatter 

gjenstående avvik eller anbefalinger for forbedringer i samsvar 

med artikkel 27, 29 og 30 i nevnte forordning, skal den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren innen 30. juni samme 

år som verifiseringsrapporten er utarbeidet av 

miljøkontrolløren, framlegge en rapport for vedkommende 

myndighet for godkjenning. Rapporten skal beskrive hvordan 

og når den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren har rettet 

eller planlagt å rette avvikene som miljøkontrolløren har påvist, 

og å gjennomføre anbefalte forbedringer. 

En slik rapport kan eventuelt kombineres med rapporten nevnt i 

nr. 1 i denne artikkel. 

Dersom de anbefalte forbedringene ikke skulle føre til en 

forbedring av overvåkingsmetoden, skal den driftsansvarlige 

eller luftfartøyoperatøren gi en begrunnelse for dette. Dersom 

de anbefalte forbedringene skulle føre til urimelig høye 

kostnader, skal den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren 

framlegge dokumentasjon på at disse kostnadene er urimelig 

høye. 

Artikkel 70 

Vedkommende myndighets bestemmelse av utslipp 

1.  Vedkommende myndighet skal gi et forsiktig anslag over 

utslippene fra et anlegg eller en luftfartøyoperatør i følgende 

situasjoner: 

a) dersom den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren ikke 

har framlagt noen verifisert årlig utslippsrapport innen den 

fristen som kreves i henhold til artikkel 67 nr. 1, 

b) dersom den verifiserte årlige utslippsrapporten som er 

nevnt i artikkel 67 nr. 1, ikke er i samsvar med denne 

forordning, 

c) dersom utslippsrapporten fra en driftsansvarlig eller en 

luftfartøyoperatør ikke er blitt verifisert i samsvar med 

forordning (EU) nr. 600/2012. 

2.  Dersom miljøkontrolløren har fastslått i 

verifiseringsrapporten som er utarbeidet i samsvar med 

forordning (EU) nr. 600/2012, at det foreligger feilopplysninger 

som ikke er alvorlige, og som den driftsansvarlige eller 

luftfartøyoperatøren ikke har rettet opp før 

verifiseringserklæringen ble utstedt, skal vedkommende 

myndighet vurdere disse feilopplysningene og eventuelt gjøre et 

forsiktig anslag over utslippene fra anlegget eller 

luftfartøyoperatøren. Vedkommende myndighet skal underrette 

den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren om hvorvidt det 

er nødvendig å rette utslippsrapporten, og hvilke rettelser dette 

er. Den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren skal gjøre 

disse opplysningene tilgjengelige for miljøkontrolløren. 

3.  Medlemsstatene skal opprette en effektiv 

informasjonsutveksling mellom vedkommende myndigheter 

som er ansvarlig for å godkjenne overvåkingsplaner, og 

vedkommende myndigheter som er ansvarlig for å godkjenne 

årlige utslippsrapporter. 
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Artikkel 71 

Tilgang til opplysninger 

Utslippsrapporter som vedkommende myndighet er i besittelse 

av, skal gjøres offentlig tilgjengelige av myndigheten med 

forbehold for nasjonale regler vedtatt i henhold til direktiv 

2003/4/EF. Når det gjelder anvendelsen av unntaket definert i 

artikkel 4 nr. 2 bokstav d) i nevnte direktiv, kan den 

driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren i sin rapport angi 

hvilke opplysninger som anses som forretningsmessig 

følsomme. 

Artikkel 72 

Avrunding av data 

1.  Samlede årlige utslipp skal rapporteres avrundet til hele 

tonn CO2 eller CO2(e). 

Tonnkilometer skal rapporteres som avrundede verdier for 

tonnkilometer. 

2.  Alle variablene som brukes til å beregne utslipp, skal 

avrundes slik at de tar med alle tall som har betydning for 

beregning og rapportering av utslipp. 

3.  All data per flyging skal avrundes slik at de tar med alle 

tall som har betydning for beregning av distansen og nyttelasten 

i samsvar med artikkel 56 og for rapportering av 

tonnkilometerdata. 

Artikkel 73 

Sikring av samsvar med annen rapportering 

Hver av de formene for virksomhet som er oppført i vedlegg I 

til direktiv 2003/87/EF, og som utføres av en driftsansvarlig 

eller en luftfartøyoperatør, skal eventuelt merkes med koder fra 

følgende rapporteringsordninger: 

a) det felles rapporteringsformatet for nasjonale 

klimagassfortegnelser som er godkjent av de respektive 

organene i De forente nasjoners rammekonvensjon om 

klimaendring, 

b) anleggets identifikasjonsnummer i Det europeiske register 

over utslipp og overføring av forurensende stoffer i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 166/2006(1), 

c) IPPC-virksomheten i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 166/2006, 

d) NACE-koden i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1893/2006(2). 

  

(1) EUT L 33 av 4.2.2006, s. 1. 

(2) EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1. 

KAPITTEL VII 

KRAV TIL INFORMASJONSTEKNOLOGI 

Artikkel 74 

Elektroniske datautvekslingsformater 

1.  Medlemsstatene kan kreve at den driftsansvarlige og 

luftfartøyoperatøren bruker elektroniske maler eller bestemte 

filformater for innlevering av overvåkingsplaner og endringer 

av overvåkingsplanen, samt for innsending av årlige 

utslippsrapporter, tonnkilometerdatarapporter, verifiserings-

rapporter og forbedringsrapporter. 

Disse malene eller filformatspesifikasjonene som er utarbeidet 

av medlemsstatene, skal minst inneholde de opplysningene som 

finnes i de elektroniske malene eller filformatspesifikasjonene 

som er offentliggjort av Kommisjonen. 

2.  Når medlemsstatene utarbeider maler eller filformat-

spesifikasjoner som nevnt i nr. 1, kan medlemsstatene velge ett 

eller begge følgende alternativer: 

a) spesifikasjoner for filformater som bruker et standardisert 

elektronisk rapporteringsspråk (heretter kalt 

«rapporteringsspråk for EUs ordning for handel med 

utslippskvoter») basert på XML, til bruk sammen med 

avanserte automatiserte systemer, 

b) maler som er offentliggjort i en form som kan brukes med 

standardprogramvare for kontorbruk, herunder regneark og 

tekstbehandlingsfiler. 

Artikkel 75 

Bruk av automatiserte systemer 

1.  Dersom en medlemsstat velger å bruke automatiserte 

systemer til elektronisk datautveksling basert på 

rapporteringsspråk for EUs ordning for handel med 

utslippskvoter i samsvar med artikkel 74 nr. 2 bokstav a), skal 

disse systemene ved gjennomføring av teknologiske tiltak i 

samsvar med teknikkens nåværende tilstand, sikre følgende på 

en kostnadseffektiv måte: 

a) dataintegritet, som hindrer at elektroniske meldinger endres 

under overføring, 

b) fortrolig behandling av data ved hjelp av 

sikkerhetsteknikker, herunder krypteringsteknikker, slik at 

dataene bare er tilgjengelige for den parten som de er 

tiltenkt, og at ingen uautoriserte parter kan få tilgang til 

dataene, 

c) dataenes gyldighet, slik at identiteten til både senderen og 

mottakeren av data er kjent og verifisert, 

d) ikke-fornekting av data, slik at én part i en transaksjon ikke 

kan nekte for å ha mottatt en transaksjon, og heller ikke den 

andre kan nekte for å ha sendt en transaksjon, ved å 

anvende metoder som signeringsteknikker eller uavhengig 

revisjon av systemsikkerheten. 
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2.  Alle automatiserte systemer basert på rapporteringsspråket 

for EUs ordning for handel med utslippskvoter som brukes av 

medlemsstatene til kommunikasjon mellom vedkommende 

myndighet, den driftsansvarlige, luftfartøyoperatøren, 

miljøkontrolløren og akkrediteringsorganet i henhold til (EU) 

nr. 600/2012, skal oppfylle følgende ikke-funksjonelle krav ved 

gjennomføring av teknologiske tiltak i samsvar med teknikkens 

nåværende tilstand: 

a) tilgangskontroll, slik at bare godkjente parter har tilgang til 

systemet og ingen data kan leses, skrives eller ajourføres av 

ikke-godkjente parter, ved gjennomføring av teknologiske 

tiltak for å oppnå følgende: 

i) begrensning av den fysiske tilgangen til den 

maskinvaren som de automatiserte systemene kjøres på, 

ved hjelp av fysiske barrierer, 

ii) begrensning av den logiske tilgangen til de 

automatiserte systemene gjennom bruk av teknologi for 

identifikasjon, autentisering og godkjenning, 

b) tilgjengelighet, slik at det sikres datatilgang, selv etter en 

lengre tid og etter at det eventuelt er innført ny 

programvare, 

c) revisjonsspor, slik at det sikres at endringer i data alltid kan 

gjenfinnes og analyseres i ettertid. 

KAPITTEL VIII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 76 

Oppheving av vedtak 2007/589/EF og 

overgangsbestemmelser 

1.  Vedtak 2007/589/EF oppheves. 

2.  Bestemmelsene i vedtak 2007/589/EF får fortsatt 

anvendelse på overvåking, rapportering og kontroll av utslipp, 

og eventuelt på virksomhetsdata som oppstår før 1. januar 2013. 

Artikkel 77 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 21. juni 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Minsteinnhold i overvåkingsplanen (artikkel 12 nr. 1) 

1. Minsteinnhold i overvåkingsplanen for anlegg 

Overvåkingsplanen for et anlegg skal minst inneholde følgende opplysninger: 

1) Allmenne opplysninger om anlegget: 

a) En beskrivelse av anlegget og de formene for virksomhet som utføres ved anlegget og som skal overvåkes, 

samt en liste over utslippskilder og kildestrømmer som skal overvåkes for hver form for virksomhet som 

utføres ved anlegget, etter følgende kriterier: 

i) Beskrivelsen skal være tilstrekkelig til å vise at verken datamangel eller dobbelttelling av utslipp 

forekommer. 

ii) Et enkelt diagram over utslippskilder, kildestrømmer, prøvetakingspunkter og måleutstyr skal tilføyes 

når vedkommende myndighet ber om det, eller dersom diagrammet forenkler beskrivelsen av anlegget 

eller henvisningen til utslippskilder, kildestrømmer, måleutstyr og alle andre deler av anlegget som er 

relevante for overvåkingsmetoden, herunder datastrømaktiviteter og kontrollvirksomhet. 

b) En beskrivelse av framgangsmåten for håndtering av ansvarsfordelingen i forbindelse med overvåking og 

rapportering ved anlegget, og for håndtering av det ansvarlige personalets kompetanse. 

c) En beskrivelse av framgangsmåten for regelmessig vurdering av overvåkingsplanens egnethet som minst 

omfatter følgende: 

i) Kontroll av listen over utslippskilder og kildestrømmer, for å sikre at den er fullstendig, og for å sikre at 

alle relevante endringer i anleggets art og funksjon er tatt med i overvåkingsplanen. 

ii) Vurdering med hensyn til overholdelse av usikkerhetstersklene for virksomhetsdata og andre 

parametrer, når dette er relevant, for de anvendte nivåene for hver kildestrøm og utslippskilde. 

iii) Vurdering av potensielle tiltak for forbedring av den anvendte overvåkingsmetoden. 

d) En beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene for datastrømaktiviteter i samsvar med artikkel 57, 

herunder et diagram etter behov for utdyping. 

e) En beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene for kontrollvirksomhet som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 58. 

f) Eventuelt opplysninger om relevante forbindelser til former for virksomhet som utføres innenfor rammen av 

fellesskapsordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS) som er opprettet i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009(1), systemer som omfattes av den harmoniserte 

standarden ISO 14001:2004 og andre miljøstyringsordninger, herunder opplysninger om framgangsmåter og 

kontroller med relevans til overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser. 

g) Versjonsnummer for overvåkingsplanen. 

2) En nærmere beskrivelse av de beregningsbaserte metodene når disse anvendes, som skal omfatte følgende: 

a) En nærmere beskrivelse av de beregningsbaserte metodene som er anvendt, herunder en liste over inndata 

og beregningsformler som er brukt, en liste over nivåer som er anvendt for virksomhetsdata og alle relevante 

beregningsfaktorer for hver av de kildestrømmene som overvåkes. 

b) Om relevant og dersom den driftsansvarlige ønsker å bruke forenklinger for mindre og små kildestrømmer, 

en kategorisering av kildestrømmer i større, mindre og små kildestrømmer. 

c) En beskrivelse av målesystemene som benyttes, og deres måleområde samt angitt usikkerhet og nøyaktig 

plassering av måleinstrumentene som skal benyttes for hver av kildestrømmene som skal overvåkes.  

  

(1) EFT L 342 av 22.12.2009, s. 1. 
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d) Eventuelt de standardverdiene som er brukt til å beregne faktorer som angir faktorens kilde, eller den 

relevante kilden som standardfaktoren vil bli beregnet ut fra regelmessig, for hver kildestrøm. 

e) Eventuelt en liste over analysemetodene som skal brukes til å fastsette alle relevante beregningsfaktorer for 

hver kildestrøm, og en beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene for disse analysene. 

f) Eventuelt en beskrivelse av framgangsmåten som ligger til grunn for prøvetakingsplanen for brensel og 

materialer som skal analyseres, og framgangsmåten som brukes til å vurdere prøvetakingsplanens egnethet. 

g) Eventuelt en liste over laboratorier som deltar i utføringen av relevante analytiske framgangsmåter, og 

dersom laboratoriet ikke er akkreditert i samsvar med artikkel 34 nr. 1, en beskrivelse av framgangsmåten 

som brukes til å dokumentere overholdelse av tilsvarende krav i samsvar med artikkel 34 nr. 2 og 3. 

3) Dersom det benyttes en alternativ overvåkingsmetode i samsvar med artikkel 22, en nærmere beskrivelse av 

overvåkingsmetoden som brukes på alle kildestrømmer eller utslippskilder, der det brukes en metode uten 

nivåer, og en beskrivelse av den skriftlige framgangsmåten som benyttes for den tilknyttede 

usikkerhetsanalysen som skal utføres. 

4) En nærmere beskrivelse av de målingsbaserte metodene, dersom disse anvendes, som skal omfatte følgende: 

a) En beskrivelse av den målingsbaserte metoden, herunder beskrivelser av alle skriftlige framgangsmåter som 

er relevante for målingen, samt følgende: 

i) Eventuelle beregningsformler som brukes til innsamling av data og som brukes til å bestemme årlige 

utslipp fra hver utslippskilde. 

ii) Den metoden som brukes til å bestemme om gyldige timer eller kortere referanseperioder for hver 

parameter kan beregnes, og til å erstatte manglende data i samsvar med artikkel 45. 

b) En liste over alle relevante utslippspunkter ved normal drift, og ved begrenset drift eller overgangsfaser, 

herunder driftsstans eller innkjøring, supplert med et prosessdiagram på anmodning fra vedkommende 

myndighet. 

c) Dersom en røykgasstrøm utledes ved beregning, en beskrivelse av den skriftlige framgangsmåten for denne 

beregningen for hver overvåket utslippskilde ved hjelp av en målingsbasert metode. 

d) En liste over alt relevant utstyr, med angivelse av målefrekvens, driftsområde og usikkerhet. 

e) En liste over anvende standarder og alle avvik fra disse standardene. 

f) Eventuelt en beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene for gjennomføring av bekreftende beregninger i 

samsvar med artikkel 46. 

g) En beskrivelse av metoden for hvordan CO2 fra biomasse skal bestemmes og trekkes fra de målte CO2-

utslippene, og eventuelt av de skriftlige framgangsmåtene som brukes til dette formålet. 

5) I tillegg til elementene som er oppført i nr. 4, en nærmere beskrivelse av overvåkingsmetoden der N2O-utslipp 

overvåkes, eventuelt i form av beskrivelser av de skriftlige framgangsmåtene som er anvendt, herunder en 

beskrivelse av følgende: 

a) Metoden og parametrene som brukes til å bestemme mengden materialer som brukes i 

produksjonsprosessen, og den største mengden materialer som brukes ved full driftskapasitet. 

b) Metoden og parametrene som brukes til å bestemme mengden produkt som produseres på timebasis, uttrykt 

som henholdsvis salpetersyre (100 %), adipinsyre (100 %), kaprolaktam, glyoksal og glyoksalsyre per time. 

c) Metoden og parametrene som brukes til å bestemme N2O-konsentrasjonen i røykgassen fra hver 

utslippskilde, kildens driftsområde og usikkerhet, samt nærmere opplysninger om alternative metoder som 

kan anvendes dersom konsentrasjonene faller utenfor driftsområdet, og situasjoner der dette kan 

forekomme. 

d) Beregningsmetoden som brukes til å bestemme N2O-utslipp fra periodiske, urensede kilder ved produksjon 

av salpetersyre, adipinsyre, kaprolaktam, glyoksal og glyoksalsyre. 

e) Hvordan og i hvilken grad anlegget drives med variabel belastning, og hvordan driftsledelsen utføres.  
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f) Metoden og eventuelle beregningsformler som brukes til å bestemme årlige N2O-utslipp og de tilsvarende 

CO2(e)-verdiene fra hver utslippskilde. 

g) Opplysninger om prosessforhold som avviker fra normal drift, en indikasjon på disse forholdenes mulige 

hyppighet og varighet samt en indikasjon på størrelsen på N2O-utslippet under de avvikende 

prosessforholdene, som for eksempel ved funksjonssvikt i renseutstyret. 

6) En nærmere beskrivelse av overvåkingsmetoden når det gjelder utslipp av perfluorkarboner fra produksjon av 

primæraluminium, eventuelt i form av en beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene som er anvendt, 

herunder følgende: 

a) Eventuelt datoene for målinger for bestemmelse av de anleggsspesifikke utslippsfaktorene for SEFCF4 eller 

OVC, og FC2F6, samt en plan for framtidige fastsettelser av disse verdiene. 

b) Eventuelt den protokollen som beskriver hvilken framgangsmåte som er benyttet til å bestemme de 

anleggsspesifikke utslippsfaktorene for CF4 og C2F6, som også viser at målingene er utført og vil bli utført i 

tilstrekkelig lang tid til at målte verdier konvergerer, men minst i 72 timer. 

c) Eventuelt metoden for å bestemme hvor effektiv innsamlingen er når det gjelder diffuse utslipp ved anlegg 

for produksjon av primæraluminium. 

d) En beskrivelse av celletype og anodetype. 

7) En nærmere beskrivelse av overvåkingsmetoden når overføring av bundet CO2 som del av et brensel i samsvar 

med artikkel 48 eller overføring av CO2 i samsvar med artikkel 49 utføres, eventuelt i form av en beskrivelse av 

de skriftlige framgangsmåtene som er anvendt, herunder følgende: 

a) Eventuelt plasseringen av utstyr for temperatur- og trykkmåling i et transportnett. 

b) Eventuelt framgangsmåter for å forebygge, påvise og mengdebestemme lekkasjer fra transportnett. 

c) For transportnett: Framgangsmåter som effektivt sikrer at CO2 overføres bare til anlegg som har gyldig 

utslippstillatelse for klimagasser, eller der eventuelle utslipp av CO2 effektivt overvåkes og gjøres rede for i 

samsvar med artikkel 49. 

d) Identifikasjon av mottaks- og overføringsanleggene ved hjelp av anleggskoden som er bekreftet i samsvar 

med forordning (EU) nr. 1193/2011. 

e) Eventuelt en beskrivelse av systemer for kontinuerlig måling som brukes ved overføringspunkter for CO2 

mellom anlegg som overfører CO2 i samsvar med artikkel 48 eller 49. 

f) Eventuelt en beskrivelse av metoden for forsiktige anslag som brukes til å bestemme biomassefraksjonen av 

overført CO2 i samsvar med artikkel 48 eller 49. 

g) Eventuelt mengdebestemmelsesmetoder for utslipp eller frigivelser av CO2 til vannsøylen fra potensielle 

lekkasjer samt anvendte og eventuelt tilpassede mengdebestemmelsesmetoder for faktiske utslipp eller 

frigivelser av CO2 til vannsøylen fra lekkasjer, som angitt i avsnitt 23 i vedlegg IV. 

2. Minsteinnhold i overvåkingsplaner for utslipp fra luftfart 

1.  Overvåkingsplanen skal inneholde følgende opplysninger for alle luftfartøyoperatører: 

a) Identifikasjon av luftfartøyoperatøren, kjenningssignalet eller annen entydig betegnelse som brukes til 

flygekontrollformål, kontaktopplysninger for luftfartøyoperatøren og for en ansvarlig person hos 

luftfartøyoperatøren, kontaktadresse, administrerende medlemsstat og administrerende vedkommende 

myndighet. 

b) En foreløpig liste over typene luftfartøy i luftfartøyoperatørens flåte som er i drift på tidspunktet for 

framlegging av overvåkingsplanen, samt antallet luftfartøyer per type, og en veiledende liste over ytterligere 

luftfartøytyper som forventes å bli tatt i bruk, herunder og der dette er tilgjengelig, et anslått antall 

luftfartøyer per type samt hvilke kildestrømmer (drivstofftyper) som er tilknyttet hver luftfartøytype. 

c) En beskrivelse av de framgangsmåtene, systemene og ansvarsområdene som brukes til å ajourføre listen 

over utslippskilder, slik at den er fullstendig i løpet av overvåkingsåret, dvs. for å sikre at overvåkingen og 

rapporteringen av utslippene til eide og innleide luftfartøyer er fullstendig.  
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d) En beskrivelse av de framgangsmåtene som brukes til å bekrefte at listen over flyginger under den entydige 

betegnelsen og etter flyplasspar er fullstendig, og de framgangsmåtene som brukes til å fastslå om flyginger 

omfattes av vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, for å sikre at dataene er fullstendige og dobbelttelling unngås. 

e) En beskrivelse av framgangsmåten for håndtering og fordeling av ansvar for overvåking og rapportering, og 

for håndtering av det ansvarlige personalets kompetanse. 

f) En beskrivelse av framgangsmåten for regelmessig vurdering av overvåkingsplanens egnethet, herunder 

eventuelle tiltak for å forbedre overvåkingsmetoden og de tilhørende framgangsmåtene som anvendes. 

g) En beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene for datastrømaktiviteter som kreves i henhold til artikkel 

57, herunder et diagram etter behov for utdyping. 

h) En beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene for kontrollvirksomhet fastsatt i artikkel 58. 

i) Eventuelt opplysninger om relevante forbindelser til former for virksomhet som utføres innenfor rammen av 

EMAS, systemer som omfattes av den harmoniserte standarden ISO 14001:2004 og andre 

miljøstyringsordninger, herunder opplysninger om framgangsmåter og kontroller med relevans til 

overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser. 

j) Versjonsnummer for overvåkingsplanen. 

2.  Overvåkingsplanen skal inneholde følgende opplysninger for luftfartøyoperatører som ikke er foretak med lave 

utslipp som definert i artikkel 54 nr. 1, eller som ikke har til hensikt å bruke verktøy for foretak med lave utslipp 

i samsvar med artikkel 54 nr. 2: 

a) En beskrivelse av den skriftlige framgangsmåten som skal brukes til å definere overvåkingsmetoden for 

andre typer luftfartøyer som en luftfartøyoperatør har til hensikt å bruke. 

b) En beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene for overvåking av drivstofforbruk i hvert luftfartøy, 

herunder: 

i) den valgte metoden (metode A eller metode B) for beregning av drivstofforbruk; dersom den samme 

metoden ikke anvendes for alle typer luftfartøy, en begrunnelse for denne metoden, samt en liste som 

angir hvilken metode som brukes under hvilke forhold, 

ii) framgangsmåter for måling av tanket drivstoff og drivstoff i tankene, herunder de valgte nivåene, en 

beskrivelse av måleinstrumentene som benyttes, samt eventuelt framgangsmåtene for registrering, 

gjenfinning, overføring og lagring av informasjon vedrørende målinger, 

iii) eventuelt den valgte metoden for å bestemme densitet, 

iv) en framgangsmåte for å sikre at den samlede usikkerheten ved måling av drivstoff vil være i samsvar 

med kravene for det valgte nivået, om mulig idet det vises til nasjonal lovgivning, klausuler i 

kundekontrakter eller drivstoffleverandørenes standarder for nøyaktighet. 

c) En liste over avvik for særskilte flyplasser fra den generelle overvåkingsmetoden som beskrevet i bokstav 

b), der det på grunn av særlige omstendigheter ikke er mulig for luftfartøyoperatøren å framlegge alle 

nødvendige data for den påkrevde overvåkingsmetoden. 

d) Eventuelt framgangsmåtene for måling av densiteten som benyttes til tanket drivstoff og drivstoff i tankene, 

herunder en beskrivelse av målingsinstrumentene som benyttes, eller dersom måling ikke er teknisk mulig, 

standardverdien som benyttes samt en begrunnelse for denne metoden. 

e) Utslippsfaktorer som benyttes for hver type drivstoff, eller når det gjelder alternative drivstoff, metodene for 

å bestemme utslippsfaktorene, herunder metoden for prøvetaking, analysemetoder, en beskrivelse av de 

laboratoriene som brukes og deres akkreditering, og/eller deres framgangsmåter for kvalitetssikring. 

f) En beskrivelse av metoden som skal brukes til å bestemme erstatningsdata for å erstatte manglende data i 

samsvar med artikkel 65 nr. 2. 

3. Minsteinnhold i overvåkingsplaner for tonnkilometerdata 

Overvåkingsplanen for tonnkilometerdata skal inneholde følgende opplysninger: 

a) Elementene som er oppført i nr. 1 i avsnitt 2 i dette vedlegg.  
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b) En beskrivelse av de skriftlige framgangsmåtene som brukes til å bestemme tonnkilometerdata per flyging, 

herunder: 

i) framgangsmåter, ansvarsområder, datakilder og beregningsformler for bestemmelse og registrering av 

distanse per flyplasspar, 

ii) det nivået som brukes til å bestemme massen av passasjerer, herunder innsjekket bagasje, og dersom nivå 2 

brukes, skal det foreligge en beskrivelse av framgangsmåten for å beregne massen av passasjerer og 

bagasje, 

iii) eventuelt en beskrivelse av framgangsmåtene som brukes til å bestemme massen av gods og post, 

iv) eventuelt en beskrivelse av det måleutstyret som brukes til å måle massen av passasjerer, gods og post. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Nivåterskler for beregningsbaserte metoder som gjelder anlegg (artikkel 12 nr. 1) 

1. Definisjon av nivåer for virksomhetsdata 

Usikkerhetstersklene i tabell 1 får anvendelse på nivåer som er relevante for virksomhetsdata i samsvar med 

artikkel 28 nr. 1 bokstav a) og artikkel 29 nr. 2 første ledd samt vedlegg IV til denne forordning. 

Usikkerhetsnivåene skal tolkes som største tillatte usikkerhet for bestemmelse av kildestrømmer i en 

rapporteringsperiode. 

Dersom tabell 1 ikke omfatter virksomhet som er oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og massebalansen 

ikke anvendes, skal den driftsansvarlige bruke nivåene som er oppført i tabell 1 under «Forbrenning av brensler og 

brensler brukt som innsatsmaterialer i prosessen» for disse formene for virksomhet. 

Tabell 1 

Nivåer for virksomhetsdata (største tillatte usikkerhet for hvert nivå) 

Type virksomhet/kildestrøm Parameter som usikkerheten får anvendelse på Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Forbrenning av brensler og brensler brukt som innsatsmaterialer i prosessen 

Kommersielle standardbrensler Mengde brensel [t] eller [Nm3] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Andre brensler i gassform og flytende 

form 

Mengde brensel [t] eller [Nm3] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Faste brensler Mengde brensel [t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Fakling Mengde faklet gass [Nm3] ± 17,5 % ± 12,5 % ± 7,5 %  

Utskilling: karbonat (metode A) Mengde forbrukt karbonat [t] ± 7,5 %    

Utskilling: gipsstein (metode B) Mengde framstilt gipsstein [t] ± 7,5 %    

Raffinering av mineralolje 

Regenerering ved katalytisk 

krakking(*) 

Usikkerhetskrav gjelder separat for hver 

utslippskilde 

± 10 % ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % 

Hydrogenproduksjon Tilført hydrokarbon [t] ± 7,5 % ± 2,5 %   

Produksjon av koks 

Massebalansemetode Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] 

± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Røsting og sintring av metallholdig malm 

Karbonat som innsatsmateriale Karbonatinnsatsmateriale og restprodukter fra 

prosessen [t] 

± 5 % ± 2,5 %   

Massebalansemetode Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] 

± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Produksjon av jern og stål 

Brensel som innsatsmateriale i 

prosessen 

Hver massestrøm inn i og fra anlegget [t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Massebalansemetode Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] 

± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Produksjon av sementklinker 

Basert på innsatsmateriale for ovn 

(metode A) 

Hvert relevant innsatsmateriale for ovn [t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 %  

Klinkerproduksjon (metode B) Framstilte klinker [t] ± 5 % ± 2,5 %   
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Type virksomhet/kildestrøm Parameter som usikkerheten får anvendelse på Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

Sementovnsstøv Sementovnsstøv eller bypass-støv [t] i.r.(**) ± 7,5 %   

Annet karbon enn karbonat Hvert råstoff [t] ± 15 % ± 7,5 %   

Produksjon av kalk og røsting av dolomitt og magnesitt 

Karbonat (metode A) Hvert relevant innsatsmateriale for ovn [t] ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 %  

Jordalkalioksider (metode B) Framstilt kalk [t] ± 5 % ± 2,5 %   

Ovnsstøv (metode B) Ovnsstøv [t] i.r.(**) ± 7,5 %   

Produksjon av glass og mineralull 

Karbonater (innsatsmateriale) Hvert karbonatråstoff eller tilsetningsstoffer 

tilknyttet CO2-utslipp [t] 

± 2,5 % ± 1,5 %   

Produksjon av keramiske produkter 

Innsatsmaterialer, karbon (metode A) Hvert karbonatråstoff eller tilsetningsstoff 

tilknyttet CO2-utslipp [t] 

± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 %  

Alkalioksider (metode B) Bruttoproduksjon, herunder avviste produkter 

og glassavfall fra ovner og transport [t] 

± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 %  

Utskilling Tørt CaCO3 forbrukt [t] ± 7,5 %    

Produksjon av papirmasse og papir 

Tilsetningskjemikalier Mengde CaCO3 og Na2CO3 [t] ± 2,5 % ± 1,5 %   

Produksjon av karbonstøv 

Massebalansemetode Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] 

± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Produksjon av ammoniakk 

Brensel som innsatsmateriale i 

prosessen 

Mengde brensel brukt som innsatsmateriale i 

prosessen [t] eller [Nm3] 

± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Produksjon av hydrogen og syntesegass 

Brensel som innsatsmateriale i 

prosessen 

Mengde brensel brukt som innsatsmateriale i 

hydrogenproduksjon [t] eller [Nm3] 

± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Massebalansemetode Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] 

± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Produksjon av organiske kjemikalier i bulk 

Massebalansemetode Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] 

± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Produksjon eller behandling av jernholdige og ikke-jernholdige metaller, herunder sekundæraluminium 

Prosessutslipp Hvert innsatsmateriale eller restprodukt fra 

prosessen brukt som innsatsmateriale i 

prosessen [t] 

± 5 % ± 2,5 %   

Massebalansemetode Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] 

± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 

Produksjon av primæraluminium 

Massebalansemetode Hvert innsatsmateriale og produsert materiale 

[t] 

± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,5 % 
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Type virksomhet/kildestrøm Parameter som usikkerheten får anvendelse på Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

PFK-utslipp (helningsmetoden) Produksjon av primæraluminium i [t], 

anodeeffektminutter i [antall 

anodeeffekter/celledøgn] og 

[anodeeffektminutter/forekomst] 

± 2,5 % ± 1,5 %   

PFK-utslipp (overspenningsmetoden) Produksjon av primæraluminium i [t], 

anodeeffektoverspenning [mV] og strømutbytte 

[-] 

± 2,5 % ± 1,5 %   

(*) For overvåking av utslipp fra regenerering av katalytisk krakking (annen katalytisk regenerering og fleksible koksanlegg) i mineraloljeraffinerier, er den påkrevde 

usikkerheten knyttet til den samlede usikkerheten for alle utslipp fra denne kilden. 

(**) Mengde [t] sementovnsstøv eller (ev.) bypass-støv som føres ut fra ovnssystemet i løpet av en rapporteringsperiode, og som anslås ved hjelp av retningslinjer for god 

industriell praksis. 

2. Definisjon av nivåer for beregningsfaktorer for forbrenningsutslipp 

De driftsansvarlige skal overvåke CO2-utslipp fra alle typer forbrenningsprosesser som finner sted innenfor 

rammen av alle former for virksomhet som er oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, eller som inngår i 

unionsordningen i henhold til artikkel 24 i nevnte direktiv, ved hjelp av de nivådefinisjonene som er fastsatt i 

dette avsnitt. Dersom brensel brukes som innsatsmateriale i prosessen, gjelder de samme reglene som for 

forbrenningsutslipp. Dersom brensel utgjør en del av en massebalanse i samsvar med artikkel 25 nr. 1 i denne 

forordning, gjelder nivådefinisjonene for massebalanser i nr. 3 i dette vedlegg. 

Prosessutslipp fra tilhørende utskilling av røykgass skal overvåkes i samsvar med vedlegg IV avsnitt 1 

underavsnitt C. 

2.1. Nivåer for utslippsfaktorer 

Dersom en biomassefraksjon er bestemt for en brenselblanding eller materialblanding, skal de definerte nivåene 

være knyttet til den foreløpige utslippsfaktoren. For fossile brensler og materialer skal nivåene være knyttet til 

utslippsfaktoren. 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende et av følgende alternativer: 

a) De standardfaktorene som er oppført i avsnitt 1 i vedlegg VI. 

b) Andre konstante verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav d) eller e), dersom ingen relevant 

verdi er angitt i vedlegg VI avsnitt 1. 

Nivå 2a: Den driftsansvarlige skal anvende landsspesifikke utslippsfaktorer for hvert brensel eller materiale i 

samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav b) og c). 

Nivå 2b: Den driftsansvarlige skal utlede utslippsfaktorer for brensel ut fra følgende fastsatte tilnærmingsverdier, 

i kombinasjon med en empirisk korrelasjon som bestemmes minst én gang i året i samsvar med artikkel 

32-35 og 39: 

a) Densitetsmåling av bestemte oljer eller gasser, herunder slike som er felles for raffineri- eller 

stålindustrien. 

b) Netto brennverdi for bestemte kulltyper. 

Den driftsansvarlige skal sikre at korrelasjonen oppfyller kravene til god teknisk praksis og at den bare 

anvendes på verdier av tilnærmingsverdien som hører inn under det området den er fastsatt for. 

Nivå 3: Den driftsansvarlige skal bestemme utslippsfaktoren i samsvar med de relevante bestemmelsene i 

artikkel 32-35. 

2.2. Nivåer for netto brennverdi 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende et av følgende alternativer: 

a) De standardfaktorene som er oppført i avsnitt 1 i vedlegg VI. 

b) Andre konstante verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav d) eller e), dersom ingen relevant 

verdi er angitt i vedlegg VI avsnitt 1. 

Nivå 2a: Den driftsansvarlige skal anvende landsspesifikke faktorer for hvert brensel i samsvar med artikkel 31 

nr. 1 bokstav b) eller c). 

Nivå 2b: For kommersielle brensler benyttes netto brennverdi slik den er utledet av innkjøpsdokumentasjonen for 

hvert brensel fra leverandøren, forutsatt at netto brennverdi er utledet på grunnlag av aksepterte 

nasjonale eller internasjonale standarder.  
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Nivå 3: Den driftsansvarlige skal bestemme netto brennverdi i samsvar med artikkel 32-35. 

2.3. Nivåer for oksidasjonsfaktorer 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende en oksidasjonsfaktor på 1: 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal anvende oksidasjonsfaktorer for hvert brensel i samsvar med artikkel 31 nr. 1 

bokstav b) eller c). 

Nivå 3: For brensler skal den driftsansvarlige utlede virksomhetsspesifikke faktorer basert på relevant 

karboninnhold i aske, spillvann og andre typer avfall og biprodukter, samt andre relevante, ufullstendig 

oksiderte utslipp av karbon i gassform, bortsett fra CO. Sammensetningsdata skal bestemmes i samsvar 

med artikkel 32-35. 

2.4. Nivåer for biomassefraksjon 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende en av de verdiene som ble offentliggjort i samsvar med artikkel 39 nr. 

2 første ledd, eller en verdi som er fastsatt i samsvar med artikkel 39 nr. 2 annet ledd eller artikkel 39 nr. 

3. 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal bestemme særlige faktorer i samsvar med artikkel 39 nr. 1. 

3. Definisjon av nivåer for beregningsfaktorer for massebalanser 

Dersom en driftsansvarlig bruker en massebalanse i samsvar med artikkel 25, får nivådefinisjonene i dette avsnitt 

anvendelse. 

3.1. Nivåer for karboninnhold 

Den driftsansvarlige skal anvende et av følgende nivåer oppført i dette nummer. For å bestemme karboninnholdet 

fra en utslippsfaktor skal den driftsansvarlige bruke følgende ligninger: 

a) For utslippsfaktorer uttrykt som t CO2/TJ: C = (EF × NCV) / f 

b) For utslippsfaktorer uttrykt som t CO2/t: C = EF / f 

I disse formlene er C karboninnholdet uttrykt som en fraksjon (tonn karbon per tonn produkt), EF er 

utslippsfaktoren, NCV er netto brennverdi og f er faktoren fastsatt i artikkel 36 nr. 3. 

Dersom en biomassefraksjon er bestemt for en brenselblanding eller materialblanding, skal de definerte nivåene 

være knyttet til det samlede karboninnholdet. Biomassefraksjonen av karbon skal bestemmes ved hjelp av 

nivåene i avsnitt 2.4 i dette vedlegg. 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende et av følgende alternativer: 

a) Karboninnholdet utledet av standardfaktorene oppført i vedlegg VI avsnitt 1 og 2. 

b) Andre konstante verdier i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav d) eller e), dersom ingen relevant 

verdi er angitt i vedlegg VI avsnitt 1 og 2. 

Nivå 2a: Den driftsansvarlige skal bestemme karboninnholdet ut fra landsspesifikke utslippsfaktorer for hvert 

brensel eller materiale i samsvar med artikkel 31 nr. 1 bokstav b) eller c). 

Nivå 2b: Den driftsansvarlige skal bestemme karboninnholdet ut fra utslippsfaktorer for brensel på grunnlag av 

en av følgende fastsatte tilnærmingsverdier, i kombinasjon med en empirisk korrelasjon som fastsettes 

minst én gang i året i samsvar med artikkel 32-35: 

a) Densitetsmåling av bestemte oljer eller gasser som er felles for eksempel for raffineri- eller 

stålindustrien. 

b) Netto brennverdi for bestemte kulltyper. 

Den driftsansvarlige skal sikre at korrelasjonen oppfyller kravene til god teknisk praksis, og at den 

anvendes bare på verdier av tilnærmingsverdien som er innenfor det området den er fastsatt for. 

Nivå 3: Den driftsansvarlige skal fastsette karboninnholdet i samsvar med de relevante bestemmelsene i artikkel 

32-35. 

3.2. Nivåer for netto brennverdier 

De nivåene som er definert i avsnitt 2.2 i dette vedlegg, skal anvendes. 

4. Definisjon av nivåer for beregningsfaktorene for prosessutslipp fra nedbryting av karbonater 

For alle prosessutslipp, dersom de overvåkes ved hjelp av standardmetoden i samsvar med artikkel 24 nr. 2, får 

følgende nivådefinisjoner for utslippsfaktoren anvendelse:  
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a) Metode A: Basert på innsatsmateriale, utslippsfaktoren og virksomhetsdata knyttet til mengden av 

innsatsmateriale i prosessen. 

b) Metode B: Basert på produsert materiale, utslippsfaktoren og virksomhetsdata knyttet til mengden av 

produsert materiale i prosessen. 

4.1. Nivåer for utslippsfaktoren ved bruk av metode A 

Nivå 1: Bestemmelsen av mengden relevante karbonater i hvert relevant innsatsmateriale skal utføres i samsvar 

med artikkel 32-35. Støkiometriske forhold som angitt i avsnitt 2 i vedlegg VI skal benyttes til å regne 

om sammensetningsdata til utslippsfaktorer. 

4.2. Nivåer for omregningsfaktoren ved bruk av metode A 

Nivå 1: En omregningsfaktor på 1 skal anvendes. 

Nivå 2: Karbonater og annet karbon som føres ut av prosessen, skal vurderes ved hjelp av en omregningsfaktor 

med en verdi mellom 0 og 1. Den driftsansvarlige kan forutsette full omdanning for ett eller flere 

innsatsmaterialer og henføre ikke-omdannede materialer eller annet karbon til gjenværende 

innsatsmaterialer. Ytterligere fastsettelse av relevante kjemiske parametrer for produktene utføres i 

samsvar med artikkel 32-35. 

4.3. Nivåer for utslippsfaktoren ved bruk av metode B 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende standardfaktorene oppført i vedlegg VI avsnitt 2 tabell 3. 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal anvende en landsspesifikk utslippsfaktor i samsvar med artikkel 31 nr. 1 

bokstav b) eller c). 

Nivå 3: Mengden av relevante metalloksider fra nedbrytingen av karbonater i produktet skal bestemmes i 

samsvar med artikkel 32-35. Støkiometriske forhold som angitt i vedlegg VI avsnitt 2 tabell 3 skal 

brukes til å regne om sammensetningsdata til utslippsfaktorer, idet det forutsettes at alle relevante 

metalloksider er utledet av de respektive karbonatene. 

4.4. Nivåer for omregningsfaktoren ved bruk av metode B 

Nivå 1: En omregningsfaktor på 1 skal anvendes. 

Nivå 2: Mengden av ikke-karbonatholdige forbindelser for de relevante metallene i råstoffene, herunder 

gjenvunnet støv eller flygeaske eller andre allerede røstede materialer, skal vises ved hjelp av 

omregningsfaktorer med en verdi mellom 0 og 1, der en verdi lik 1 svarer til full omdanning av 

råstoffets karbonater til oksider. Ytterligere bestemmelse av relevante kjemiske parametrer i 

innsatsmaterialene i prosessen utføres i samsvar med artikkel 32-35. 

 ______  
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VEDLEGG III 

Overvåkingsmetoder for luftfarten (artikkel 52 og artikkel 56) 

1. Beregningsmetoder for bestemmelse av klimagasser i luftfartssektoren 

Metode A 

Den driftsansvarlige skal bruke følgende formel: 

Faktisk drivstofforbruk for hver flyging [t] = mengde drivstoff i luftfartøyets tanker når tanking av drivstoff som 

er nødvendig for flygingen, er fullført [t] – mengde drivstoff i luftfartøyets tanker når tanking av drivstoff som er 

nødvendig for den påfølgende flygingen, er fullført [t] + tanket drivstoff for den påfølgende flygingen [t] 

Dersom det ikke tankes drivstoff for flygingen eller en påfølgende flyging, skal mengden av drivstoff som befinner 

seg i luftfartøyets tanker, bestemmes ved avgangstidspunktet (block-off) for vedkommende flyging eller påfølgende 

flyging. Dersom et luftfartøy unntaksvis utfører annen aktivitet enn en flyging, herunder gjennomgår større 

vedlikehold som innebærer tømming av tankene, etter den flygingen som drivstofforbruket skal overvåkes for, kan 

luftfartøyoperatøren erstatte tallene for «mengde drivstoff i luftfartøyets tanker når tanking av drivstoff som er 

nødvendig for den påfølgende flygingen, er fullført + tanket drivstoff for den påfølgende flygingen» med «mengde 

drivstoff som er igjen i tankene ved starten av den påfølgende luftfartøyaktiviteten», som registrert i de tekniske 

journalene. 

Metode B 

Den driftsansvarlige skal bruke følgende formel: 

Faktisk drivstofforbruk for hver flyging [t] = mengde drivstoff som er igjen i luftfartøyets tanker på 

ankomsttidspunktet (block-on) ved avslutningen av den foregående flygingen [t] + tanket drivstoff for flygingen 

[t] – mengde drivstoff som befinner seg i tankene på ankomsttidspunktet (block-on) ved avslutningen av 

flygingen [t]. 

Tidspunktet for ankomsttidspunkt (block-on) kan anses som tilsvarende tidspunktet for stopp av motorene. Dersom 

et luftfartøy ikke har utført en flyging før den flygingen som drivstofforbruket skal overvåkes for, kan 

luftfartøyoperatøren erstatte «mengde drivstoff som er igjen i luftfartøyets tanker på ankomsttidspunktet (block-on) 

ved avslutningen av den foregående flygingen» med «mengde drivstoff som er igjen i luftfartøyets tanker ved 

avslutningen av den foregående luftfartøyaktiviteten», som registrert i de tekniske journalene. 

2. Nivåer for drivstofforbruk 

Tabell 1 

Nivåer for virksomhetsdata for utslipp fra luftfarten 

 Nivå 

Nivå 1 Nivå 2 

Høyeste usikkerhet når det gjelder den samlede 

mengden drivstoff i tonn som forbrukes av en 

luftfartøyoperatør i en rapporteringsperiode. 

± 5,0 %. ± 2,5 %. 

3. Utslippsfaktorer for standarddrivstoff 

Tabell 2 

CO2-utslippsfaktorer for flydrivstoff 

Drivstoff Utslippsfaktor (t CO2/t drivstoff) 

Flybensin (AvGas) 3,10 

Jetbensin (Jet B) 3,10 

Jetparafin (Jet A1 eller Jet A) 3,15 

4. Beregning av storsirkeldistanse 

Distanse [km] = storsirkeldistanse [km] + 95 km. 

Storsirkeldistansen skal være den korteste distansen mellom to vilkårlige punkter på jordoverflaten, som beregnes 

anslagsvis ved hjelp av systemet nevnt i artikkel 3.7.1.1 i vedlegg 15 til Chicago-konvensjonen (WGS 84).  
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Flyplassers lengde- og breddegrader skal tas enten fra opplysninger om flyplassens plassering offentliggjort i 

luftfartsinformasjonspublikasjoner (AIP – Aeronautical Information Publications) i samsvar med vedlegg 15 til 

Chicago-konvensjonen, eller fra en kilde som bruker slike AIP-data. 

Distanser beregnet ved hjelp av programvare eller av en tredjemann kan også brukes, forutsatt at 

beregningsmetoden er basert på formelen som er beskrevet i dette avsnitt, AIP-data og WGS 84-krav. 

 ______  



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/945 

 

VEDLEGG IV 

Virksomhetsspesifikke overvåkingsmetoder i forbindelse med anlegg (artikkel 20 nr. 2) 

1. Særlige overvåkingsregler for utslipp fra forbrenningsprosesser 

A. Virkeområde 

De driftsansvarlige skal overvåke CO2-utslipp fra alle typer forbrenningsprosesser som finner sted ved alle 

former for virksomhet som er oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, eller som inngår i EU-ordningen 

i henhold til artikkel 24 i nevnte direktiv, herunder de tilknyttede utskillingsprosessene etter reglene 

fastsatt i dette vedlegg. Eventuelle utslipp fra brensler som benyttes som innsatsmaterialer i prosessen, skal 

behandles som forbrenningsutslipp med hensyn til overvåkings- og rapporteringsmetoder, uten at det 

berører andre klassifiseringer for utslipp. 

Den driftsansvarlige skal ikke overvåke og rapportere utslipp fra forbrenningsmotorer som brukes til 

transport. Den driftsansvarlige skal tilskrive til anlegget alle utslipp fra forbrenning av brensel ved dette 

anlegget, uansett om det utføres varme eller elektrisk kraft til andre anlegg. Den driftsansvarlige skal ikke 

tilskrive utslipp i forbindelse med produksjon av varme eller elektrisk kraft som innføres fra andre anlegg, 

til det innførende anlegget. 

Den driftsansvarlige skal minst ta med følgende utslippskilder: kjeler, brennere, turbiner, varmeanlegg, 

smelteovner, forbrenningsovner, sementovner, ovner, tørkere, motorer, fakler, røykgassutskillere 

(prosessutslipp) og alt annet utstyr eller maskiner som bruker brensel, unntatt utstyr eller maskiner med 

forbrenningsmotorer som brukes til transport. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Utslippene fra forbrenningsprosesser skal beregnes i samsvar med artikkel 24 nr. 1, med mindre brenslene 

inngår i en massebalanse i samsvar med artikkel 25. Nivåene som er definert i avsnitt 2 i vedlegg II, får 

anvendelse. I tillegg skal prosessutslippene fra utskillingen av røykgass overvåkes ved hjelp av 

bestemmelsene fastsatt i underavsnitt C. 

For utslipp fra fakler gjelder særlige krav, som fastsatt i underavsnitt D i dette avsnitt. 

Forbrenningsprosesser som finner sted i gassbehandlingsterminaler, kan overvåkes ved hjelp av en 

massebalanse i samsvar med artikkel 25. 

C. Utskilling av røykgass 

Prosessutslipp av CO2 fra bruk av karbonat til utskilling av syregass fra strømmen av røykgass skal 

beregnes i samsvar med artikkel 24 nr. 2 på grunnlag av forbrukt karbonat (metode A) eller produsert gips 

(metode B). 

Metode A: Utslippsfaktor 

Nivå 1: Utslippsfaktoren skal bestemmes ut fra støkiometriske forhold som fastsatt i avsnitt 2 i vedlegg 

VI. Bestemmelsen av mengden CaCO3 og MgCO3 i de relevante innsatsmaterialene skal utføres 

ved å benytte retningslinjer for god industriell praksis. 

Metode B: Utslippsfaktor 

Nivå 1: Utslippsfaktoren er det støkiometriske forholdet for tørr gips (CaSO4 × 2H2O) til CO2 som 

slippes ut: 0,2558 t CO2/t gips. 

D. Fakling 

Ved beregning av utslipp fra fakling skal den driftsansvarlige ta med rutinemessig og driftsmessig fakling 

(kjøring, oppstarting og stansing samt nødutslipp). Den driftsansvarlige skal også ta med bundet CO2 i 

samsvar med artikkel 48. 

Som unntak fra nr. 2.1 i vedlegg II skal nivå 1 og 2b for utslippsfaktoren defineres som følger. 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal bruke en referanseutslippsfaktor på 0,00393 t CO2/m
3 utledet fra 

forbrenning av ren etan brukt som en forsiktig tilnærmingsverdi for faklede gasser. 

Nivå 2b: Anleggsspesifikke utslippsfaktorer skal bestemmes ut fra et anslag over molekylvekten til 

faklingsstrømmen ved hjelp av prosessmodellering basert på industristandardmodeller. Ved å 

vurdere de relative forholdene og molekylvektene til hver av de strømmene som bidrar, skal det 

utledes et veid årlig gjennomsnittstall for molekylvekten til faklingsgassen.  
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Som unntak fra nr. 2.3 i vedlegg II skal bare nivå 1 og 2 benyttes for oksidasjonsfaktoren for fakling. 

2. Raffinering av mineralolje som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal overvåke og rapportere alle CO2-utslipp fra forbrennings- og 

produksjonsprosesser som forekommer i raffinerier. 

Den driftsansvarlige skal minst ta med følgende mulige CO2-utslippskilder: kjeler, prosessvarmere/-

behandlere, forbrenningsmotorer/turbiner, katalytiske og termiske reaktorer, kokskalsineringsovner, 

brannvannspumper, nød-/beredskapsgeneratorer, fakler, forbrenningsovner, krakkere, 

hydrogenproduksjonsenheter, Claus-prosessenheter, katalytisk regenerering (fra katalytisk krakking og 

andre katalytiske prosesser) og koksanlegg (fleksibel forkoksing, forsinket forkoksing). 

B. Særlige overvåkingsregler 

Overvåkingen av raffineringen av mineralolje skal utføres i samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg for 

forbrenningsutslipp, herunder utskilling av røykgass. Den driftsansvarlige kan velge å bruke 

massebalansemetoden i samsvar med artikkel 25 for hele raffineriet eller for enkelte prosessenheter som 

forgassing av tungolje eller røstingsanlegg. Når kombinasjoner av standardmetoden og massebalansen 

brukes, skal den driftsansvarlige framlegge dokumentasjon for vedkommende myndighet som viser at de 

utslippene som omfattes, er fullstendige, og at det ikke forekommer noen dobbelttelling av utslipp. 

Som unntak fra artikkel 24 og 25 skal overvåking av utslipp fra regenerering ved katalytisk krakking, 

annen katalytisk regenerering samt fleksible koksanlegg utføres ved hjelp av massebalanse, idet det tas 

hensyn til tilstanden til tilført luft og røykgass. All CO i røykgassen skal regnes som CO2, ved å anvende 

følgende masseforhold: t CO2 = t CO * 1,571. Analysen av tilført luft og røykgasser samt valg av nivåer 

skal være i samsvar med bestemmelsene i artikkel 32-35. Den særlige beregningsmetoden skal godkjennes 

av vedkommende myndighet. 

Som unntak fra artikkel 24 skal utslipp fra hydrogenproduksjon beregnes som virksomhetsdata (uttrykt 

som tonn tilført hydrokarbon) multiplisert med utslippsfaktoren (uttrykt som t CO2/t tilført). Følgende 

nivåer er fastsatt for utslippsfaktoren: 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal bruke en referanseverdi på 2,9 t CO2 per tonn bearbeidet tilført 

materiale ut fra et forsiktig skjønn basert på etan. 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal bruke en virksomhetsspesifikk utslippsfaktor beregnet ut fra 

karboninnholdet i den tilførte gassen, bestemt i samsvar med avsnitt 32-35. 

3. Produksjon av koks som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal minst ta med følgende mulige kilder til CO2-utslipp: råstoffer (herunder kull eller 

petroleumskoks), vanlige brensler (herunder naturgass), prosessgasser (herunder masovngass), andre 

brensler og utskilling av røykgass. 

B. Særlige overvåkingsregler 

For overvåking av utslipp fra produksjonen av koks kan den driftsansvarlige velge å bruke en 

massebalanse i samsvar med artikkel 25 og avsnitt 3 i vedlegg II, eller standardmetoden i samsvar med 

artikkel 24 og avsnitt 2 og 4 i vedlegg II. 

4. Røsting og sintring av metallholdig malm som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal minst ta med følgende mulige kilder til CO2-utslipp: råstoffer (røsting av 

kalkstein, dolomitt og karbonatholdige jernmalmer, herunder FeCO3), vanlige brensler (herunder naturgass 

og koks/koksgrus), prosessgasser (herunder koksovngass og masovngass), restprodukter fra prosesser som 

er benyttet som innsatsmateriale, herunder filtrert støv fra sintringsanlegget, omformeren og masovnen, 

andre brensler og utskilling av røykgass. 

B. Særlige overvåkingsregler 

For overvåking av utslipp fra røsting, sintring eller pelletisering av malm kan den driftsansvarlige velge å 

bruke en massebalanse i samsvar med artikkel 25 og avsnitt 3 i vedlegg II, eller standardmetoden i 

samsvar med artikkel 24 og avsnitt 2 og 4 i vedlegg II.  
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5. Produksjon av råjern og stål som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal minst ta med følgende mulige CO2-utslipp: råstoffer (røsting av kalkstein, 

dolomitt og karbonatholdige jernmalmer, herunder FeCO3), vanlige brensler (naturgass, kull og koks), 

reduksjonsmidler (koks, kull, plast), prosessgasser (koksovngass, masovngass og oksygenovngass), 

forbruk av grafittelektroder, andre brensler og utskilling av røykgass. 

B. Særlige overvåkingsregler 

For overvåking av utslipp fra produksjon av råjern og stål kan den driftsansvarlige velge å bruke en 

massebalanse i samsvar med artikkel 25 og avsnitt 3 i vedlegg II, eller standardmetoden i samsvar med 

artikkel 24 og avsnitt 2 og 4 i vedlegg II, i det minste for en del av kildestrømmene, samtidig som det 

unngås eventuelle utelatelser eller dobbelttelling av utslippene. 

Som unntak fra nr. 3.1 i vedlegg II skal nivå 3 for karboninnholdet defineres slik: 

Nivå 3: Den driftsansvarlige skal bestemme karboninnholdet i strømmer av innsatsmateriale og produsert 

materiale i samsvar med bestemmelsene i artikkel 32-35 på grunnlag av representative prøver av 

brensler, produkter og biprodukter og bestemmelsen av deres karboninnhold og 

biomassefraksjon. Den driftsansvarlige skal bestemme karboninnholdet i produkter eller 

halvfabrikater på grunnlag av årlige analyser i samsvar med bestemmelsene i artikkel 32-35, eller 

på grunnlag av middelverdier med hensyn til sammensetningen som angitt i relevante 

internasjonale eller nasjonale standarder. 

6. Produksjon eller bearbeiding av jernholdig og ikke-jernholdig metall som oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal ikke anvende bestemmelsene i dette avsnitt på overvåking og rapportering av 

CO2-utslipp fra produksjonen av råjern og stål og primæraluminium. 

Den driftsansvarlige skal minst overveie følgende mulige kilder for CO2-utslipp: vanlige brensler, 

alternative brensler medregnet granulert plastmateriale fra anlegg for etterfragmentering, 

reduksjonsmidler, herunder koks og grafittelektroder, råstoffer, herunder kalkstein og dolomitt, 

karbonholdig metallholdig malm og konsentrater, og sekundære innsatsmaterialer. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Dersom karbon som stammer fra brensler eller innsatsmaterialer som benyttes ved dette anlegget, blir 

værende i produktene eller i andre utgangsmaterialer fra produksjonen, skal den driftsansvarlige bruke en 

massebalanse i samsvar med artikkel 25 og avsnitt 3 i vedlegg II. Dersom dette ikke er tilfelle skal den 

driftsansvarlige beregne forbrennings- og prosessutslipp separat ved hjelp av standardmetoden i samsvar 

med artikkel 24 og avsnitt 2 og 4 i vedlegg II. 

Dersom det brukes en massebalanse, kan den driftsansvarlige velge å ta med utslipp fra 

forbrenningsprosesser i massebalansen eller å bruke standardmetoden i samsvar med artikkel 24 og avsnitt 

1 i dette vedlegg for en del av kildestrømmene, samtidig som det unngås eventuelle utelatelser eller 

dobbelttelling av utslippene. 

7. CO2-utslipp fra produksjon eller bearbeiding av primæraluminium som oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal anvende bestemmelsene i dette avsnitt på overvåking og rapportering av CO2-

utslipp fra produksjonen av elektroder for smelting av primæraluminium, herunder også anvendelsen av 

frittstående anlegg for produksjon av slike elektroder. 

Den driftsansvarlige skal overveie minst følgende mulige kilder for CO2-utslipp: brensler for produksjon 

av varme eller damp, elektrodeproduksjon, reduksjon av Al2O3 under elektrolyse som er knyttet til forbruk 

av elektroder, og bruk av natriumkarbonat eller andre karbonater til utskilling av røykgass. 

De tilknyttede utslippene av perfluorkarboner (PFK) som følger av anodeeffekter, herunder diffuse utslipp, 

skal overvåkes i samsvar med avsnitt 8 i dette vedlegg. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Den driftsansvarlige skal bestemme CO2-utslipp fra produksjon eller bearbeiding av primæraluminium ved 

å bruke massebalansemetoden i samsvar med artikkel 25. Gjennom massebalansemetoden skal det tas 

hensyn til alt karbon i innsatsmaterialer, lager, produkter og andre utførsler fra blanding, forming, 

varmebehandling og resirkulering av elektroder samt fra forbruket av elektroder ved elektrolyse. Dersom 

det benyttes anoder som er varmebehandlet på forhånd, kan det enten anvendes separate massebalanser for 

produksjon og forbruk, eller én felles massebalanse som tar hensyn til både produksjon og forbruk av 

elektroder. Når det gjelder Søderbergceller, skal den driftsansvarlige benytte én felles massebalanse. 
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For utslipp fra forbrenningsprosesser kan den driftsansvarlige velge å ta dem med i massebalansen eller å 

bruke standardmetoden i samsvar med artikkel 24 og avsnitt 1 i dette vedlegg, i det minste for en del av 

kildestrømmene, samtidig som det unngås eventuelle utelatelser eller dobbelttelling av utslippene. 

8. PFK-utslipp fra produksjon eller bearbeiding av primæraluminium som oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal anvende følgende for utslipp av perfluorkarboner (PFK) som følge av 

anodeeffekter, herunder diffuse utslipp av PFK. For tilknyttede CO2-utslipp, herunder utslipp fra 

produksjon av elektroder, skal den driftsansvarlige anvende avsnitt 7 i dette vedlegg. 

B. Fastsettelse av PFK-utslipp 

PFK-utslipp skal beregnes ut fra de utslippene som er målbare i en kanal eller skorstein 

(«punktkildeutslipp»), pluss de diffuse utslippene, ved hjelp av innsamlingseffektiviteten i kanalen: 

PFK-utslipp (samlet) = PFK-utslipp (kanal)/innsamlingseffektivitet 

Innsamlingseffektiviteten skal måles når de anleggsspesifikke utslippsfaktorene er fastsatt. Ved 

bestemmelse av disse skal den nyeste versjonen av veiledningen nevnt under Nivå 3 i avsnitt 4.4.2.4 i 

IPCCs retningslinjer for 2006 brukes. 

Den driftsansvarlige skal beregne utslippene av CF4 og C2F6 som slippes ut gjennom en kanal eller en 

skorstein ved hjelp av en av følgende metoder: 

a) Metode A, der anodeeffektminutter per celledøgn registreres. 

b) Metode B, der anodeeffektoverspenningen registreres. 

Beregningsmetode A – helningsmetoden 

Den driftsansvarlige skal bruke følgende ligning til å bestemme PFK-utslipp: 

CF4-utslipp [t] = AEM × (SEFCF4/1000) × PrAl 

C2F6-utslipp [t] = CF4-utslipp * FC2F6 

der: 

AEM = anodeeffektminutter/celledøgn 

SEFCF4 = helningsutslippsfaktor [(kg CF4/t Al produsert)/(anodeeffektminutter/celledøgn)]. Dersom ulike 

celletyper benyttes, kan ulike verdier for SEF anvendes. 

PrAl = årlig produksjon av primæraluminium [t] 

FC2F6 = massefraksjon av C2F6 (t C2F6/t CF4. 

Anodeeffektminutter per celledøgn skal uttrykke hyppigheten av anodeeffekter (antall 

anodeeffekter/celledøgn) multiplisert med den gjennomsnittlige varigheten til anodeeffekter 

(anodeeffektminutter/antall forekomster). 

AEM = hyppighet × gjennomsnittlig varighet 

Utslippsfaktor: Utslippsfaktoren for CF4 (helningsutslippsfaktor SEFCF4) uttrykker mengden [kg] av CF4 

som er sluppet ut per tonn aluminium produsert per anodeeffektminutt/celledøgn. 

Utslippsfaktoren (massefraksjon FC2F6) av C2F6 uttrykker mengden [t] av C2F6 som er 

sluppet ut i forhold til mengden [t] av CF4 som er sluppet ut.  
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Nivå 1: Den driftsansvarlige skal bruke teknologispesifikke utslippsfaktorer fra tabell 1 i dette 

avsnitt i vedlegg IV. 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal benytte anleggsspesifikke utslippsfaktorer CF4 og C2F6 fastslått 

ved løpende eller periodiske feltmålinger. Ved bestemmelse av disse utslippsfaktorene 

skal den driftsansvarlige bruke den nyeste versjonen av veiledningen nevnt under Nivå 3 i 

avsnitt 4.4.2.4 i IPCCs retningslinjer for 2006(1). Den driftsansvarlige skal bestemme hver 

utslippsfaktor med en høyeste usikkerhet på ± 15 %. 

Den driftsansvarlige skal bestemme utslippsfaktorene minst hvert tredje år eller, om nødvendig på grunn 

av relevante endringer ved anlegget, tidligere. Relevante endringer omfatter en endring i fordelingen av 

varigheten av anodeeffekter, eller en endring i kontrollalgoritmen som påvirker blandingen av typer av 

anodeeffekter eller arten av avslutningsrutiner for anodeeffekter. 

Tabell 1: Teknologispesifikke utslippsfaktorer knyttet til virksomhetsdata for helningsmetoden 

Teknologi 
Utslippsfaktor for CF4 (SEFCF4) 

[(kg CF4/t Al)/(AE-min./celledøgn)] 

Utslippsfaktor for C2F6 (FC2F6) 

[t C2F6/t CF4] 

Centre Worked Prebake (CWPB) 0,143 0,121 

Vertical Stud Søderberg (VSS) 0,092 0,053 

Beregningsmetode B – Overspenningsmetoden 

Når anodeeffektoverspenningen måles, skal den driftsansvarlige bruke følgende ligning for å fastsette 

PFK-utslipp: 

CF4-utslipp [t] = OVC × (AEO/CE) × PrAl × 0,001 

C2F6-utslipp [t] = CF4-utslipp × FC2F6 

der: 

OVC = overspenningskoeffisient («utslippsfaktor») uttrykt som kg CF4 per tonn produsert aluminium per 

mV overspenning 

AEO = anodeeffektoverspenning per celle [mV] fastslått som integralet av (tid × spenning over 

målspenningen) dividert med tiden (varigheten) for datainnsamlingen 

CE = gjennomsnittlig strømutbytte for aluminiumproduksjonen [%] 

PrAl = årlig produksjon av primæraluminium [t] 

FC2F6 = massefraksjoner av C2F6 (t C2F6/t CF4) 

Betegnelsen AEO/CE (anodeeffektoverspenning/strømutbytte) uttrykker den tids-integrerte 

gjennomsnittlige anodeeffektoverspenningen [mV overspenning] per gjennomsnittlig strømutbytte [%]. 

Utslippsfaktor: Utslippsfaktoren for CF4 («overspenningskoeffisient», OVC) uttrykker mengden [kg] av 

CF4 som er sluppet ut per tonn [t] aluminium produsert per millivolt overspenning [mV]. 

Utslippsfaktoren for C2F6 (massefraksjon FC2F6) uttrykker mengden [t] av C2F6 som er 

sluppet ut i forhold til utsluppet mengde [t] av CF4. 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal bruke teknologispesifikke utslippsfaktorer fra tabell 2 i dette 

avsnitt i vedlegg IV. 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal bruke anleggsspesifikke utslippsfaktorer for CF4 [(kg CF4/t 

Al)/(mV)] og C2F6 [t C2F6/t CF4] som er fastslått ved løpende eller periodiske 

feltmålinger. For å bestemme disse utslippsfaktorene skal den driftsansvarlige bruke den 

nyeste versjonen av veiledningen nevnt under Nivå 3 i avsnitt 4.4.2.4 i IPCCs 

retningslinjer for 2006. Den driftsansvarlige skal bestemme hver utslippsfaktor med en 

høyeste usikkerhet på ± 15 %.  

  

(1) International Aluminium Institute; The Aluminium Sector Greenhouse Gas Protocol; October 2006; US Environmental Protection 

Agency and International Aluminium Institute; Protocol for Measurement of Tetrafluoromethane (CF4) and Hexafluoroethane 

(C2F6) Emissions from Primary Aluminum Production; April 2008. 
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Den driftsansvarlige skal bestemme utslippsfaktorene minst hvert tredje år eller, om nødvendig på grunn 

av relevante endringer ved anlegget, tidligere. Relevante endringer omfatter en endring i fordelingen av 

varigheten av anodeeffekter, eller en endring i kontrollalgoritmen som påvirker blandingen av typer av 

anodeeffekter eller arten av avslutningsrutiner for anodeeffekter. 

Tabell 2: Teknologispesifikke utslippsfaktorer knyttet til virksomhetsdata for overspenning 

Teknologi 
Utslippsfaktor for CF4 

[(kg CF4/t Al)/mV] 

Utslippsfaktor for C2F6 

[t C2F6/t CF4] 

Centre Worked Prebake (CWPB) 1,16 0,121 

Vertical Stud Søderberg (VSS) i.r. 0 053 

C. Bestemmelse av CO2(e)-utslipp 

Den driftsansvarlige skal beregne CO2(e)-utslipp fra CF4- og C2F6-utslipp som følger, med potensialene for 

global oppvarming som oppført i vedlegg VI avsnitt 3 tabell 6: 

PFK-utslipp [t CO2(e)] = CF4-utslipp [t] * GWPCF4 + C2F6-utslipp [t] * GWPC2F6 

9. Produksjon av sementklinker som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal minst ta med følgende mulige CO2-utslippskilder: røsting av kalkstein i 

råstoffene, vanlige fossile brensler for sementovner, alternative fossilbaserte brensler og råstoffer for 

sementovner, biobrensler for sementovner (biomasseavfall), andre brensler enn brensler for sementovner, 

organisk karboninnhold i kalkstein og skifer og råstoffer benyttet til utskilling av røykgass. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Utslipp fra forbrenning skal overvåkes i samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg. Prosessutslipp fra 

råmelkomponenter skal overvåkes i samsvar med avsnitt 4 i vedlegg II på grunnlag av karbonatinnholdet i 

prosessens innsatsmateriale (beregningsmetode A) eller på grunnlag av mengden produsert klinker 

(beregningsmetode B). Karbonater som det skal tas hensyn til, skal minst omfatte CaCO3, MgCO3 og 

FeCO3. 

CO2-utslipp knyttet til støv som er fjernet fra prosessen, og organisk karbon i råstoffene skal tilføyes i 

samsvar med underavsnitt C og D i dette avsnitt i vedlegg IV. 

Beregningsmetode A: Basert på innsatsmateriale for ovn 

Når sementovnsstøv og bypass-støv forlater ovnssystemet, skal den driftsansvarlige ikke behandle det 

tilhørende råstoffet som innsatsmateriale i prosessen, men beregne utslipp fra sementovnsstøv i samsvar 

med underavsnitt C. 

Med mindre råmel karakteriseres, skal den driftsansvarlige anvende usikkerhetskravene for 

virksomhetsdata hver for seg på hver av de relevante karbon-bærende innsatsmaterialene for sementovnen, 

slik at dobbelttelling eller utelatelser fra gjenvunne materialer eller bypassmaterialer unngås. Dersom 

virksomhetsdata bestemmes på grunnlag av produsert klinker, kan nettomengden av råmel bestemmes ved 

hjelp av et anleggsspesifikt empirisk forhold mellom råmel/klinker. Dette forholdet skal ajourføres minst 

én gang per år ved hjelp av retningslinjer for god industriell praksis. 

Beregningsmetode B: Basert på klinkerproduksjon 

Den driftsansvarlige skal bestemme virksomhetsdata som klinkerproduksjon [t] for rapporteringsperioden 

på en av følgende måter: 

a) ved direkte veiing av klinker, 

b) basert på sementleveringer ved hjelp av følgende formel (materialbalansen som tar hensyn til utsendt 

og levert klinker samt til variasjoner i lageret av klinker): 

Klinker produsert [t] = ((sement levert [t] – variasjon i sementlager [t]) * klinker-/sementforhold [t 

klinker/t sement]) - (klinker levert [t]) + (klinker sendt ut [t]) - (variasjon i klinkerlager [t]) 

Den driftsansvarlige skal enten utlede sement-/klinkerforholdet for hvert av de ulike sementproduktene 

basert på bestemmelsene i artikkel 32-35 eller beregne forholdet ut fra differansen mellom 

sementleveringer og lagerendringer og alle materialer som er brukt som tilsetningsstoffer til sementen, 

herunder bypass-støv og sementovnsstøv.  
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Som unntak fra avsnitt 4 i vedlegg II skal nivå 1 for utslippsfaktoren defineres slik: 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende en utslippsfaktor på 0,525 t CO2/t klinker. 

C. Utslipp knyttet til frasortert støv 

Den driftsansvarlige skal tilføye CO2-utslipp fra bypass-støv eller sementovnsstøv som forlater 

ovnssystemet, korrigert for delvis røsting av sementovnsstøv beregnet som prosessutslipp i samsvar med 

artikkel 24 nr. 2. Som unntak fra avsnitt 4 i vedlegg II skal nivå 1 og 2 for utslippsfaktoren defineres som 

følger: 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende en utslippsfaktor på 0,525 t CO2/t støv. 

Nivå 2: Den driftsansvarlige skal bestemme utslippsfaktoren (EF) minst én gang i året i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 32-35 og ved hjelp av følgende formel. 

𝐸𝐹𝐶𝐾𝐷 = 

𝐸𝐹𝐶𝑙𝑖
1 + 𝐸𝐹𝐶𝑙𝑖

∗ d

1 − 
𝐸𝐹𝐶𝑙𝑖

1 + 𝐸𝐹𝐶𝑙𝑖
∗ d

 

der: 

EFCKD = utslippsfaktor for delvis røstet sementovnsstøv [t CO2/t CKD] 

EFCli = anleggsspesifikk utslippsfaktor for klinker [t CO2/t klinker] 

d = graden av røsting av sementovnsstøv (frigitt CO2 i % av samlet mengde av CO2 fra karbonater i 

råblandingen) 

Nivå 3 for utslippsfaktoren får ikke anvendelse. 

D. Utslipp fra ikke-karbonatholdig karbon i råmel 

Den driftsansvarlige skal bestemme utslipp fra ikke-karbonatholdig karbon minst fra kalkstein, skifer eller 

alternative råstoffer (f.eks. flygeaske) som benyttes i råmelet i sementovnen, i samsvar med artikkel 24 nr. 

2. 

Følgende nivådefinisjoner for utslippsfaktoren får anvendelse: 

Nivå 1: Innholdet av ikke-karbonatholdig karbon i relevant råstoff skal anslås ved hjelp av retningslinjer 

for god industriell praksis. 

Nivå 2: Innholdet av ikke-karbonatholdig karbon i relevant råstoff skal bestemmes minst én gang per år i 

samsvar med bestemmelsene i artikkel 32-35. 

Følgende nivådefinisjoner for omregningsfaktoren får anvendelse: 

Nivå 1: En omregningsfaktor på 1 skal anvendes. 

Nivå 2: Omregningsfaktoren skal beregnes ved bruk av god industriell praksis. 

10. Produksjon av kalk eller røsting av dolomitt eller magnesitt som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal minst ta med følgende mulige CO2-utslippskilder: røsting av kalkstein, dolomitt 

eller magnesitt i råstoffene, vanlige fossile brensler for sementovner, alternative fossilbaserte brensler og 

råstoffer for sementovner, biobrensler for sementovner (biomasseavfall) og andre brensler. 

Når brent kalk og CO2 fra kalksteinen brukes til rensingsprosesser slik at omtrent samme mengde CO2 

bindes igjen, skal ikke nedbrytingen av karbonater samt nevnte rensingsprosess inngå som en separat del i 

overvåkingsplanen for anlegget. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Utslipp fra forbrenning skal overvåkes i samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg. Prosessutslipp fra råstoffer 

skal overvåkes i samsvar med avsnitt 4 i vedlegg II. Karbonater av kalsium og magnesium skal alltid tas i 

betraktning. Andre karbonater og organisk karbon i råstoffene skal tas i betraktning når det er relevant.  
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For metoden basert på innsatsmateriale skal karbonatinnholdverdiene justeres etter innholdet av fukt og 

gangart i materialet. Ved produksjon av magnesia må andre magnesiumbærende mineraler enn karbonater 

tas i betraktning ved behov. 

Dobbelttelling eller utelatelser i forbindelse med gjenvunne materialer eller bypass-materialer skal unngås. 

Ved anvendelse av metode B skal kalkovnsstøv anses som en separat kildestrøm når det er relevant. 

Dersom CO2 brukes i anlegget eller overføres til et annet anlegg for produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), skal denne mengden CO2 anses som utslipp fra det anlegget som produserer CO2. 

11. Produksjon av glass, glassfiber eller isolasjonsmaterialer av mineralull som oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal anvende bestemmelsene i dette avsnitt også på anlegg for produksjon av 

vannløselige natrium- og kaliumsilikater (vannglass) og steinull. 

Den driftsansvarlige skal minst ta med følgende mulige CO2-utslippskilder: nedbryting av alkaliske og 

jordalkaliske karbonater som følge av smelting av råstoffer, vanlige fossile brensler, alternative 

fossilbaserte brensler og råstoffer, biobrensler (biomasseavfall), andre brensler, tilsetningsstoffer som 

inneholder karbon, herunder koks, kullstøv og grafitt, etterforbrenning av røykgass og utskilling av 

røykgass. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Utslipp fra forbrenning, herunder utskilling av røykgass, og fra materialer som brukes i prosessen, 

herunder koks, grafitt og kullstøv, skal overvåkes i samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg. Prosessutslipp 

fra råstoffer skal overvåkes i samsvar med avsnitt 4 i vedlegg II. Karbonater som skal tas i betraktning, 

omfatter minst CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3 og SrCO3. Bare metode A skal 

brukes. 

Følgende nivådefinisjoner for utslippsfaktoren får anvendelse: 

Nivå 1: Støkiometriske forhold som angitt i avsnitt 2 i vedlegg VI skal anvendes. Renheten til relevante 

innsatsmaterialer skal bestemmes ved hjelp av god industriell praksis. 

Nivå 2: Bestemmelse av mengden relevante karbonater i hvert relevant tilført materiale skal utføres i 

samsvar med artikkel 32-35. 

For konverteringsfaktoren skal bare nivå 1 anvendes. 

12. Produksjon av keramiske produkter som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal minst ta med følgende mulige CO2-utslippskilder: brensler for sementovner, 

røsting av kalkstein/dolomitt og andre karbonater i råstoffene, kalkstein og andre karbonater for reduksjon 

av luftforurensende stoffer og annen rensing av røykgass, fossile/biomassebaserte tilsetningsstoffer brukt 

til å framkalle porøsitet, herunder polystyrol, rester fra papirproduksjon eller sagflis, fossilt organisk 

materiale i leiren og andre råstoffer. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Utslipp fra forbrenning, herunder utskilling av røykgass, skal overvåkes i samsvar med avsnitt 1 i dette 

vedlegg. Prosessutslipp fra råmelkomponenter skal overvåkes i samsvar med avsnitt 4 i vedlegg II. For 

keramiske produkter basert på rensede eller syntetiske leirer kan den driftsansvarlige bruke enten metode 

A eller metode B. For keramiske produkter basert på ubehandlede leirer og når leirer eller tilsetningsstoffer 

med betydelig organisk innhold blir brukt, skal den driftsansvarlige bruke metode A. Karbonater av 

kalsium skal alltid tas i betraktning. Andre karbonater og organisk karbon i råstoffene skal tas i betraktning 

når det er relevant. 

Som unntak fra avsnitt 4 i vedlegg II får følgende nivådefinisjoner for utslippsfaktorer for prosessutslipp 

anvendelse: 

Metode A (basert på innsatsmateriale) 

Nivå 1: En forsiktig anslått verdi på 0,2 tonn CaCO3 (tilsvarende 0,08794 tonn CO2) per tonn tørr leire 

skal anvendes for beregning av utslippsfaktoren i stedet for resultater av analyser.  
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Nivå 2: En utslippsfaktor for hver kildestrøm skal utledes og ajourføres minst én gang per år ved hjelp av 

god industriell praksis som gjenspeiler anleggsspesifikke forhold og anleggets produktblanding. 

Nivå 3: Bestemmelse av sammensetningen av relevante råstoffer skal utføres i samsvar med artikkel 32-

35. 

Metode B (basert på produsert materiale) 

Nivå 1: En forsiktig anslått verdi på 0,123 tonn CaO (tilsvarende 0,09642 tonn CO2) per tonn av 

produktet skal anvendes for beregning av utslippsfaktoren i stedet for resultater av analyser. 

Nivå 2: En utslippsfaktor skal utledes og ajourføres minst én gang per år ved hjelp av god industriell 

praksis som gjenspeiler anleggsspesifikke forhold og anleggets produktblanding. 

Nivå 3: Bestemmelse av sammensetningen av produktene skal utføres i samsvar med artikkel 32-35. 

Som unntak fra avsnitt 1 i dette vedlegg skal følgende nivå for utslippsfaktoren for utskilling av røykgasser 

anvendes: 

Nivå 1: Den driftsansvarlige skal anvende det støkiometriske forholdet for CaCO3 som vist i avsnitt 2 i 

vedlegg VI. 

For utskilling skal det ikke brukes noe annet nivå og ingen omregningsfaktor. Det bør unngås 

dobbelttelling av brukt kalk resirkulert som råstoff ved samme anlegg. 

13. Produksjon av gipsprodukter og gipsplater som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal minst ta med CO2-utslipp fra alle typer forbrenningsvirksomhet. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Utslipp fra forbrenning skal overvåkes i samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg. 

14. Produksjon av papirmasse og papir som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal minst ta med følgende mulige CO2-utslippskilder: kjeler, gassturbiner og andre 

forbrenningsinnretninger som produserer damp eller kraft, gjenvinningskjeler og annet utstyr som brenner 

brukt kokevæske, forbrenningsovner, kalkovner og røsteovner, utskilling av røykgass og tørkeapparater 

som benytter brensel (f.eks. infrarøde tørkeapparater). 

B. Særlige overvåkingsregler 

Overvåkingen av utslipp fra forbrenning, herunder utskilling av røykgass, skal overvåkes i samsvar med 

avsnitt 1 i dette vedlegg. 

Prosessutslipp fra råstoffer som brukes som tilskuddskjemikalier, herunder minst kalkstein eller 

natriumkarbonat, skal overvåkes ved hjelp av metode A i samsvar med avsnitt 4 i vedlegg II. CO2-utslipp 

fra gjenvinning av kalksteinsslam i produksjonen av papirmasse skal antas å være resirkulert biomasse-

CO2. Bare mengden av CO2 tilsvarende tilførselen av tilskuddskjemikalier skal antas å øke utslippene av 

fossilt CO2. 

Dersom CO2 brukes i anlegget eller overføres til et annet anlegg for produksjon av PCC (utfelt 

kalsiumkarbonat), skal denne mengden CO2 anses som utslipp fra det anlegget som produserer CO2. 

For utslipp fra tilskuddskjemikalier får følgende nivådefinisjoner for utslippsfaktoren anvendelse: 

Nivå 1: Støkiometriske forhold som angitt i avsnitt 2 i vedlegg VI skal brukes. Renheten til relevante 

innsatsmaterialer skal bestemmes ved hjelp av god industriell praksis. De utledede verdiene skal 

justeres etter innhold av fukt og gangart i de anvendte karbonatmaterialene. 

Nivå 2: Bestemmelse av mengden relevante karbonater i hvert relevant tilført materiale skal utføres i 

samsvar med artikkel 32-35. 

For omregningsfaktoren skal bare nivå 1 anvendes.  
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15. Produksjon av karbonstøv som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal minst ta med alle brensler for forbrenning og alle brensler som brukes som 

innsatsmaterialer i prosessen, som kilder til CO2-utslipp. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Overvåking av utslipp fra produksjon av karbonstøv kan overvåkes enten som forbrenningsprosesser, 

herunder utskilling av røykgass, i samsvar med avsnitt 1 i dette vedlegg, eller ved hjelp av en 

massebalanse i samsvar med artikkel 25 og avsnitt 3 i vedlegg II. 

16. Bestemmelse av utslipp av dinitrogenoksid (N2O) fra produksjon av salpetersyre, adipinsyre, kaprolaktam, 

glyoksal og glyoksalsyre som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Hver driftsansvarlig skal for hver virksomhet som fører til utslipp av N2O, ta hensyn til alle kilder til N2O-

utslipp fra produksjonsprosesser, også dersom N2O-utslippene fra produksjon ledes gjennom renseutstyr. 

Dette omfatter følgende: 

a) produksjon av salpetersyre — N2O-utslipp fra katalytisk oksidasjon av ammoniakk og/eller fra 

renseutstyr for NOx/N2O, 

b) produksjon av adipinsyre — N2O-utslipp, herunder fra oksidasjonsreaksjonen, eventuell direkte 

prosessutlufting og/eller eventuelt utslippsreduserende utstyr, 

c) produksjon av glyoksal og glyoksalsyre — N2O-utslipp, herunder fra prosessreaksjoner, eventuell 

direkte prosessutlufting og/eller eventuelt utslippsreduserende utstyr, 

d) produksjon av kaprolaktam — N2O-utslipp, herunder fra prosessreaksjoner, eventuell direkte 

prosessutlufting og/eller eventuelt utslippsreduserende utstyr. 

Disse bestemmelsene får ikke anvendelse på N2O-utslipp fra forbrenning av brensel. 

B. Bestemmelse av N2O-utslipp 

B.1.  Årlige N2O-utslipp 

Den driftsansvarlige skal overvåke utslipp av N2O-utslipp fra produksjon av salpetersyre ved hjelp av 

kontinuerlig måling av utslipp. Den driftsansvarlige skal overvåke N2O-utslipp fra produksjon av 

adipinsyre, kaprolaktam, glyoksal og glyoksalsyre ved hjelp av en målingsbasert metode for rensede 

utslipp, og en beregningsbasert metode (på grunnlag av massebalansemetoden) for kortvarige forekomster 

av urensede utslipp. 

For hver utslippskilde der det anvendes kontinuerlig utslippsmåling, skal den driftsansvarlige beregne de 

samlede årlig utslippene som summen av alle utslipp per time, ved hjelp av følgende formel: 

N2O-utslipp årlig [t] = Σ [N2O-konstime [mg/Nm3] * røykgasstrømtime [Nm3/h]] * 10–9 

der: 

N2O-utslippårlig= samlede årlige utslipp av N2O fra utslippskilden i tonn N2O 

N2O konstime= timekonsentrasjon av N2O i mg/Nm3 i røykgasstrømmen, målt mens anlegget er i drift 

Røykgasstrøm = røykgasstrøm angitt i Nm3/t for timekonsentrasjon 

B.2.  N2O-utslipp per time 

Den driftsansvarlige skal beregne årsgjennomsnittet for N2O-utslipp per time ved hjelp av følgende ligning 

for hver kilde der det anvendes kontinuerlig måling av utslipp: 

 N2O-utslippsnitt per time[kg/t] = 
Σ(N2O-konstime[mg/Nm3] * røykgasstrøm[Nm3/t] * 10–6 

Driftstimer[t] 

der: 

N2O-utslippsnitt per time= årsgjennomsnitt for N2O-utslipp per time fra kilden, uttrykt i kg/t 

N2O konstime= timekonsentrasjon av N2O i mg/Nm3 i røykgasstrømmen, målt mens anlegget er i drift 

Røykgasstrøm = røykgasstrøm angitt i Nm3/t for timekonsentrasjon  



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/955 

 

Den driftsansvarlige skal bestemme timekonsentrasjonen av N2O [mg/Nm3] i røykgassen fra hver 

utslippskilde ved hjelp av en målingsbasert metode ved et representativt punkt, etter NOx/N2O-

renseutstyret, dersom rensing brukes. Den driftsansvarlige skal benytte teknikker som kan måle N2O-

konsentrasjoner for alle utslippskilder, med eller uten rensing av utslipp. Dersom usikkerheten øker i disse 

tidsrommene, skal den driftsansvarlige ta hensyn til dette ved usikkerhetsvurderingen. 

Den driftsansvarlige skal om nødvendig justere alle målinger til tørrgass og rapportere dem på en ensartet 

måte. 

B.3.  Bestemmelse av røykgasstrømmen 

Den driftsansvarlige skal bruke metodene for overvåking av røykgasstrømmen som angitt i artikkel 43 nr. 

5 i denne forordning for å måle røykgasstrømmen ved overvåking av N2O-utslipp. For produksjon av 

salpetersyre skal den driftsansvarlige anvende metoden som er angitt i artikkel 43 nr. 5 bokstav a), med 

mindre dette ikke er teknisk mulig. I så fall og med vedkommende myndighets godkjenning skal den 

driftsansvarlige anvende en alternativ metode, herunder en massebalansemetode basert på betydelige 

parametrer som f.eks. tilførsel av ammoniakk, eller bestemmelse av strømmen ved hjelp av kontinuerlig 

måling av utslippsstrøm. 

Røykgasstrømmen skal beregnes ved hjelp av følgende formel: 

Vrøykgasstrøm [Nm3/t] = Vluft * (1 – O2,luft)/(1 – O2,røykgass) 

der: 

Vair = samlet tilført luftmengde i Nm3/t ved standardforhold 

O2,air = volumfraksjon av O2 i tørr luft [= 0,2095] 

O2,røykgass = volumfraksjon av O2 i røykgassen 

Vluft skal beregnes som summen av alle luftstrømmer som føres inn i produksjonsanlegget for salpetersyre. 

Den driftsansvarlige skal anvende følgende formel, med mindre annet er angitt i anleggets 

overvåkingsplan: 

Vluft = Vprim + Vsek + Vtetning 

der: 

Vprim = primær luftstrømtilførsel i Nm3/t ved standardforhold 

Vsek= sekundær luftstrømtilførsel i Nm3/t ved standardforhold 

Vtetning= tilført tetningsluftstrøm i Nm3/t ved standardforhold 

Den driftsansvarlige skal bestemme Vprim ved kontinuerlig måling av strømmen før blanding med 

ammoniakk. Den driftsansvarlige skal bestemme Vprim ved kontinuerlig måling av strømmen før blanding 

med ammoniakk. For Vtetning skal den driftsansvarlige ta hensyn til den luftstrømmen som avgis internt i 

salpetersyreproduksjonsprosessen. 

For luftstrømtilførsler som til sammen utgjør mindre enn 2,5 % av den samlede luftstrømmen, kan 

vedkommende myndighet godta beregningsmetoder som den driftsansvarlige har foreslått for bestemmelse 

av denne luftstrømmen, på grunnlag av god industriell praksis. 

Den driftsansvarlige skal framlegge bevis, i form av målinger ved normale driftsforhold, for at den målte 

røykgasstrømmen er tilstrekkelig homogen til at de foreslåtte målemetodene kan tillates. Dersom disse 

målingene viser at strømmen ikke er homogen, skal den driftsansvarlige ta hensyn til dette ved 

bestemmelse av egnede overvåkingsmetoder og ved beregning av usikkerheten knyttet til N2O-utslippene. 

Den driftsansvarlige skal justere alle målinger til tørrgass og rapportere dem på en ensartet måte. 

B.4.  Oksygenkonsentrasjoner (O2) 

Den driftsansvarlige skal måle oksygenkonsentrasjonene i røykgassen dersom det er nødvendig for å 

beregne røykgasstrømmen i samsvar med underavsnitt B.3 i dette avsnittet i vedlegg IV. I denne 

forbindelsen skal den driftsansvarlige oppfylle kravene til målinger av konsentrasjon i artikkel 41 nr. 1 og 

2. Den driftsansvarlige skal ta hensyn til usikkerheten ved O2-konsentrasjonsmålinger ved bestemmelse av 

usikkerheten ved N2O-utslipp. 

Den driftsansvarlige skal om nødvendig justere alle målinger til tørrgass og rapportere dem på en ensartet 

måte.  
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B.5.  Beregning av N2O-utslipp 

For særlige perioder med urensede N2O-utslipp fra produksjon av adipinsyre, kaprolaktam, glyoksal og 

glyoksalsyre, herunder urensede utslipp knyttet til utlufting av sikkerhetsmessige årsaker og når 

renseutstyr ikke virker, og dersom kontinuerlig overvåking av N2O-utslipp ikke er teknisk mulig, kan den 

driftsansvarlige med forbehold for at vedkommende myndighet godkjenner den særlige metoden, beregne 

N2O-utslipp ved hjelp av massebalansemetoden. For dette formål skal den samlede usikkerheten tilsvare 

resultatet av anvendelse av nivåkravene i artikkel 41 nr. 1 og 2. Den driftsansvarlige skal basere 

beregningsmetoden på det største mulige N2O-utslipp fra den kjemiske reaksjonen som finner sted på det 

aktuelle tidspunkt, og utslippets varighet. 

Den driftsansvarlige skal ta hensyn til usikkerheten ved beregnede utslipp fra en bestemt utslippskilde ved 

bestemmelse av usikkerheten ved utslippskildens årsgjennomsnitt for utslipp per time. 

B.6.  Bestemmelse av virksomhetens produksjonstakt 

Produksjonstakt skal beregnes på grunnlag av daglige produksjonsrapporter og antall driftstimer. 

B.7.  Prøvetakingshyppighet 

Det skal beregnes gyldige gjennomsnitt per time eller gjennomsnitt for kortere referanseperioder i samsvar 

med artikkel 44 for: 

a) N2O-konsentrasjon i røykgassen, 

b) samlet røykgasstrøm der dette måles direkte og der det kreves, 

c) alle gasstrømmer og oksygenkonsentrasjoner som er nødvendige for indirekte å bestemme samlet 

røykgasstrøm. 

C. Bestemmelse av årlige CO2-ekvivalenter (CO2(e)) 

Den driftsansvarlige skal omregne samlede årlige N2O-utslipp fra alle utslippskilder, målt i tonn angitt 

med tre desimaler, til årlig CO2(e)-utslipp, avrundet i hele tonn, ved hjelp av følgende formel og GWP-

verdiene i vedlegg VI avsnitt 3: 

CO2(e) [t] = N2Oårlig[t] * GWPN2O 

Samlet årlig CO2(e) fra alle utslippskilder og alle direkte CO2-utslipp fra andre utslippskilder, dersom de 

inngår i utslippstillatelsen for klimagasser, skal føyes til de samlede årlige CO2-utslippene fra anlegget, og 

brukes til rapportering og innlevering av kvoter. 

Samlet årlig N2O-utslipp skal rapporteres i tonn med tre desimaler, og som CO2(e) avrundet til hele tonn. 

17. Produksjon av ammoniakk som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal ta med minst følgende mulige CO2-utslippskilder: forbrenning av brensler som 

gir varme for reforming eller delvis oksidasjon, brensler brukt som innsatsmaterialer i prosessen for 

produksjon av ammoniakk (omdanning eller delvis oksidasjon), brensler brukt til andre 

forbrenningsprosesser, herunder for å produsere varmt vann eller damp. 

B. Særlige overvåkingsregler 

For overvåking av utslipp fra forbrenningsprosesser og fra brensler som brukes som innsatsmaterialer, skal 

standardmetoden i samsvar med artikkel 24 avsnitt 1 i dette vedlegg anvendes. 

Dersom CO2 fra ammoniakkproduksjon brukes som råstoff for produksjon av urea eller andre kjemikalier, 

eller overføres ut av anlegget til ethvert bruksområde som ikke omfattes av artikkel 49 nr. 1, skal den 

tilhørende mengden CO2 anses som utslipp fra anlegget som produserer CO2. 

18. Produksjon av organiske kjemikalier i bulk som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal ta hensyn til minst følgende CO2-utslippskilder: krakking (katalytisk og ikke-

katalytisk), omdanning, delvis eller full oksidasjon, lignende prosesser som fører til CO2-utslipp fra karbon 

som finnes i hydrokarbonbaserte råstoffer, forbrenning av røykgasser og fakling samt forbrenning av 

brensler i andre forbrenningsprosesser.  
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B. Særlige overvåkingsregler 

Dersom produksjonen av organiske kjemikalier i bulk er teknisk integrert i et mineraloljeraffineri, skal den 

driftsansvarlige for et slikt anlegg anvende de relevante bestemmelsene i avsnitt 2 i dette vedlegget. 

Uten hensyn til første ledd skal den driftsansvarlige overvåke utslipp fra forbrenningsprosesser der de 

benyttede brenslene ikke er en del av eller stammer fra kjemiske reaksjoner for produksjon av organiske 

kjemikalier i bulk ved hjelp av standardmetoden i samsvar med artikkel 24 og avsnitt 1 i dette vedlegg. I 

alle andre tilfeller kan den driftsansvarlige velge å overvåke utslippene fra produksjon av organiske 

kjemikalier i bulk ved hjelp av massebalansemetoden i samsvar med artikkel 25 eller standardmetoden i 

samsvar med artikkel 24. Dersom standardmetoden brukes, skal den driftsansvarlige framlegge 

dokumentasjon for vedkommende myndighet som viser at den valgte metoden omfatter alle relevante 

utslipp som også omfattes av en massebalansemetode. 

Til bestemmelse av karboninnholdet i henhold til nivå 1 skal referansefaktorene for utslipp som er oppført 

i tabell 5 i vedlegg VI, anvendes. For stoffer som ikke er oppført i tabell 5 i vedlegg VI eller i andre 

bestemmelser i denne forordning, skal den driftsansvarlige beregne karboninnholdet ut fra det 

støkiometriske karboninnholdet i det rene stoffet og konsentrasjonen av stoffet i strømmene av 

innsatsmateriale eller produsert materiale. 

19. Produksjon av hydrogen og syntesegass som oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Den driftsansvarlige skal ta med minst følgende mulige CO2-utslippskilder: brensler brukt i prosessen for 

produksjon av hydrogen eller syntesegass (omdanning eller delvis oksidasjon) og brensler brukt til andre 

forbrenningsprosesser, herunder for å produsere varmt vann eller damp. Syntesegass som produseres, skal 

anses som en kildestrøm med hensyn til massebalansemetoden. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Til overvåking av utslipp fra forbrenningsprosesser og fra brensler som brukes som innsatsmaterialer i 

hydrogenproduksjon, skal standardmetoden i samsvar med artikkel 24 og i avsnitt 1 i dette vedlegg brukes. 

Til overvåking av utslipp fra produksjon av syntesegass skal en massebalanse i samsvar med artikkel 25 

brukes. Når det gjelder utslipp fra separate forbrenningsprosesser, kan den driftsansvarlige velge å ta dem 

med i massebalansen eller å bruke standardmetoden i samsvar med artikkel 24 i det minste for en del av 

kildestrømmene, idet det unngås eventuelle utelatelser eller dobbelttelling av utslippene. 

Dersom det produseres hydrogen og syntesegass på det samme anlegget, skal den driftsansvarlige beregne 

CO2-utslippene enten ved hjelp av separate metoder for hydrogen og for syntesegass som angitt i de to 

første leddene i dette underavsnittet, eller ved hjelp av en felles massebalanse. 

20. Produksjon av natriumkarbonat og natriumhydrogenkarbonat som oppført i vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF 

A. Virkeområde 

Utslippskilder og kildestrømmer for CO2-utslipp fra anlegg for produksjon av natriumkarbonat og 

natriumhydrogenkarbonat skal omfatte: 

a) brensler som brukes i forbrenningsprosesser, herunder brensler som brukes til å produsere varmt vann 

eller damp, 

b) råstoffer, herunder utslippsgass fra røsting av kalk, i den utstrekning den ikke benyttes til 

karbonisering, 

c) røykgasser fra vasking eller filtrering etter karbonisering, i den utstrekning de ikke brukes til 

karbonisering. 

B. Særlige overvåkingsregler 

Til overvåking av utslipp fra produksjon av natriumkarbonat og natriumhydrogenkarbonat skal den 

driftsansvarlige bruke en massebalanse i samsvar med artikkel 25. For utslipp fra forbrenningsprosesser 

kan den driftsansvarlige velge å ta dem med i massebalansen eller å bruke standardmetoden i samsvar med 

artikkel 24 i det minste for en del av kildestrømmene, uten at det oppstår utelatelser eller dobbelttelling av 

utslippene. 

Dersom CO2 fra produksjon av natriumkarbonat brukes til produksjon av natriumhydrogenkarbonat, skal 

mengden CO2 som brukes til å produsere natriumhydrogenkarbonat fra natriumkarbonat, anses som utslipp 

fra det anlegget som produserer CO2.  
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21. Bestemmelse av utslipp av klimagasser fra CO2-fangst med sikte på transport og geologisk lagring på et 

lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF 

A. Virkeområde 

CO2-fangst skal utføres enten av egne anlegg som mottar CO2 ved overføring fra ett eller flere andre 

anlegg, eller av det samme anlegget som utfører de formene for virksomhet som slipper ut den CO2 som 

skal fanges i henhold til samme utslippstillatelse for klimagasser. Alle deler av anlegget som har å gjøre 

med fangst og mellomlagring av CO2 og overføring til et transportnett for CO2 eller til et lagringssted for 

geologisk lagring av CO2, skal tas med i utslippstillatelsen for klimagasser og redegjøres for i den 

tilknyttede overvåkingsplanen. Dersom anlegget utfører andre former for virksomhet som omfattes av 

direktiv 2003/87/EF, skal utslippene fra disse formene for virksomhet overvåkes i samsvar med de andre 

relevante avsnittene i dette vedlegg. 

Den driftsansvarlige for en CO2-fangst skal minst ta med følgende mulige CO2-utslippskilder: 

a) CO2 som overføres til fangstanlegget, 

b) forbrenning og andre tilknyttede former for virksomhet ved anlegget som er relatert til fangst, herunder 

bruk av brensel og innsatsmateriale. 

B. Kvantifisering av CO2 som overføres eller slippes ut 

B.1. Kvantifisering på anleggsnivå 

Hver driftsansvarlig skal beregne utslippene ved å ta hensyn til mulige CO2-utslipp fra alle 

utslippsrelevante prosesser ved anlegget samt den mengden av CO2 som fanges og overføres til 

transportnettet, ved hjelp av følgende formel: 

Efangstanlegg = Tinnsatsmateriale + Euten fangst – Tfor lagring 

der: 

Efangstanlegg = fangstanleggets samlede utslipp av klimagasser 

Tinnsatsmateriale= mengde CO2 som overføres til fangstanlegget, bestemt i samsvar med artikkel 40-46 og 

artikkel 49 

Euten fangst = utslipp fra anlegget dersom CO2 ikke ble fanget, det vil si summen av utslippene fra alle øvrige 

former for virksomhet ved anlegget, overvåket i samsvar med de relevante avsnittene i vedlegg IV 

Tfor lagring = mengde CO2 som overføres til et transportnett eller et lagringssted, bestemt i samsvar med 

artikkel 40-46 og artikkel 49. 

Dersom CO2-fangsten utføres av det samme anlegget som den fangede CO2 stammer fra, skal den 

driftsansvarlige bruke null for Tinnsatsmateriale. 

Når det gjelder frittstående fangstanlegg, skal den driftsansvarlige anse Euten fangst som den mengden av 

utslipp som kommer fra andre kilder enn den CO2 som overføres til anlegget for fangst. Den 

driftsansvarlige skal bestemme disse utslippene i samsvar med denne forordning. 

Når det gjelder frittstående fangstanlegg, skal den driftsansvarlige for det anlegget som overfører CO2 til 

fangstanlegget, trekke fra mengden Tinnsatsmateriale fra utslippene fra sitt anlegg i samsvar med artikkel 49. 

B.2.  Bestemmelse av overført CO2 

Hver driftsansvarlig skal bestemme mengden av CO2 som overføres fra og til fangstanlegget i samsvar 

med artikkel 49, ved hjelp av målemetoder som utføres i samsvar med artikkel 40-46. 

Bare dersom den driftsansvarlige for det anlegget som overfører CO2 til fangstanlegget, til vedkommende 

myndighets tilfredshet kan dokumentere at CO2 som er overført til fangstanlegget, er overført i sin helhet, 

og med minst en tilsvarende nøyaktighet, kan vedkommende myndighet tillate at den driftsansvarlige 

bruker en beregningsbasert metode i samsvar med artikkel 24-25 for å bestemme mengden Tinnsatsmateriale i 

stedet for en målingsbasert metode i samsvar med artikkel 40-46 og artikkel 49.  
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22. Bestemmelse av utslipp av klimagasser fra CO2-transport i rørledninger for geologisk lagring på et 

lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF 

A. Virkeområde 

Avgrensningen for overvåking og rapportering av utslipp fra CO2-transport i rørledninger skal fastsettes i 

transportnettets utslippstillatelse for klimagasser, herunder alle hjelpeanlegg som er funksjonelt tilknyttet 

transportnettet, herunder pumpestasjoner og varmere. Hvert transportnett skal ha minst ett startpunkt og ett 

endepunkt, som hver og ett er tilknyttet andre anlegg som utfører én eller flere former for virksomhet: 

fangst, transport eller geologisk lagring av CO2. Start- og endepunkter kan omfatte forgreninger av 

transportnettet og krysse nasjonale grenser. Start- og endepunktene og de anleggene de er tilknyttet, skal 

være fastsatt i utslippstillatelsen for klimagasser. 

Hver driftsansvarlig skal minst vurdere følgende mulige CO2-utslippskilder: forbrenning og andre 

prosesser ved anlegg som er funksjonelt tilknyttet transportnettet, herunder pumpestasjoner, diffuse utslipp 

fra transportnettet, utluftingsutslipp fra transportnettet og utslipp fra lekkasjer i transportnettet. 

B. Kvantifiseringsmetoder for CO2 

Den driftsansvarlige for transportnettet skal bestemme utslipp ved hjelp av en av følgende metoder: 

a) Metode A (samlet massebalanse for alle strømmer av innsatsmateriale og produsert materiale) 

beskrevet i underavsnitt B.1. 

b) Metode B (individuell overvåking av utslippskilder) beskrevet i underavsnitt B.2. 

Ved valg av enten metode A eller metode B skal hver driftsansvarlig overfor vedkommende myndighet 

kunne dokumentere at den valgte metoden vil gi mer pålitelige resultater med lavere usikkerhet for de 

samlede utslippene, ved anvendelse av den beste tilgjengelige teknologien og kunnskapen på det 

tidspunktet det ble søkt om utslippstillatelse for klimagasser og godkjenning av overvåkingsplanen, uten at 

det fører urimelig høye kostnader. Dersom metode B velges, skal hver driftsansvarlig til vedkommende 

myndighets tilfredshet kunne dokumentere at den samlede usikkerheten for det årlige nivået av utslipp av 

klimagasser for den driftsansvarliges transportnett ikke overstiger 7,5 %. 

Den driftsansvarlige for et transportnett som bruker metode B, skal ikke legge til CO2 som mottas fra et 

annet anlegg med tillatelse i samsvar med direktiv 2003/87/EF til sitt beregnede utslippsnivå, og skal ikke 

trekke fra noe CO2 som er overført til et annet anlegg med tillatelse i samsvar med direktiv 2003/87/EF, fra 

sitt beregnede utslippsnivå. 

Hver driftsansvarlig for et transportnett skal bruke metode A for å validere resultatene av metode B minst 

én gang i året. Ved denne valideringen kan den driftsansvarlige anvende lavere nivåer for metode A. 

B.1.  Metode A 

Hver driftsansvarlig skal bestemme utslipp ved hjelp av følgende formel: 

Utslipp [t CO2] = Eegen virksomhet + ΣtTINN, i – ΣjTUT, jder: 

Utslipp = samlet CO2-utslipp fra transportnettet [t CO2] 

Eegen virksomhet = utslipp fra transportnettets egen virksomhet, dvs. som ikke stammer fra transportert CO2, 

men som omfatter utslipp fra brensel brukt i pumpestasjoner, overvåket i samsvar med de relevante 

avsnittene i vedlegg IV 

TINN,i = mengde CO2 som overføres til transportnettet ved inngangsstedet i, bestemt i samsvar med artikkel 

40-46 og artikkel 49 

TUT,i = mengde CO2 som overføres ut fra transportnettet ved utgangsstedet j, bestemt i samsvar med 

artikkel 40-46 og artikkel 49 

B.2.  Metode B 

Hver driftsansvarlig skal bestemme utslipp ved å ta hensyn til alle utslippsrelevante prosesser ved anlegget 

samt den mengden av CO2 som fanges og overføres til transportanlegget, ved hjelp av følgende formel: 

Utslipp [t CO2] = CO2 diffus + CO2 utluftet + CO2 lekkasje + CO2 anlegg  
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der: 

Utslipp = samlet CO2-utslipp fra transportnettet [t CO2] 

CO2 diffus= mengden av diffuse utslipp [t CO2] fra CO2 som transporteres i transportnettet, herunder fra 

pakninger, ventiler, mellomliggende kompressorstasjoner og mellomliggende lagringsanlegg, 

CO2 utluftet= mengden av utluftingsutslipp [t CO2] fra CO2 som transporteres i transportnettet, 

CO2 lekkasje= mengden av CO2 [t CO2] som transporteres i transportnettet og slippes ut som et resultat av 

svikt i én eller flere komponenter i transportnettet, 

CO2 anlegg = mengden av CO2 [t CO2] som slippes ut fra forbrenning eller andre prosesser som er 

funksjonelt tilknyttet rørledningstransporten i transportnettet, overvåket i samsvar med de relevante 

avsnittene i vedlegg IV. 

B.2.1.  Diffuse utslipp fra transportnettet 

Den driftsansvarlige skal ta hensyn til diffuse utslipp fra følgende typer utstyr: 

a) pakninger, 

b) måleutstyr, 

c) ventiler, 

d) mellomliggende kompressorstasjoner, 

e) mellomliggende lagringsanlegg. 

Den driftsansvarlige skal bestemme gjennomsnittlige utslippsfaktorer EF (uttrykt i g CO2/tidsenhet) per 

utstyrsdel/forekomst der diffuse utslipp kan forventes ved driftens start, og senest ved utgangen av det 

første rapporteringsåret transportnettet er i drift. Den driftsansvarlige skal revidere disse faktorene minst 

hvert femte år i lys av beste tilgjengelige teknikk og kunnskap på området. 

Den driftsansvarlige skal beregne diffuse utslipp ved å multiplisere antallet utstyrsdeler i hver kategori 

med utslippsfaktoren og deretter legge sammen resultatene for de enkelte kategoriene, som vist i følgende 

ligning: 

Diffuse utslipp [tCO2] = (ΣkategoriEF[gCO2/forekomst] * antall forekomster)/1000000 

Antallet forekomster skal være antallet deler av det aktuelle utstyret per kategori, multiplisert med antallet 

tidsenheter per år. 

B.2.2.  Utslipp fra lekkasjer 

Den driftsansvarlige for et transportnett skal framlegge bevis for nettets integritet ved hjelp av 

representative (rom- og tidsrelaterte) temperatur- og trykkdata. Dersom dataene tyder på at en lekkasje har 

funnet sted, skal den driftsansvarlige beregne mengden av CO2 som har lekket ut, ved hjelp av en egnet 

metode som er dokumentert i overvåkingsplanen og basert på retningslinjer for god industriell praksis, 

herunder ved å sammenligne forskjellene mellom temperatur- og trykkdata med integritetsrelaterte 

gjennomsnittsverdier for trykk og temperatur. 

B.2.3.  Utluftingsutslipp 

Den driftsansvarlige skal i overvåkingsplanen framlegge en analyse av mulige situasjoner hvor det kan 

forekomme utluftingsutslipp, herunder grunnet vedlikehold eller nødssituasjoner, og skal framlegge en 

egnet og dokumentert metode for å beregne mengden av utluftet CO2, basert på retningslinjer for god 

industriell praksis. 

23. Geologisk lagring av CO2 på et lagringssted som er godkjent i henhold til direktiv 2009/31/EF 

A. Virkeområde 

Vedkommende myndighet skal basere avgrensningen for overvåking og rapportering av utslipp fra 

geologisk lagring av CO2 på den avgrensningen av lagringsstedet og lagringsområdet som er angitt i 

tillatelsen i henhold til direktiv 2009/31/EF. Dersom lekkasjer fra lagringsområdet oppdages og fører til 

utslipp eller frigivelse av CO2 til vannsøylen, skal den driftsansvarlige umiddelbart foreta følgende: 

a) underrette vedkommende myndighet, 

b) innbefatte lekkasjen som en utslippskilde for det berørte anlegget, 

c) overvåke og rapportere utslippene.  
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Først når det er truffet korrigerende tiltak i henhold til artikkel 16 i direktiv 2009/31/EF, og når utslipp 

eller frigivelse til vannsøylen fra denne lekkasjen ikke lenger kan påvises, skal den driftsansvarlige fjerne 

den aktuelle lekkasjen som utslippskilde fra overvåkingsplanen, og ikke lenger overvåke og rapportere 

disse utslippene. 

Hver driftsansvarlig ved en geologisk lagringsvirksomhet skal minst overveie følgende mulige kilder til 

samlet CO2-utslipp: brensel som brukes ved tilhørende pumpestasjoner og andre 

forbrenningsvirksomheter, herunder kraftverk ved anlegget, utlufting i forbindelse med injisering eller i 

forbindelse med økt hydrokarbonutvinning, diffuse utslipp ved injisering, frigjort CO2 i forbindelse med 

økt hydrokarbonutvinning og lekkasjer. 

B. Kvantifisering av CO2-utslipp 

Den driftsansvarlige ved den geologiske lagringsvirksomheten skal ikke legge til CO2 som mottas fra et 

annet anlegg, til sitt beregnede utslippsnivå, og skal ikke trekke fra noe CO2 som er lagret geologisk på 

lagringsstedet, eller som er overført til et annet anlegg, fra sitt beregnede utslippsnivå. 

B.1.  Utluftingsutslipp og diffuse utslipp ved injisering 

Hver driftsansvarlig skal bestemme utluftingsutslipp og diffuse utslipp som følger: 

CO2-utslipp [t CO2] = V CO2 [t CO2] + F CO2 [t CO2] 

der: 

V CO2 = mengde av utluftet CO2, 

F CO2 = mengde av CO2 fra diffuse utslipp. 

Hver driftsansvarlig skal fastsette V CO2 ved hjelp av målingsbaserte metoder i samsvar med artikkel 41-

46 i denne forordning. Som unntak fra første ledd og etter godkjenning fra vedkommende myndighet kan 

den driftsansvarlige ta med i overvåkingsplanen en egnet metode for å fastsette V CO2 basert på 

retningslinjer for god industriell praksis, dersom anvendelsen av målingsbaserte metoder kan føre til 

urimelig høye kostnader. 

Den driftsansvarlige skal anse F CO2 som én kilde, hvilket innebærer at usikkerhetskravene i forbindelse 

med nivåene i samsvar med avsnitt 1 i vedlegg VIII får anvendelse på den samlede verdien og ikke på de 

enkelte utslippspunktene. Hver driftsansvarlig skal i overvåkingsplanen framlegge en analyse av mulige 

kilder til diffuse utslipp og en egnet og dokumentert metode for å beregne eller måle mengden av F CO2, 

basert på retningslinjer for god industriell praksis. Til bestemmelse av F CO2 kan den driftsansvarlige 

bruke data som er samlet inn for injiseringsanlegget i samsvar med artikkel 32-35 og 

vedlegg II nr. 1.1 bokstav e)-h) i direktiv 2009/31/EF, dersom de oppfyller kravene i denne forordning. 

B.2.  Utluftingsutslipp og diffuse utslipp fra økt hydrokarbonutvinning 

Hver driftsansvarlig skal overveie følgende mulige ytterligere utslippskilder fra økt hydrokarbonutvinning: 

a) enhetene for separering av olje og gass og gassresirkuleringsanlegget, der diffuse utslipp av CO2 kan 

forekomme, 

b) faklingstårnet, der utslipp kan forekomme på grunn av anvendelse av kontinuerlige positive 

utluftingssystemer og under trykkminskning ved anlegget for produksjon av hydrokarbon, 

c) CO2-utluftingssystemet, for å unngå at høye konsentrasjoner av CO2 slukker faklingen. 

Hver driftsansvarlig skal bestemme diffuse utslipp eller utluftet CO2 i samsvar med underavsnitt B.1 i 

dette avsnitt i vedlegg IV. 

Hver driftsansvarlig skal bestemme utslipp fra faklingstårnet i samsvar med underavsnitt D i avsnitt 1 i 

dette vedlegg, idet det tas hensyn til mulig iboende CO2 i faklingsgassen i samsvar med artikkel 48. 

B.3.  Lekkasje fra lagringsområdet 

Utslipp og frigivelse til vannsøylen skal kvantifiseres på følgende måte: 

CO2-utslipp [t CO2] = 

T
Slutt 

L CO2[t CO2/d] Σ 

T
Start 

der: 

L CO2 = massen av CO2 som slippes ut eller frigis per kalenderdag på grunn av lekkasjen, i samsvar med 

følgende:  
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a)  for hver kalenderdag lekkasjen overvåkes, skal hver driftsansvarlig beregne lekkasjen L CO2 som 

gjennomsnittlig lekket masse per time [t CO2/t] multiplisert med 24, 

b) hver driftsansvarlig skal bestemme lekket masse per time i samsvar med bestemmelsene i den 

godkjente overvåkingsplanen for lagringsstedet og lekkasjen, 

c) for hver kalenderdag før overvåkingen begynner skal den driftsansvarlige anse at den lekkede massen 

per dag er lik den massen som ble lekket per dag den første overvåkingsdagen for å sikre at det ikke 

skjer noen undervurdering. 

Tstart = den siste av følgende datoer: 

a) den siste datoen da det ikke ble rapportert om utslipp av eller frigivelse av CO2 til vannsøylen fra den 

aktuelle kilden, 

b) datoen da CO2-injiseringen startet, 

c) en annen dato da det til vedkommende myndighets tilfredshet kan dokumenteres at utslippet eller 

frigivelsen til vannsøylen ikke kan ha startet før denne datoen. 

Tslutt= den datoen da korrigerende tiltak i samsvar med artikkel 16 i direktiv 2009/31/EF er truffet og det 

ikke lenger kan påvises utslipp eller frigivelse av CO2 til vannsøylen. 

Vedkommende myndighet skal godkjenne og tillate bruk av andre metoder for kvantifisering av utslipp 

eller frigivelse av CO2 til vannsøylen fra lekkasjer, dersom den driftsansvarlige til vedkommende 

myndighets tilfredshet kan dokumentere at slike metoder fører til større nøyaktighet enn den metoden som 

er beskrevet i dette underavsnittet. 

Den driftsansvarlige skal kvantifisere mengden av utslipp som lekker fra lagringsområdet, for hver 

lekkasje som oppstår, med en største samlet usikkerhet i rapporteringsperioden på 7,5 %. Dersom den 

samlede usikkerheten for den anvendte kvantifiseringsmetoden overstiger 7,5 %, skal følgende justering 

anvendes: 

CO2,rapportert [t CO2] = CO2,kvantifisert [t CO2] * (1 + (Usikkerhetsystem [%]/100) – 0,075) 

der: 

CO2,rapportert= mengden av CO2 som skal tas med i den årlige utslippsrapporten når det gjelder den aktuelle 

lekkasjen, 

CO2,kvantifisert= mengden av CO2 som fastsettes ved hjelp av den anvendte kvantifiseringsmetoden for den 

aktuelle lekkasjen, 

Usikkerhetsystem = graden av usikkerhet knyttet til kvantifiseringsmetoden som anvendes for den aktuelle 

lekkasjen. 

 ______  
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VEDLEGG V 

Krav til minstenivå for beregningsbaserte metoder for anlegg i kategori A og beregningsfaktorer for 

kommersielle standardbrensler som brukes av anlegg i kategori B og C (artikkel 26 nr. 1) 

Tabell 1 

Minstenivåer som skal anvendes ved beregningsbaserte metoder for anlegg i kategori A og for beregningsfaktorer for 

kommersielle standardbrensler som brukes av alle anlegg i samsvar med artikkel 26 nr. 1 bokstav a) (i.r. betyr «ikke 

relevant») 

Type virksomhet/kildestrøm 

Virksomhetsdata 

Utslippsfaktor 

Sammensetnings-

data 

(karboninnhold) 

Oksidasjons-

faktor 
Omregningsfaktor Mengde brensel 

eller materiale 
Netto brennverdi 

Forbrenning av brensler 

Kommersielle standardbrensler 2 2a/2b 2a/2b i.r. 1 i.r. 

Andre brensler i gassform og flytende form 2 2a/2b 2a/2b i.r. 1 i.r. 

Faste brensler 1 2a/2b 2a/2b i.r. 1 i.r. 

Massebalansemetode for 

gassbehandlingsterminaler 

1 i.r. i.r. 1 i.r. i.r. 

Fakling 1 i.r. 1 i.r. 1 i.r. 

Utskilling (karbonat) 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

Utskilling (gips) 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

Raffinering av mineralolje 

Regenerering ved katalytisk krakking 1 i.r. i.r. i.r. i.r. i.r. 

Hydrogenproduksjon 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

Produksjon av koks 

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 

Brensel som innsatsmateriale i prosessen 1 2 2 i.r. i.r. i.r. 

Røsting og sintring av metallholdig malm 

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 

Karbonat som innsatsmateriale 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Produksjon av jern og stål 

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 

Brensel som innsatsmateriale i prosessen 1 2a/2b 2 i.r. i.r. i.r. 

Produksjon eller bearbeiding av jernholdig og ikke-jernholdige metaller, herunder sekundæraluminium 

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 
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Type virksomhet/kildestrøm 

Virksomhetsdata 

Utslippsfaktor 

Sammensetnings-

data 

(karboninnhold) 

Oksidasjons-

faktor 
Omregningsfaktor 

Mengde brensel 

eller materiale 
Netto brennverdi 

Prosessutslipp 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Produksjon av primæraluminium 

Massebalanse for CO2-utslipp 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 

PFK-utslipp (helningsmetoden) 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

PFK-utslipp (overspenningsmetoden) 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

Produksjon av sementklinker 

Basert på innsatsmateriale for ovn 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Klinkerproduksjon 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Sementovnsstøv 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

Annet karbon enn karbonat 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Produksjon av kalk og røsting av dolomitt og magnesitt 

Karbonater 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Jordalkalioksider 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Produksjon av glass og mineralull 

Karbonater 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

Produksjon av keramiske produkter 

Innsatsmaterialer, karbon 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Alkalioksider 1 i.r. 1 i.r. i.r. 1 

Utskilling 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

Produksjon av gips og gipsplater: se Forbrenning av brensler 

Produksjon av papirmasse og papir 

Tilsetningskjemikalier 1 i.r. 1 i.r. i.r. i.r. 

Produksjon av karbonstøv 

Massebalansemetode 1 i.r. i.r. 1 i.r. i.r. 

Produksjon av ammoniakk 

Brensel som innsatsmateriale i prosessen 2 2a/2b 2a/2b i.r. i.r. i.r. 

Produksjon av organiske kjemikalier i bulk 

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 
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Type virksomhet/kildestrøm 

Virksomhetsdata 

Utslippsfaktor 

Sammensetnings-

data 

(karboninnhold) 

Oksidasjons-

faktor 
Omregningsfaktor 

Mengde brensel 

eller materiale 
Netto brennverdi 

Produksjon av hydrogen og syntesegass 

Brensel som innsatsmateriale i prosessen 2 2a/2b 2a/2b i.r. i.r. i.r. 

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 

Natriumkarbonat og natriumhydrogenkarbonat 

Massebalanse 1 i.r. i.r. 2 i.r. i.r. 
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VEDLEGG VI 

Referanseverdier for beregningsfaktorer (artikkel 31 nr. 1 bokstav a) 

1. Utslippsfaktorer for brensel i forhold til netto brennverdi (NCV) 

Tabell 1: Utslippsfaktorer for brensel i forhold til netto brennverdi (NCV) og netto brennverdier per brenselmasse 

Beskrivelse av brenseltype 
Utslippsfaktor 

(t CO2/TJ) 

Netto brennverdi 

(TJ/Gg) 
Kilde 

Råolje 73,3 42,3 IPCC 2006 GL 

Orimulsjon 77,0 27,5 IPCC 2006 GL 

Flytende naturgass 64,2 44,2 IPCC 2006 GL 

Motorbensin 69,3 44,3 IPCC 2006 GL 

Parafin (unntatt jetparafin) 71,9 43,8 IPCC 2006 GL 

Skiferolje 73,3 38,1 IPCC 2006 GL 

Gass/dieselolje 74,1 43,0 IPCC 2006 GL 

Restbrenselolje 77,4 40,4 IPCC 2006 GL 

Flytende petroleumsgasser 63,1 47,3 IPCC 2006 GL 

Etan 61,6 46,4 IPCC 2006 GL 

Nafta 73,3 44,5 IPCC 2006 GL 

Bitumen 80,7 40,2 IPCC 2006 GL 

Smøremidler 73,3 40,2 IPCC 2006 GL 

Petroleumskoks 97,5 32,5 IPCC 2006 GL 

Raffineriråstoff 73,3 43,0 IPCC 2006 GL 

Raffinerigass 57,6 49,5 IPCC 2006 GL 

Parafinvokser 73,3 40,2 IPCC 2006 GL 

White spirit og industrisprit 73,3 40,2 IPCC 2006 GL 

Andre petroleumsprodukter 73,3 40,2 IPCC 2006 GL 

Antrasitt 98,3 26,7 IPCC 2006 GL 

Forkoksingskull 94,6 28,2 IPCC 2006 GL 

Annet bituminøst kull 94,6 25,8 IPCC 2006 GL 

Sub-bituminøst kull 96,1 18,9 IPCC 2006 GL 

Lignitt 101,0 11,9 IPCC 2006 GL 

Oljeskifer og tjæresand 107,0 8,9 IPCC 2006 GL 

Steinkullbriketter 97,5 20,7 IPCC 2006 GL 
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Beskrivelse av brenseltype 
Utslippsfaktor 

(t CO2/TJ) 

Netto brennverdi 

(TJ/Gg) 
Kilde 

Koksovnkoks og lignittkull 107,0 28,2 IPCC 2006 GL 

Gasskoks 107,0 28,2 IPCC 2006 GL 

Steinkulltjære 80,7 28,0 IPCC 2006 GL 

Gassverkgass 44,4 38,7 IPCC 2006 GL 

Koksovngass 44,4 38,7 IPCC 2006 GL 

Masovngass 260 2,47 IPCC 2006 GL 

Gass fra oksygenstålverk 182 7,06 IPCC 2006 GL 

Naturgass 56,1 48,0 IPCC 2006 GL 

Industriavfall 143 i.r. IPCC 2006 GL 

Spillolje 73,3 40,2 IPCC 2006 GL 

Torv 106,0 9,76 IPCC 2006 GL 

Tre/treavfall — 15,6 IPCC 2006 GL 

Annen primær fast biomasse — 11,6 IPCC 2006 GL 

(bare NCV) 

Trekull — 29,5 IPCC 2006 GL 

(bare NCV) 

Biobensin — 27,0 IPCC 2006 GL 

(bare NCV) 

Biodiesel — 27,0 IPCC 2006 GL 

(bare NCV) 

Andre flytende biobrensler — 27,4 IPCC 2006 GL 

(bare NCV) 

Gass fra fyllplasser — 50,4 IPCC 2006 GL 

(bare NCV) 

Gass fra slam fra renseanlegg — 50,4 IPCC 2006 GL 

(bare NCV) 

Andre typer biogass — 50,4 IPCC 2006 GL 

(bare NCV) 

Brukte dekk 85,0 i.r. WBCSD CSI 

Karbonmonoksid 155,2(1) 10,1 J. Falbe og M. Regitz, 

Römpp Chemie 

Lexikon, Stuttgart, 

1995 

Metan 54,9(2) 50,0 J. Falbe og M. Regitz, 

Römpp Chemie 

Lexikon, Stuttgart, 

1995 

(1) Basert på NCV på 10,12 TJ/t. 

(2) Basert på NCV på 50,01 TJ/t. 
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2. Utslippsfaktorer knyttet til prosessutslipp 

Tabell 2: Støkiometriske utslippsfaktorer for prosessutslipp fra nedbryting av karbonater (metode A) 

Karbonat Utslippsfaktor [t CO2/t karbonat] 

CaCO3 0,440 

MgCO3 0,522 

Na2CO3 0,415 

BaCO3 0,223 

Li2CO3 0,596 

K2CO3 0,318 

SrCO3 0,298 

NaHCO3 0,524 

FeCO3 0,380 

Generelt Utslippsfaktor = [M(CO2)]/{}{Y * [M(x)] + Z *[M(CO3
2-)]}} 

X = metall 

Mx = molekylvekt av X i [g/mol] 

M(CO2) = molekylvekt av CO2 i [g/mol] 

M(CO3
2-) = molekylvekt av CO3

2- i [g/mol] 

Y = støkiometrisk tall for X 

Z = støkiometrisk tall for CO3
2- 

Tabell 3: Støkiometriske utslippsfaktorer for prosessutslipp fra nedbryting av karbonater basert på 

jordalkalioksider (metode B) 

Oksid Utslippsfaktor [t CO2/t oksider] 

CaO 0,785 

MgO 1,092 

BaO 0,287 

Generelt: XYOZ Utslippsfaktor = [M(CO2)]/{}{Y * [M(x)] + Z * [M(O)]}} 

X = jordalkalimetall eller alkalimetall 

Mx = molekylvekt av X i [g/mol] 

M(CO2) = molekylvekt av CO2 i [g/mol] 

M(O) = molekylvekt av O [g/mol] 

Y = støkiometrisk tall for X 

= 1 (for jordalkalimetall) 

= 2 (for alkalimetall) 

Z = støkiometrisk tall for O = 1 

Tabell 4: Støkiometriske utslippsfaktorer for prosessutslipp fra andre prosessmaterialer (produksjon av jern og stål, 

og bearbeiding av jernholdig metall)(1) 

Innsatsmateriale og produsert materiale 
Karboninnhold 

(t C/t) 

Utslippsfaktor 

(t CO2/t) 

Forredusert jern (DRI) 0,0191 0,07 

Kullelektroder for lysbueovner 0,8188 3,00 

  

(1) Se IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over klimagasser. 
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Innsatsmateriale og produsert materiale 
Karboninnhold 

(t C/t) 

Utslippsfaktor 

(t CO2/t) 

Prosesskull til lysbueovner 0,8297 3,04 

Varmagglomerert jern 0,0191 0,07 

Gass fra oksygenstålverk 0,3493 1,28 

Petroleumskoks 0,8706 3,19 

Innkjøpt råjern 0,0409 0,15 

Skrapjern 0,0409 0,15 

Stål 0,0109 0,04 

Tabell 5: Støkiometriske utslippsfaktorer for prosessutslipp fra andre prosessmaterialer (organiske kjemikalier i 

bulk)(1) 

Stoff Karboninnhold 

(t C/t) 

Utslippsfaktor 

(t CO2/t) 

Acetonitril 0,5852 2,144 

Akrylnitril 0,6664 2,442 

Butadien 0,888 3,254 

Karbonstøv 0,97 3,554 

Eten 0,856 3,136 

Etylendiklorid 0,245 0,898 

Etylenglykol 0,387 1,418 

Etylenoksid 0,545 1,997 

Hydrogencyanid 0,4444 1,628 

Metanol 0,375 1,374 

Metan 0,749 2,744 

Propan 0,817 2,993 

Propylen 0,8563 3,137 

Vinylkloridmonomer 0,384 1,407 

3. Potensial for global oppvarming for andre klimagasser enn CO2 

Tabell 6: Potensial for global oppvarming 

Gass Potensial for global oppvarming 

N2O 310 t CO2(e)/t N2O 

CF4 6500 t CO2(e)/t CF4 

C2F6 9200 t CO2(e)/t C2F6 

  

(1) Se IPCCs retningslinjer fra 2006 for nasjonale fortegnelser over klimagasser. 
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VEDLEGG VII 

Minste analysehyppighet (artikkel 35) 

Brensel/materiale Minste analysehyppighet 

Naturgass Minst hver uke 

Prosessgass (blandet raffinerigass, koksovngass, 

masovngass og konvertergass) 

Minst hver dag — ved hjelp av egnede framgangsmåter på 

ulike deler av dagen 

Brennolje Ved hvert 20 000. tonn og minst seks ganger per år 

Steinkull, forkoksingskull, petroleumskoks Ved hvert 20 000. tonn og minst seks ganger per år 

Fast avfall (rent fossilt eller blandet biomassefossilt) Ved hvert 5 000. tonn og minst fire ganger per år 

Flytende avfall Ved hvert 10 000. tonn og minst fire ganger per år 

Karbonmineraler (herunder kalkstein og dolomitt) Ved hvert 50 000. tonn og minst fire ganger per år 

Leirer og skifer Mengde materiale som tilsvarer 50 000 tonn CO2 og minst 

fire ganger per år 

Andre strømmer av innsatsmateriale og produsert 

materiale i massebalansen (gjelder ikke for brensler eller 

reduksjonsmidler) 

Ved hvert 20 000. tonn og minst én gang per måned 

Andre materialer Avhengig av typen materiale og variasjon, mengder av 

materiale som tilsvarer 50 000 tonn CO2 og minst fire 

ganger per år 
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VEDLEGG VIII 

Målingsbaserte metoder (artikkel 41) 

1. Nivådefinisjoner for målingsbaserte metoder 

Målingsbaserte metoder skal godkjennes i samsvar med nivåer med følgende største tillatte usikkerhet for 

årsgjennomsnitt for utslipp per time beregnet ved hjelp av ligning 2 i avsnitt 3 i dette vedlegg. 

Tabell 1 

Nivåer for CEMS (største tillatte usikkerhet for hvert nivå) 

 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 

CO2-utslippskilder ± 10 % ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % 

N2O-utslippskilder ± 10 % ± 7,5 % ± 5 % i.r. 

CO2-overføring ± 10 % ± 7,5 % ± 5 % ± 2,5 % 

2. Minstekrav 

Tabell 2 

Minstekrav for målingsbaserte metoder 

Klimagass Påkrevd minstenivå 

 Kategori A Kategori B Kategori C 

CO2 2 2 3 

N2O 2 2 3 

3. Bestemmelse av klimagasser ved hjelp av målingsbaserte metoder 

Ligning 1: Beregning av årlige utslipp 

Klimagasssamlet årlig [t] = Σi=1
driftstimer per årklimagasskonsper time i * røykgasstrømi * 10– 6[t/g] 

der: 

Klimagasskonsper time = timekonsentrasjon av utslipp i g/Nm3 i røykgasstrømmen som måles under drift 

Røykgasstrøm = røykgasstrøm i Nm3/t per time 

Ligning 2: Bestemmelse av gjennomsnittskonsentrasjoner per time 

Klimagassutslippsnitt per time [kg/t] = 

Σ klimagasskonsentr.per time [g/Nm3] * røykgasstrøm[Nm3/t] 

Driftstimer * 1000 

der: 

Klimagassutslippper time = årsgjennomsnitt for utslipp per time i kg/t fra kilden 

Klimagasskons.per time = timekonsentrasjon av utslipp i g/Nm3 i røykgasstrømmen som måles under drift 

Røykgasstrøm = røykgasstrøm i Nm3/t per time  
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4. Beregning av konsentrasjonen ved hjelp av indirekte konsentrasjonsmåling 

Ligning 3: Beregning av konsentrasjonen 

Klimagasskonsentrasjon [%] = 100 % – Σi konsentrasjon av komponenti[%] 

5. Erstatning for manglende konsentrasjonsdata for målingsbaserte metoder 

Ligning 4: Erstatning for manglende data for målingsbaserte metoder 

Cerstatning
* = C– + 2σC_ 

der: 

C–  =  det aritmetiske gjennomsnittet for konsentrasjonen av den særlige parameteren i hele rapporteringsperioden, 

eller dersom særlige omstendigheter får anvendelse ved manglende data, et passende tidsrom som gjenspeiler 

de særlige omstendighetene, 

σC_  =  det beste anslaget over standardavviket for konsentrasjonen av den særlige parameteren i hele 

rapporteringsperioden, eller dersom særlige omstendigheter får anvendelse ved manglende data, et passende 

tidsrom som gjenspeiler de særlige omstendighetene. 

 ______  
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VEDLEGG IX 

Minstekrav til data og opplysninger som skal oppbevares i henhold til artikkel 66 nr. 1 

Driftsansvarlige og luftfartøyoperatører skal minst oppbevare følgende: 

1. Felles elementer for anlegg og luftfartøyoperatører 

1) Overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet. 

2) Dokumenter som begrunner valget av overvåkingsmetode og dokumenter som begrunner midlertidige eller 

faste endringer av overvåkingsmetoder, og nivåer som er godkjent av vedkommende myndighet. 

3) Alle relevante ajourføringer av overvåkingsplanene som er meddelt vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 15, og vedkommende myndighets svar. 

4) Alle skriftlige framgangsmåter som er nevnt i overvåkingsplanen, herunder prøvetakingsplanen dersom det er 

relevant, framgangsmåtene for datastrømaktiviteter og framgangsmåtene for kontrollvirksomhet. 

5) En liste over alle versjoner av overvåkingsplanen som er brukt, og alle tilhørende framgangsmåter. 

6) Dokumentasjon av ansvarsområdene i forbindelse med overvåking og rapportering. 

7) Risikovurderingen som er utført av den driftsansvarlige eller luftfartøyoperatøren, dersom det er relevant. 

8) Forbedringsrapportene i samsvar med artikkel 69. 

9) Den verifiserte årlige utslippsrapporten. 

10) Verifiseringsrapporten. 

11) Eventuelle andre opplysninger som kreves for verifisering av den årlige utslippsrapporten. 

2. Særlige elementer for faste anlegg 

1) Utslippstillatelsen for klimagasser og eventuelle ajourføringer av den. 

2) Eventuelle usikkerhetsvurderinger. 

3) For beregningsbaserte metoder som anvendes ved anlegg: 

a) virksomhetsdataene som er brukt til beregning av utslippene fra hver kildestrøm, kategorisert etter prosess 

og brensel- eller materialtype, 

b) eventuelt en liste over alle standardverdier som er brukt som beregningsfaktorer, 

c) et fullstendig sett av prøvetakings- og analyseresultater for bestemmelse av beregningsfaktorer, 

d) dokumentasjon om alle ineffektive framgangsmåter som er korrigert, og korrigerende tiltak som er truffet i 

samsvar med artikkel 63, 

d) eventuelle resultater av kalibrering og vedlikehold av måleinstrumenter. 

4) For målingsbaserte metoder på anlegg skal dessuten følgende elementer oppbevares: 

a) dokumentasjon som begrunner valget av en målingsbasert metode, 

b) dataene som er brukt i usikkerhetsanalysen av utslipp fra hver utslippskilde, kategorisert etter prosess, 

c) dataene som er brukt til bekreftende beregninger og resultater av beregningene, 

d) en detaljert teknisk beskrivelse av systemet for kontinuerlig måling, herunder dokumentasjon av 

godkjenningen fra vedkommende myndighet, 

e) rådata og samlede data fra systemet for kontinuerlig måling, herunder dokumentasjon av endringer over tid, 

loggboken over prøvinger, stillstand, kalibreringer, service og vedlikehold, 

f) dokumentasjon av eventuelle endringer av systemet for kontinuerlig måling,  
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g) eventuelle resultater av kalibrering og vedlikehold av måleinstrumenter, 

h) eventuelt masse- eller energibalansemodellen som benyttes for å bestemme erstatningsdata i samsvar med 

artikkel 45 nr. 4 og underliggende antakelser. 

5) Dersom det benyttes en alternativ metode i henhold til artikkel 22, alle data som er nødvendige for å bestemme 

utslippene fra utslippskildene og kildestrømmene som denne metoden får anvendelse på, samt 

tilnærmingsverdier for virksomhetsdata, beregningsfaktorer og andre parametrer som ville bli rapportert i 

henhold til en nivåmetode. 

6) For produksjon av primæraluminium skal dessuten følgende elementer oppbevares: 

a) dokumentasjon av resultater fra målekampanjer for bestemmelse av de anleggsspesifikke utslippsfaktorene 

for CF4 og C2F6, 

b) dokumentasjon av resultatene av bestemmelse av innsamlingseffektiviteten for diffuse utslipp, 

c) alle relevante data om produksjon av primæraluminium, anodeeffektens hyppighet og varighet eller 

overspenningsdata. 

7) For fangst, transport og geologisk lagring av CO2 skal dessuten følgende elementer oppbevares, dersom det er 

relevant: 

a) dokumentasjon av mengden av CO2 som er injisert i lagringsområdet av anlegg som utfører geologisk 

lagring av CO2, 

b) representativt samlede trykk- og temperaturdata fra et transportnett, 

c) en kopi av lagringstillatelsen, herunder den godkjente overvåkingsplanen, i samsvar med artikkel 9 i 

direktiv 2009/31/EF, 

d) de rapportene som er framlagt i henhold til artikkel 14 i direktiv 2009/31/EF, 

e) rapporter om resultatene av de inspeksjonene som er utført i samsvar med artikkel 15 i direktiv 2009/31/EF, 

f) dokumentasjon på korrigerende tiltak som er truffet i henhold til artikkel 16 i direktiv 2009/31/EF. 

3. Særlige elementer for luftfartsvirksomhet 

1) En liste over luftfartøyer som er eid, leid inn eller leid ut, og nødvendig dokumentasjon på at listen er 

fullstendig, og for hvert luftfartøy den datoen da det er blitt tilføyd til eller fjernet fra luftfartøyoperatørens flåte. 

2) En liste over flyginger som omfattes av hver rapporteringsperiode, samt nødvendig dokumentasjon på at listen 

er fullstendig. 

3) Relevante data som er brukt til å bestemme drivstofforbruk og utslipp. 

4) Data som er brukt til å bestemme nyttelast og distanse som er relevant for de årene som det innrapporteres 

tonnkilometerdata for. 

5) Dokumentasjon av hvilken metode som er brukt ved eventuell datamangel, samt hvilke data som er brukt til å 

erstatte eventuelle manglende data. 

 ______  
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VEDLEGG X 

Minsteinnhold i årsrapportene (artikkel 67 nr. 3) 

1. Årlige utslippsrapporter for faste anlegg 

Den årlige utslippsrapporten for et anlegg skal minst inneholde følgende opplysninger: 

1) Data som identifiserer anlegget, som angitt i vedlegg IV til direktiv 2003/87/EF, samt anleggets entydige 

tillatelsesnummer. 

2) Navn og adresse til miljøkontrolløren for rapporten. 

3) Rapporteringsåret. 

4) Henvisning til og versjonsnummer for relevant godkjent overvåkingsplan. 

5) Relevante endringer i virksomheten ved et anlegg, og endringer samt midlertidige avvik som inntraff i 

rapporteringsperioden med hensyn til den overvåkingsplanen som er godkjent av vedkommende myndighet, 

herunder midlertidige eller permanente nivåendringer, årsaker til disse endringene, startdato for endringene, og 

start- og sluttdato for midlertidige endringer. 

6) Opplysninger for alle utslippskilder og kildestrømmer, som minst omfatter: 

a) de samlede utslippene uttrykt som t CO2(e), 

b) dersom andre klimagasser enn CO2 slippes ut, de samlede utslippene uttrykt som t, 

c) hvorvidt måle- eller beregningsmetoden nevnt i artikkel 21 er anvendt, 

d) nivåene som er anvendt, 

e) virksomhetsdata: 

i) når det gjelder brensler, mengden av brensel (uttrykt i tonn eller Nm3) og netto brennverdi (GJ/t eller 

GJ/Nm3) som rapporteres separat, 

ii) for alle andre kildestrømmer, mengden uttrykt i tonn eller Nm3, 

f) utslippsfaktorer, uttrykt i samsvar med kravene fastsatt i artikkel 36 nr. 2, biomassefraksjonen samt 

oksidasjons- og omregningsfaktorer, uttrykt som dimensjonsløse fraksjoner, 

g) dersom utslippsfaktorer for brensler er knyttet til masse i stedet for energi, tilnærmingsverdier for netto 

brennverdi for hver enkelt kildestrøm. 

7) Dersom en massebalansemetode anvendes, massestrøm, samt karboninnhold for hver kildestrøm til og fra 

anlegget, biomassefraksjon og netto brennverdi, når det er relevant. 

8) Opplysninger som skal rapporteres som memoposter, som minst omfatter følgende: 

a) mengden biomasse som er forbrent, uttrykt i TJ, eller anvendt i prosesser, uttrykt i t eller Nm3, 

b) CO2-utslipp fra biomasse, uttrykt i t CO2, dersom det brukes en målingsbasert metode for å bestemme utslipp, 

c) en tilnærmingsverdi for netto brennverdi for de biomassekildestrømmene som brukes som brensel, når det er 

relevant, 

d) mengder og energiinnhold for forbrente biodrivstoff og flytende biobrensel, uttrykt i t og TJ, 

e) CO2 som er overført til et anlegg eller mottatt fra et anlegg, når artikkel 49 får anvendelse, uttrykt i t CO2, 

f) bundet CO2 som er overført til et anlegg eller mottatt fra et anlegg, når artikkel 48 får anvendelse, uttrykt i t 

CO2, 

g) eventuelt anleggets navn og anleggskode som anerkjent i samsvar med forordning (EU) nr. 1193/2011: 

i) navnet på anlegget/anleggene som CO2 overføres til i samsvar med bokstav e) og f) i dette nr. 8, 

ii) navnet på anlegget/anleggene som CO2 mottas fra i samsvar med bokstav e) og f) i dette nr. 8, 

h) overført CO2 fra biomasse, uttrykt i t CO2,  
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9) Dersom en målemetode anvendes: 

a) når CO2 måles som årlige fossile CO2-utslipp og årlige CO2-utslipp fra bruk av biomasse, 

b) de målte konsentrasjonene av klimagasser og røykgasstrømmen uttrykt som et årsgjennomsnitt per time, og 

som en årlig samlet verdi. 

10) Dersom det anvendes en metode i henhold til artikkel 22, alle data som er nødvendige for å bestemme utslippene 

fra utslippskildene og kildestrømmene som denne metoden får anvendelse på, samt tilnærmingsverdier for 

virksomhetsdata, beregningsfaktorer og andre parametrer som ville bli rapportert i henhold til en nivåmetode. 

11) Dersom det mangler data, og disse er blitt erstattet med erstatningsdata i samsvar med artikkel 65 nr. 1: 

a) kildestrømmen eller utslippskilden som hver datamangel gjelder for, 

b) årsakene til hver datamangel, 

c) dato og tidspunkt for start og slutt for hver datamangel, 

d) de beregnede utslippene basert på erstatningsdata, 

e) dersom anslagsmetoden for erstatningsdata ennå ikke er blitt tatt med i overvåkingsplanen, en nærmere 

beskrivelse av anslagsmetoden, herunder dokumentasjon på at metoden som er brukt, ikke fører til en 

undervurdering av utslipp for det aktuelle tidsrommet. 

12) Alle andre endringer ved anlegget i løpet av rapporteringsperioden som kan være relevante for dette anleggets 

utslipp av klimagasser i rapporteringsåret. 

13) Eventuelt produksjonsnivået for primæraluminium, hyppighet og gjennomsnittlig varighet av anodeeffekter i løpet 

av rapporteringsperioden, eller overspenningsdata for anodeeffekter i løpet av rapporteringsperioden, samt 

resultatene av den nyeste bestemmelsen av de anleggsspesifikke utslippsfaktorene for CF4 og C2F6 som angitt i 

vedlegg IV, og av den nyeste bestemmelsen av kanalenes innsamlingseffektivitet. 

14) Avfallstypene som brukes på anlegget, og de utslippene som er en følge av at de brukes som brensler eller 

innsatsmaterialer, skal rapporteres ved hjelp av klassifiseringen på fellesskapslisten over avfall angitt i 

kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om erstatning av vedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over 

avfall i henhold til artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF om 

utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall(1). 

For dette formål skal de respektive sekssifrede kodene legges til navnene på de relevante avfallstypene som brukes 

i anlegget. 

Utslipp som skjer fra ulike utslippskilder eller kildestrømmer av samme type i et enkelt anlegg, som hører til samme 

type virksomhet, kan rapporteres samlet for typen av virksomhet. 

Når nivåer er blitt endret i løpet av en rapporteringsperiode, skal den driftsansvarlige beregne og rapportere utslipp som 

egne avsnitt i årsrapporten for hver del av rapporteringsperioden. 

Driftsansvarlige for lagringssteder for CO2 kan bruke forenklede utslippsrapporter etter lukking av lagringsstedet i 

samsvar med artikkel 17 i direktiv 2009/31/EF, som minst inneholder elementene oppført i nr. 1-5, forutsatt at 

utslippstillatelsen for klimagasser ikke inneholder noen utslippskilder. 

2. Årlige utslippsrapporter for luftfartøyoperatører 

Utslippsrapporten for en luftfartøyoperatør skal minst inneholde følgende opplysninger: 

1) Data som identifiserer luftfartøyoperatøren som angitt i vedlegg IV til direktiv 2003/87/EF og kjenningssignalet 

eller annen entydig betegnelse som brukes til flygekontrollformål, samt relevante kontaktopplysninger. 

2) Navn og adresse til miljøkontrolløren for rapporten. 

3) Rapporteringsåret. 

4) Henvisning til og versjonsnummer for relevant godkjent overvåkingsplan. 

5) Relevante endringer i driften og avvik fra den godkjente overvåkingsplanen i løpet av rapporteringsperioden.  

  

(1) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3. 
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6) Luftfartøyets registreringsnumre og typer luftfartøy som er brukt i det tidsrommet som omfattes av rapporten, til å 

utføre den luftfartsvirksomheten som er nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og som er utført av 

luftfartøyoperatøren. 

7) Det samlede antallet flyginger som omfattes av rapporten. 

8) Samlede CO2-utslipp i tonn CO2 fordelt på avgangs- og ankomstmedlemsstaten. 

9) Dersom utslipp beregnes ved hjelp av en utslippsfaktor eller karboninnholdet knyttet til masse eller volum, 

tilnærmingsverdier for netto brennverdi for brenselet. 

10) Dersom det mangler data, og disse er blitt erstattet med erstatningsdata i samsvar med artikkel 65 nr. 2: 

a) omstendighetene omkring og årsakene til datamangel, 

b) den anslagsmetoden som anvendes for erstatningsdataene, 

c) de beregnede utslippene basert på erstatningsdata. 

11) Memoposter: 

a) mengden biomasse som er brukt som drivstoff i løpet av rapporteringsperioden (i tonn eller m3) oppført etter 

drivstofftype, 

b) netto brennverdi for alternative drivstoffer. 

12) Som et vedlegg til den årlige utslippsrapporten skal luftfartøyoperatøren ta med de årlige utslippene og det årlige 

antallet flyginger per flyplasspar. På anmodning fra luftfartøyoperatører skal vedkommende myndighet behandle 

disse opplysningene som fortrolige. 

3. Rapporter om tonnkilometerdata for luftfartøyoperatører 

Rapporten om tonnkilometerdata for en luftfartøyoperatør skal minst inneholde følgende opplysninger: 

1) Data som identifiserer luftfartøyoperatøren som angitt i vedlegg IV til direktiv 2003/87/EF, og kjenningssignalet 

eller annen entydig betegnelse som brukes til flygekontrollformål, samt relevante kontaktopplysninger. 

2) Navn og adresse til miljøkontrolløren for rapporten. 

3) Rapporteringsåret. 

4) Henvisning til og versjonsnummer for relevant godkjent overvåkingsplan. 

5) Relevante endringer i driften og avvik fra den godkjente overvåkingsplanen i løpet av rapporteringsperioden. 

6) Luftfartøyets registreringsnumre og typer luftfartøy som er brukt i det tidsrommet som omfattes av rapporten, til å 

utføre den luftfartsvirksomheten som er nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og som er utført av 

luftfartøyoperatøren. 

7) Valgt metode for beregning av massen av passasjerer og innsjekket bagasje samt for gods og post. 

8) Samlet antall passasjerkilometer og tonnkilometer for alle flyginger utført i løpet av det året som rapporten gjelder 

for som faller inn under de formene for luftfartsvirksomhet oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. 

9) For hvert flyplasspar: ICAO-betegnelsen for de to flyplassene, distanse (storsirkeldistanse + 95 km) i kilometer, 

samlet antall flyginger per flyplasspar i rapporteringsperioden, samlet masse av passasjerer og innsjekket bagasje (i 

tonn) i løpet av rapporteringsperioden per flyplasspar, samlet antall passasjerer i løpet av rapporteringsperioden, 

samlet antall passasjerer multiplisert med kilometer per flyplasspar, samlet masse av gods og post (i tonn) i løpet av 

rapporteringsperioden per flyplasspar, samlede tonnkilometer per flyplasspar (t km). 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 784/2012 

av 30. august 2012 

om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om oppføring av en auksjonsplattform som skal 

utpekes av Tyskland, og om retting av forordningens artikkel 59 nr. 7(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 

for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og 

om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 3d nr. 3 

og artikkel 10 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 av 

12. november 2010 om tidsskjema, administrasjon og 

andre sider ved auksjonering av utslippskvoter for 

klimagasser i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning 

for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet(2), gir medlemsstater som ikke deltar i den 

felles handlingen fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2, 

mulighet til å utpeke en egen auksjonsplattform for 

auksjonering av sin andel av kvotene omfattet av 

kapittel II og III i direktiv 2003/87/EF. Utpekingen av 

slike auksjonsplattformer forutsetter at de oppføres på 

listen i vedlegg III i henhold til artikkel 30 nr. 5 tredje 

ledd i nevnte forordning. 

2) I samsvar med artikkel 30 nr. 4 i forordning (EU) 

nr. 1031/2010 har Tyskland meddelt Kommisjonen om 

sin beslutning om ikke å delta i den felles handlingen 

som er fastsatt i artikkel 26 nr. 1 og 2 i nevnte 

forordning, og om å utpeke sin egen auksjonsplattform. 

3) 9. mars 2012 underrettet Tyskland Kommisjonen om 

planen om å utpeke European Energy Exchange AG 

(«EEX») til auksjonsplattform i henhold til artikkel 30 

nr. 2 i forordning (EU) nr. 1031/2010. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 234, 31.8.2012, s. 4, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2012 av  

31. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 

av 21.3.2013, s. 43. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1. 

4) 22. mars 2012 la Tyskland fram meddelelsen for 

Komiteen for klimaendringer. I tillegg har Tyskland lagt 

fram ytterligere opplysninger og nærmere presiseringer 

for Kommisjonen for å utfylle meddelelsen. 

5) Den foreslåtte utpekingen av EEX til auksjonsplattform 

i henhold til artikkel 30 nr. 2 i forordning (EU) nr. 

1031/2010 er forenlig med kravene i nevnte forordning, 

og er i samsvar med målene fastsatt i artikkel 10 nr. 4 i 

direktiv 2003/87/EF. 

6) I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav e) i forordning 

(EU) nr. 1031/2010 skal en auksjonsplattform ikke 

misbruke sin kontrakt og urettmessig utnytte den til å 

øke sin konkurranseevne for sine øvrige aktiviteter, 

særlig på sekundærmarkedet som den organiserer. 

Derfor bør det være en forutsetning for oppføringen av 

EEX som auksjonsplattform at EEX gir anbudsgivere 

mulighet til å by på auksjonene uten at de trenger å bli 

medlem eller deltaker i sekundærmarkedet som 

organiseres av EEX, eller andre omsetningssteder som 

drives av EEX eller en tredjemann. 

7) I samsvar med artikkel 35 nr. 3 bokstav h) i forordning 

(EU) nr. 1031/2010 må medlemsstatene ved utpeking av 

en auksjonsplattform ta hensyn til i hvilken grad det er 

truffet passende tiltak for å kreve at en 

auksjonsplattform overdrar alle materielle og 

immaterielle eiendeler som er nødvendig for å 

gjennomføre auksjonene, til en etterfølger. Slike tiltak 

bør fastsettes på en tydelig måte og i god tid i en 

avviklingsstrategi som bør revideres av 

auksjonsovervåkeren. EEX bør utarbeide en slik 

avviklingsstrategi og ta størst mulig hensyn til 

auksjonsovervåkerens uttalelse. 

8) En auksjonsplattform skal innhente uttalelse fra 

auksjonsovervåkeren om metoden for anvendelse av 

artikkel 7 nr. 6 og artikkel 8 nr. 3 i forordning (EU) nr. 

1031/2010. Dersom det ikke er utpekt en 

auksjonsovervåker før den aktuelle auksjonen starter, 

2017/EØS/29/54 
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bør auksjonsplattformen få tillatelse til å fortsette uten å 

ha innhentet auksjonsovervåkerens uttalelse. 

9) Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor endres. 

10) Videre bør visse henvisninger i artikkel 59 nr. 7 i 

forordning (EU) nr. 1031/2010 rettes. 

11) For at auksjonsplattformen som utpekes av Tyskland 

skal kunne gjennomføre auksjoner på en forutsigbar 

måte og i rett tid, bør denne forordning tre i kraft så 

snart som mulig. 

12) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endringer av forordning (EU) nr. 1031/2010 

I forordning (EU) nr. 1031/2010 gjøres følgende endringer: 

1. I artikkel 3 skal nytt nr. 44 lyde: 

«44. «avviklingsstrategi» et eller flere dokumenter fastsatt i 

samsvar med de kontraktene som utpeker den aktuelle 

auksjonsovervåkeren eller auksjonsplattformen, og 

som gir en detaljert beskrivelse av planlagte tiltak for å 

sikre følgende: 

a)  at alle materielle og immaterielle eiendeler som er 

nødvendig for å sikre uavbrutt gjennomføring av 

auksjonene og smidig drift av auksjonsprosessen 

av en auksjonsplattforms etterfølger, overdras, 

b) at den offentlige oppdragsgiveren eller 

auksjonsovervåkeren, eller begge, mottar alle 

opplysninger om auksjonsprosessen som er 

nødvendige for framgangsmåten ved tildeling av 

kontrakter for utpekingen av auksjonsplattformens 

etterfølger, 

c) at den offentlige oppdragsgiveren eller 

auksjonsovervåkeren eller auksjonsovervåkerens 

etterfølger, eller enhver kombinasjon av disse, 

mottar teknisk bistand som gjør det mulig for den 

offentlige oppdragsgiveren eller auksjons-

overvåkeren eller auksjonsovervåkerens etterføl-

ger, eller enhver kombinasjon av disse, å få tilgang 

til eller bruke relevante opplysninger fastsatt i 

henhold til bokstav a) og b).» 

2) I artikkel 7 skal nr. 7 lyde: 

«7. Før en auksjon startes, skal auksjonsplattformen 

fastsette metoden for anvendelse av nr. 6 etter å ha rådført 

seg med auksjonsovervåkeren og innhentet dens uttalelse 

om dette, samt underrettet vedkommende nasjonale 

myndigheter nevnt i artikkel 56. 

Mellom to budgivningsperioder på samme auksjons-

plattform kan den aktuelle auksjonsplattformen endre 

metoden etter å ha rådført seg med auksjonsovervåkeren, 

innhentet dens uttalelse og underrettet vedkommende 

nasjonale myndigheter nevnt i artikkel 56. 

Dersom det ikke er utpekt en auksjonsovervåker senest én 

måned før auksjonen starter, kan auksjonsplattformen 

anvende den tilsiktede metoden uten å ha innhentet 

auksjonsovervåkerens uttalelse. 

Den aktuelle auksjonsplattformen skal i størst mulig grad ta 

hensyn til auksjonsovervåkerens uttalelse.» 

3) I artikkel 8 nr. 3 skal nytt ledd lyde: 

«Dersom det ikke er utpekt en auksjonsovervåker senest én 

måned før auksjonen starter, kan auksjonsplattformen 

fortsette med den planlagte endringen av tidspunktet.» 

4) I artikkel 25 skal nr. 6 lyde: 

«6. Auksjonsovervåkeren skal framlegge uttalelser i henhold 

til artikkel 7 nr. 7 og artikkel 8 nr. 3, og som fastsatt i 

vedlegg III. Uttalelsene skal framlegges innen rimelig tid.» 

5) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Retting av forordning (EU) nr. 1031/2010 

I artikkel 59 skal nr. 7 lyde: 

«7.  Kunder av budgiverne nevnt i nr. 1 kan rette 

eventuelle klager på overholdelsen av atferdsreglene fastsatt i 

nr. 2 og 3 til vedkommende myndigheter nevnt i nr. 4, i 

samsvar med saksbehandlingsreglene som er fastsatt for 

håndtering av slike klager, i medlemsstaten der personene 

som er nevnt i nr. 1, står under tilsyn.» 
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Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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, 30. august 2012. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  

VEDLEGG 

Tabellen i vedlegg III til forordning (EU) nr. 1031/2010 skal lyde: 

«Auksjonsplattformer utpekt av Tyskland 

1 Auksjons-

plattform 

European Energy Exchange AG (EEX) 

 Utpekings-

periode 

Tidligst fra og med 1. september 2012 til minst 31. mars 2013 og senest  

31. desember 2013, uten at det berører artikkel 30 nr. 5 annet ledd. 

 Vilkår Adgang til auksjonene skal ikke forutsette medlemskap eller deltaking i 

sekundærmarkedet som organiseres av EEX, eller andre omsetningssteder som 

drives av EEX eller en tredjemann. 

 Forpliktelser Innen to måneder fra 1. september 2012 skal EEX framlegge sin avviklingsstrategi 

for Tyskland for samråd med auksjonsovervåkeren. 

Innen to måneder etter å ha mottatt auksjonsovervåkerens uttalelse skal EEX 

revidere sin avviklingsstrategi og i størst mulig grad ta hensyn til nevnte uttalelse. 

Tyskland skal underrette Kommisjonen om alle vesentlige endringer i relevante 

kontraktsmessige forhold med EEX.» 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 17. august 2012 

om endring av beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU når det gjelder sektorer og delsektorer som 

anses for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje 

[meddelt under dokument K(2012) 5715] 

(2012/498/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 

for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og 

om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 10a 

nr. 1 og nr. 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsbeslutning 2010/2/EU(2) er det, i 

henhold til direktiv 2003/87/EF, fastsatt en liste over 

sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for 

en betydelig risiko for karbonlekkasje. 

2) Ved kommisjonsbeslutning 2011/278/EU(3) er det 

fastsatt overgangsbestemmelser for hele Unionen for 

harmonisert gratis tildeling av utslippskvoter i henhold 

til artikkel 10a i direktiv 2003/87/EF. 

3) Hvert år kan en sektor eller delsektor tilføyes i listen 

over sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt 

for en betydelig risiko for karbonlekkasje, når det er 

påvist i en analyserapport at sektoren eller delsektoren 

tilfredsstiller kriteriene fastsatt i artikkel 10a nr. 14-17 i 

direktiv 2003/87/EF, som følge av en endring som har 

betydelig virkning på sektoren eller delsektorens 

virksomhet. 

4) Noen sektorer som ikke ble ansett for å være utsatt for 

en betydelig risiko for karbonlekkasje på NACE-nivå 4 i 

beslutning 2010/2/EU, ble oppdelt, og flere tilsvarende 

delsektorer med visse særskilte kjennetegn som førte til 

en vesentlig annen virkning enn resten av sektoren, ble 

vurdert. For delsektorene «Vevnader, flettverk, matter, 

madrasser, plater og lignende artikler, unntatt vevde 

stoffer» og «Slaggull, steinull og lignende mineralull, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 241, 7.9.2012, s. 52, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2012 av  

31. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 

av 21.3.2013, s. 43. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) EUT L 1 av 5.1.2010, s. 10. 

(3) EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1. 

også blandinger, i bulk, plater eller ruller» har denne 

vurderingen vist at de klart kan skilles fra andre 

delsektorer på grunnlag av særlige kjennetegn og at de 

tilfredsstiller de kvantitative kriteriene fastsatt i artikkel 

10a nr. 15 i direktiv 2003/87/EF. Delsektorene 

«Vevnader, flettverk, matter, madrasser, plater og 

lignende artikler, unntatt vevde stoffer» og «Slaggull, 

steinull og lignende mineralull, også blandinger, i bulk, 

plater eller ruller» bør derfor tilføyes listen over sektorer 

og delsektorer som anses for å være utsatt for en 

betydelig risiko for karbonlekkasje. 

5) Kode 2614 på NACE-nivå 4 «Produksjon av 

glassfibrer» består av to sekssifrede Prodcom-koder: 

«261411 Splinter, glassfiberbunter, kappede glassfibrer 

samt garn av glassfiber» og «261412 Vevnader, 

flettverk, matter, madrasser, plater og lignende artikler, 

unntatt vevde stoffer». Delsektoren som omfattes av den 

sekssifrede Prodcom-koden 261411 ble ansett å være 

utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje i 

beslutning 2010/2/EU. Ved også å tilføye Prodcom-

kode 261412 til listen over sektorer og delsektorer som 

anses for å være utsatt for en betydelig risiko for 

karbonlekkasje, vil hele sektoren på NAVE-nivå 4 være 

omfattet. Av klarhetshensyn og for å unngå 

dobbeltarbeid er kode 2614 på NACE-nivå 4 føyd  

til listen, mens Prodcom-kode 261411 er slettet fra 

avsnitt 2. 

6) Beslutning 2010/2/EU og beslutning 2011/278/EU bør 

derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Endringer av beslutning 2010/2/EU 

Vedlegget til beslutning 2010/2/EU endres i samsvar med 

vedlegg I til denne beslutning. 

2017/EØS/29/55 
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Artikkel 2 

Endringer av beslutning 2011/278/EU 

Vedlegg I til beslutning 2011/278/EU endres i samsvar med vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Mottakere 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 17. august 2012. 

 For Kommisjonen 

 Connie HEDEGAARD 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

VEDLEGG I 

I vedlegget til beslutning 2010/2/EU gjøres følgende endringer: 

1.  I avsnitt 1.2 innsettes følgende oppføring etter oppføring 2613: 

NACE-kode Beskrivelse 

«2614 Produksjon av glassfibrer» 

2.  I avsnitt 2 gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende oppføring utgår: 

Prodcom-kode Beskrivelse 

«261411 Splinter, glassfiberbunter, kappede glassfibrer samt garn av glassfiber» 

b)  Følgende oppføring innsettes etter oppføring 26821400: 

Prodcom-kode Beskrivelse 

«26821610 Slaggull, steinull og lignende mineralull, også blandinger, i bulk, plater eller ruller» 
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VEDLEGG II 

I vedlegg I til beslutning 2011/278/EU erstattes oppføringen for produktreferansene «mineralull» med følgende: 

Utslippsstandard for 

produkt 

Definisjon av produkter 

som omfattes 

Definisjon av prosesser og 

utslipp som omfattes 

(systemgrenser) 

Risiko for 

karbonlekkasje i samsvar 

med beslutning 

2010/2/EU for årene 

2013 og 2014 

Verdi for 

utslippsstandard 

(kvoter/tonn) 

«Mineralull Isolasjonsprodukter av 

mineralull til varme-, 

lyd- og brannisolasjon, 

produsert av glass, 

stein eller slagg. 

Alle prosesser som er 

direkte eller indirekte 

knyttet til 

produksjonstrinnene 

smelting, fiberdannelse og 

injisering av bindemiddel, 

herding, tørking og forming 

inngår. Ved fastleggelse av 

indirekte utslipp skal det 

samlede 

elektrisitetsforbruket 

innenfor systemgrensene 

tas i betraktning. 

ja 0,682» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1193/2011 

av 18. november 2011 

om opprettelse av et EU-register for den handelsperioden i unionsordningen for handel med 

utslippskvoter som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende handelsperioder, i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 

280/2004/EF, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/2004 og 

kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med 

utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av 

rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 19, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 

280/2004/EF av 11. februar 2004 om en overvåkingsordning 

for Fellesskapets utslipp av klimagasser og for gjennomføring 

av Kyoto-protokollen(2), særlig artikkel 6 nr. 1 første ledd annet 

punktum, 

etter samråd med EUs datatilsynsmann, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved artikkel 19 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF er det fastsatt 

krav om at kvoter utstedt fra og med 1. januar 2012, skal 

stå i et EU-register på kontoer som forvaltes av 

medlemsstatene. Et slikt EU-register er opprettet ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 av 7. oktober 

2010 om et standardisert og sikkert registersystem i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315, 29.11.2011, s.1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 236/2012 av 31. 

desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 

21.3.2013, s. 45. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1. 

2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 

280/2004/EF(3). 

2) Direktiv 2003/87/EF er blitt betydelig endret ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF(4), og dette 

krever store endringer i registersystemet. Endringene får 

anvendelse fra handelsperioden som starter i 2013. For 

øyeblikket foreligger det ingen internasjonal avtale som 

skal gjelde for medlemsstatene i stedet for Kyoto-

protokollen etter 2012. Luftfartskvoter vil fra 2012 bli 

auksjonert på grunnlag av kommisjonsforordning (EU) nr. 

1031/2010(5), på samme måte som generelle kvoter. Av 

klarhetshensyn bør det derfor raskt vedtas en ny 

forordning i henhold til artikkel 19 i direktiv 2003/87/EF, 

som bør få anvendelse på den handelsperioden i 

unionsordningen for handel med utslippskvoter som 

begynner 1. januar 2013, og på etterfølgende perioder. 

Den bør også få anvendelse på luftfartskvoter som skal 

auksjoneres i 2012. 

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/2004 av 21. 

desember 2004 om et standardisert og sikkert 

registersystem i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og 

rådsvedtak nr. 280/2004/EF(6) og forordning (EU) nr. 

920/2010, bør fortsatt få anvendelse parallelt på 

handelsperioden 2008-2012 og på de forpliktelsene som 

følger av Kyoto-protokollen. Forordning (EF) 

nr. 2216/2004 og (EU) nr. 920/2010 bør med umiddelbar 

virkning endres med sikte på å gjennomføre presserende 

sikkerhetsbestemmelser og andre forbedringer. 

  

(3) EUT L 270 av 14.10.2010, s. 1. 

(4) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63. 

(5) EUT L 302 av 18.11.2010, s. 1. 

(6) EUT L 386 av 29.12.2004, s. 1. 

2017/EØS/29/56 
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4) For å sikre at Kyoto-enheter og kvoter kan stå på samme 

konto i EU-registeret, må EU-registeret også oppfylle 

funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene 

for datautvekslingsstandarder for registersystemer 

innenfor rammen av Kyoto-protokollen, vedtatt ved 

beslutning 12/CMP.1 fra Klimakonvensjonens 

partskonferanse, som tjener som partsmøte for partene i 

Kyoto-protokollen. 

5) Ved artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF kreves det at det 

opprettes en uavhengig transaksjonslogg (heretter kalt 

«Den europeiske unions transaksjonslogg» eller «EUTL») 

som skal registrere utstedelsen, overføringen og 

annulleringen av kvoter. Ved artikkel 6 nr. 2 i vedtak nr. 

280/2004/EF kreves det at opplysninger om utstedelse, 

besittelse, overføring, ervervelse, annullering og 

tilbaketrekking av tildelte utslippsenheter, opptaksenheter, 

utslippsreduksjonsenheter og godkjente utslipps-

reduksjoner samt overføring av tildelte utslippsenheter, 

utslippsreduksjonsenheter og godkjente utslipps-

reduksjoner gjøres tilgjengelige for transaksjonsloggen. 

6) I henhold til artikkel 6 i vedtak nr. 280/2004/EF skal 

Unionen og medlemsstatene anvende funksjons-

spesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for 

datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor 

rammen av Kyoto-protokollen, vedtatt ved beslutning 

12/CMP.1, når de oppretter og fører sine registre og 

EUTL. 

7) EU-registeret bør inneholde de kontoene som kreves for å 

gjennomføre kravene i direktiv 2003/87/EF. Hver av disse 

kontoene bør opprettes i samsvar med standardiserte 

framgangsmåter for å sikre registersystemets integritet og 

offentlig tilgang til opplysninger i systemet. Kvoter bør 

utstedes i EU-registeret. 

8) Transaksjoner med kvoter i EU-registeret bør utføres 

gjennom en kommunikasjonslenke som omfatter EUTL, 

mens transaksjoner med Kyoto-enheter bør utføres 

gjennom en kommunikasjonslenke som omfatter både 

EUTL og den internasjonale transaksjonsloggen (ITL) til 

De forente nasjoners rammekonvensjon om. 

9) EUTL bør foreta automatiske kontroller av alle prosesser i 

registersystemet som gjelder kvoter, kontrollerte utslipp, 

kontoer og Kyoto-enheter, og ITL bør foreta automatiske 

kontroller av prosesser som gjelder Kyoto-enheter, for å 

sikre at det ikke forekommer uregelmessigheter. Prosesser 

som ikke godkjennes ved en slik kontroll, bør avbrytes for 

å sikre at transaksjonene i Unionens registersystem 

oppfyller kravene i direktiv 2003/87/EF og de kravene 

som er utarbeidet i henhold til FNs rammekonvensjon om 

klimaendring og Kyoto-protokollen. 

10) Det bør anvendes tilstrekkelige og harmoniserte krav i 

forbindelse med opprettelse av kontoer, autentisering og 

tilgangsretter for å verne opplysningene i det samordnede 

registersystemet og for å unngå bedrageri. Disse kravene 

bør gjennomgås på nytt senere for å sikre at de fortsatt er 

effektive, samtidig som det tas hensyn til 

forholdsmessighetsprinsippet. Det bør føres registre over 

alle prosesser, driftsansvarlige og personer i 

registersystemet. 

11) Den sentrale forvalteren bør sikre at det er færrest mulig 

driftsavbrudd i registersystemet, ved å treffe alle rimelige 

tiltak for å sikre at EU-registeret og EUTL er 

tilgjengelige, og ved å tilby stabile systemer og 

framgangsmåter for å verne relevante opplysninger. 

12) Ettersom kvoter og Kyoto-enheter bare foreligger i 

dematerialisert form og er ombyttelige, bør 

eiendomsretten til en kvote eller en Kyoto-enhet fastslås 

når de registreres på den aktuelle kontoen i EU-registeret. 

For å redusere de risikoene som er knyttet til omgjøring 

av transaksjoner som er ført inn i et register, og den 

følgende forstyrrelsen i ordningen og på markedet som en 

slik omgjøring kan medføre, er det dessuten nødvendig å 

sikre at kvoter og Kyoto-enheter er fullt ut ombyttelige. 

Særlig kan transaksjoner ikke tilbakeføres, tilbakekalles 

eller avvikles, unntatt som definert i reglene for registeret, 

etter et tidspunkt som er fastsatt i disse reglene. Ingenting 

i denne forordning bør være til hinder for at en kontohaver 

eller en tredjemann i å gjøre gjeldende noen rett eller noe 

krav som følger av den underliggende transaksjonen, og 

som denne kan ha i henhold til loven, vedrørende 

omstøting eller tilbakebetaling i forbindelse med en 

transaksjon som er ført inn i et system, for eksempel i 

tilfelle av bedrageri eller teknisk feil, så lenge dette ikke 

fører til at transaksjonen tilbakeføres, tilbakekalles eller 

avvikles. Videre bør ervervelse av en kvote eller Kyoto-

enhet i god tro beskyttes. 

13) Ettersom det kan være ønskelig å legge til rette for 

ytterligere kontotyper eller andre metoder som vil gjøre 

det enklere å inneha kvoter eller Kyoto-enheter på vegne 

av tredjemenn, eller ivareta sikkerhetsinteresser i dem, bør 

slike spørsmål tas opp i forbindelse med en kommende 

gjennomgåelse av denne forordning. 

14) I henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF 

av 28. januar 2003 om offentlig tilgang til 

miljøinformasjon, og om oppheving av rådsdirektiv 

90/313/EØF(1) og beslutning 13/CMP.1, bør relevante 

rapporter offentliggjøres regelmessig for å sikre at 

offentligheten har tilgang til opplysningene i det 

samordnede registersystemet, med forbehold for visse 

fortrolighetshensyn. 

  

(1) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 



Nr. 29/986 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

15) Unionens regelverk for personvern i forbindelse med 

behandling av personopplysninger og om fri utveksling av 

slike opplysninger, særlig 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), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling 

av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon(2) og 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), bør 

overholdes når regelverket får anvendelse på opplysninger 

som oppbevares og behandles i henhold til denne 

forordning. 

16)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for klimaendringer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes det allmenne krav samt krav til 

drift og vedlikehold i forbindelse med EU-registeret for den 

handelsperioden som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende 

perioder, og i forbindelse med den uavhengige 

transaksjonsloggen fastsatt i artikkel 20 nr. 1 i direktiv 

2003/87/EF. 

Ved forordningen fastsettes det også et kommunikasjonssystem 

mellom EU-registeret og ITL. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Denne forordning gjelder kvoter som er opprettet for den 

handelsperioden i unionsordningen for handel med 

utslippskvoter som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende 

perioder. 

Den gjelder også luftfartskvoter som skal auksjoneres, og som 

ble opprettet for handelsperioden fra 1. januar 2012 til 31. 

desember 2012. 

  

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

(2) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37. 

(3) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

Med mindre annet er angitt, skal det med de termene som er 

brukt i denne forordning, menes det samme som i direktiv 

2003/87/EF. Videre får definisjonene i artikkel 3 i forordning 

(EU) nr. 1031/2010 og i artikkel 3 i kommisjonsbeslutning 

2011/278/EU(4) anvendelse. Dessuten menes med 

1) «kontohaver» en fysisk eller juridisk person som har en 

konto i registersystemet, 

2) «sentral forvalter» personen utpekt av Kommisjonen i 

samsvar med artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF, 

3) «vedkommende myndighet» den eller de myndighetene 

som er utpekt av en medlemsstat i samsvar med artikkel 18 

i direktiv 2003/87/EF, 

4) «ekstern plattform» et eksternt system som på en sikker 

måte er knyttet til EU-registeret med det formål å 

automatisere funksjoner i forbindelse med EU-registeret, 

5) «miljøkontrollør» en miljøkontrollør som definert i 

avsnitt 2 nr. 5 bokstav m) i vedlegg I til kommisjonsvedtak 

2007/589/EF(5), 

6) «tildelt utslippsenhet» eller «AAU» en enhet utstedt i 

samsvar med artikkel 7 nr. 3 i vedtak nr. 280/2004/EF, 

7) «luftfartskvoter» eller «aEUA» kvoter opprettet i samsvar 

med artikkel 3c nr. 2 i direktiv 2003/87/EF,  

8) «generelle kvoter» eller «EUA» alle andre kvoter opprettet 

i samsvar med direktiv 2003/87/EF, 

9) «langsiktig CER» eller «lCER» en enhet utstedt til et 

prosjekt for nyplanting eller gjenplanting av skog i henhold 

til ordningen for grønn utvikling, som med forbehold for 

beslutning 5/CMP.1 fra Klimakonvensjonens 

partskonferanse, som tjener som partsmøte for partene i 

Kyoto-protokollen, opphører ved utgangen av den 

krediteringsperioden for utslippsreduksjon for det 

nyplantings- eller gjenplantingsprosjektet som den er 

utstedt for, 

  

(4) EUT L 130 av 17.5.2011, s. 1. 

(5) EUT L 229 av 31.8.2007, s. 1. 
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10) «opptaksenhet» eller «RMU» en enhet utstedt i henhold til 

artikkel 3 i Kyoto-protokollen, 

11) «midlertidig CER» eller «tCER» en enhet utstedt til et 

prosjekt for nyplanting eller gjenplanting av skog i 

henhold til ordningen for grønn utvikling, som med 

forbehold for beslutning 5/CMP.1 opphører ved utgangen 

av Kyoto-protokollens forpliktelsesperiode som følger 

etter den forpliktelsesperioden den er utstedt for, 

12) «Kyoto-enhet» AAU, ERU, CER, RMU, lCER og tCER, 

13) «prosess» en automatisert teknisk metode for å 

gjennomføre en handling knyttet til en konto eller en enhet 

i et register, 

14) «transaksjon» en prosess i EU-registeret som omfatter 

overføring av en kvote eller Kyoto-enhet fra en konto til 

en annen, 

15) «innlevering» at en driftsansvarlig eller luftfartøyoperatør 

motregner en kvote eller Kyoto-enhet mot de kontrollerte 

utslippene fra sitt anlegg eller luftfartøy, 

16) «annullering» en innehavers endelige inndragning av en 

Kyoto-enhet uten å motregne den mot kontrollerte utslipp, 

17) «sletting» en innehavers endelige inndragning av en kvote 

uten å motregne den mot kontrollerte utslipp, 

18) «tilbaketrekking» at en part i Kyoto-protokollen 

motregner en Kyoto-enhet mot denne partens rapporterte 

utslipp, 

19) «hvitvasking av penger» det samme som definert i 

artikkel 1 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2005/60/EF(1), 

20) «alvorlig lovbrudd» det samme som definert i artikkel 3 

nr. 5 i direktiv 2005/60/EF, 

21) «finansiering av terrorisme» det samme som definert i 

artikkel 1 nr. 4 i direktiv 2005/60/EF, 

22) «nasjonal forvalter» den enheten som på vegne av en 

medlemsstat har ansvar for å forvalte en rekke 

brukerkontoer under medlemsstatens jurisdiksjon i EU-

registeret, og som utpekes i samsvar med artikkel 7, 

  

(1) EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15. 

23) «ledelse» de personene som i praksis leder den daglige 

driften hos en juridisk person, 

24) «mellomeuropeisk tid» mellomeuropeisk sommertid i det 

tidsrommet om sommeren som er definert i artikkel 1, 2 

og 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/84/EF(2). 

KAPITTEL II 

REGISTERSYSTEMET 

Artikkel 4 

EU-register 

1.  Det opprettes herved et EU-register for den 

handelsperioden i unionsordningen for handel med 

utslippskvoter som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende 

perioder.  

2.  Den sentrale forvalteren skal føre og vedlikeholde EU-

registeret. 

3.  Medlemsstatene skal bruke EU-registeret til å oppfylle 

sine forpliktelser i henhold til artikkel 19 i direktiv 2003/87/EF, 

og til å sikre nøyaktig regnskapsføring med hensyn til kvoter 

innenfor denne forordnings virkeområde. EU-registeret skal gi 

nasjonale forvaltere og kontohavere tilgang til prosessene angitt 

i denne forordning. 

4.  EU-registeret skal oppfylle funksjonsspesifikasjonene og 

de tekniske spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for 

registersystemer innenfor rammen av Kyoto-protokollen som er 

utarbeidet i samsvar med beslutning 12/CMP.1, og oppfylle de 

kravene til maskinvare, nettverk, programvare og sikkerhet som 

er angitt i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79. 

Artikkel 5 

Den europeiske unions transaksjonslogg 

1.  I henhold til artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF opprettes 

det herved en EUTL i form av en standardisert elektronisk 

database for transaksjoner innenfor denne forordnings 

virkeområde. EUTL skal også brukes til å registrere alle 

opplysninger om beholdninger og overføringer av Kyoto-

enheter som er gjort tilgjengelige i samsvar med artikkel 6 nr. 2 

i vedtak nr. 280/2004/EF. 

2.  Den sentrale forvalteren skal forvalte og ajourføre EUTL i 

samsvar med bestemmelsene i denne forordning. 

  

(2) EFT L 31 av 2.2.2001, s. 21. 
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3.  EUTL skal kunne kontrollere og registrere alle prosesser 

nevnt i denne forordning, og skal oppfylle 

funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for 

datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor 

rammen av Kyoto-protokollen som er utarbeidet i samsvar med 

beslutning 12/CMP.1, og oppfylle de kravene til maskinvare, 

nettverk og programvare som er fastsatt i 

datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79. 

4.  EUTL skal kunne registrere alle prosesser beskrevet i 

kapittel III-V. 

Artikkel 6 

Kommunikasjonslenker mellom registrene, ITL og EUTL 

1.  EU-registeret skal opprettholde en kommunikasjonslenke 

til ITL med sikte på å oversende transaksjoner som overfører 

Kyoto-enheter. 

2.  EUTL skal også opprettholde en kommunikasjonslenke til 

ITL med sikte på å registrere og kontrollere de overføringene 

som er nevnt i nr. 1. 

3.  EU-registeret skal også opprettholde en direkte 

kommunikasjonslenke til EUTL med sikte på å kontrollere og 

registrere de transaksjonene som overfører kvoter, og de 

kontoforvaltningsprosessene som er beskrevet i kapittel III. 

Alle transaksjoner som omfatter kvoter, skal finne sted i EU-

registeret, og de skal registreres og kontrolleres av EUTL. 

4.  Den sentrale forvalteren kan opprette en begrenset 

kommunikasjonslenke mellom EUTL og registeret i en 

søkerstat for å gjøre det mulig for slike registre å kommunisere 

med ITL gjennom EUTL og å registrere kontrollerte 

utslippsdata for driftsansvarlige i EUTL. Disse registrene skal 

ha gjennomført alle framgangsmåter for prøving og 

igangsetting som kreves av registrene før 

kommunikasjonslenken opprettes. 

Artikkel 7 

Forvaltere 

1.  Hver medlemsstat skal utpeke en nasjonal forvalter. 

Medlemsstaten skal ha tilgang til og forvalte sine egne kontoer 

og kontoene i EU-registeret under egen jurisdiksjon gjennom 

sin nasjonale forvalter. 

2.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre at det ikke er 

noen interessekonflikter mellom de nasjonale forvalterne, den 

sentrale forvalteren og kontohaverne. 

3.  Hver medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 

identiteten til og kontaktopplysningene for den nasjonale 

forvalteren, herunder et nødtelefonnummer som skal brukes 

dersom det oppstår en sikkerhetshendelse. 

4.  Kommisjonen skal samordne gjennomføringen av denne 

forordning med den nasjonale forvalteren i hver medlemsstat og 

den sentrale forvalteren. Kommisjonen skal særlig rådføre seg 

med forvalternes arbeidsgruppe i Komiteen for klimaendringer 

om spørsmål og framgangsmåter som berører føringen av 

registre og gjennomføringen av denne forordning. Innen 31. 

mars 2012 skal forvalternes arbeidsgruppe komme til enighet 

om vilkårene for samarbeid mellom den sentrale forvalteren og 

de nasjonale forvalterne, særlig felles arbeidsmetoder for 

gjennomføringen av denne forordning og framgangsmåter for 

håndtering av endringer og feilhåndtering i EU-registeret samt 

tekniske spesifikasjoner for virkemåten og påliteligheten til EU-

registeret og EUTL. Forretningsordenen for forvalternes 

arbeidsgruppe skal vedtas av Komiteen for klimaendringer. 

5.  Den sentrale forvalteren, vedkommende myndigheter og 

nasjonale forvaltere skal bare utføre de prosessene som er 

nødvendige for at de skal kunne utføre sine respektive 

oppgaver. 

KAPITTEL III 

KONTOER 

AVSNITT 1 

Bestemmelser som gjelder alle kontoer 

Artikkel 8 

Kontoer 

1.  EU-registeret skal inneholde kontoer som angitt i vedlegg 

I. 

2.  De enhetstypene som kan stå på hver kontotype, er angitt i 

vedlegg I. 

Artikkel 9 

Kontostatus 

1.  Kontoene skal ha en av følgende statuser: åpen, sperret, 

utelukket eller avsluttet. 

2.  Det kan ikke innledes noen prosesser fra sperrede kontoer, 

bortsett fra for innlevering av enheter, registrering av 

kontrollerte utslipp og ajourføring av kontoopplysninger. 

3.  Det kan ikke innledes noen prosesser fra avsluttede 

kontoer. En avsluttet konto kan ikke gjenopprettes, og den kan 

ikke erverve enheter. 

4.  Dersom et anlegg utelukkes fra unionsordningen i henhold 

til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF, skal den nasjonale 

forvalteren sette den tilsvarende driftskonten til virksomheten 

til utelukket status så lenge utelukkelsen varer. 
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5.  Ved melding fra vedkommende myndighet om at en 

luftfartøyoperatørs flyginger ikke lenger er omfattet av 

unionsordningen i samsvar med vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, skal den nasjonale forvalteren sette den tilsvarende 

driftskontoen til luftfartøyoperatøren til utelukket status inntil 

vedkommende myndighet melder at en luftfartøyoperatørs 

flyginger igjen er omfattet av unionsordningen. 

Artikkel 10 

Forvaltning av kontoer 

1.  Hver konto skal ha en forvalter som har ansvar for å 

forvalte kontoen på vegne av en medlemsstat eller på vegne av 

Unionen. 

2.  I vedlegg I er det for hver kontotype angitt hvem som er 

kontorforvalter. 

3.  Kontoforvalteren skal ha ansvar for å åpne, tilbakekalle 

eller begrense tilgangsretten til eller avslutte en konto, 

godkjenne godkjente representanter, tillate endringer i 

kontoopplysninger som krever godkjenning av forvalteren, og 

for å innlede transaksjoner dersom kontohaveren anmoder om 

det i samsvar med artikkel 21 nr. 5. 

4.  Forvalteren kan kreve at kontohaverne og vedkommendes 

representanter blir enige om å overholde rimelige vilkår som er 

i samsvar med denne forordning. 

5.  Kontoer skal styres av lovene og hører inn under 

jurisdiksjonen til forvalterens medlemsstat, og enhetene som de 

inneholder, skal anses å være hjemmehørende på denne 

medlemsstatens territorium. 

Artikkel 11 

Underretninger fra den sentrale forvalteren 

Den sentrale forvalteren skal underrette kontorepresentantene 

og forvalteren om innledning og avslutning eller opphør av alle 

prosesser knyttet til kontoen, og om endring av kontoens status, 

gjennom en automatisert ordning som er beskrevet i 

datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79. 

AVSNITT 2 

Opprettelse og ajourføring av kontoer 

Artikkel 12 

Opprettelse av forvaltningskontoer 

Den sentrale forvalteren skal opprette alle forvaltningskontoer i 

EU-registeret i løpet av 20 virkedager etter at opplysningene 

angitt i vedlegg II, er mottatt. 

Artikkel 13 

Opprettelse av auksjonsleveransekontoer i EU-registeret 

1.  En auksjonarius, en auksjonsplattform, et 

klareringssystem eller et oppgjørssystem som definert i 

forordning (EU) nr. 1031/2010, kan sende inn en søknad til en 

nasjonal forvalter om en auksjonsleveransekonto i EU-

registeret. Den personen som søker om kontoen, skal framlegge 

opplysningene angitt i vedlegg III. 

2.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle de 

opplysningene som kreves i samsvar med nr. 1 og i samsvar 

med artikkel 22, skal den nasjonale forvalteren opprette en 

auksjonsleveransekonto i EU-registeret eller underrette den 

personen som søker om kontoen, om at forvalteren avslår å 

opprette kontoen i samsvar med artikkel 20. 

Artikkel 14 

Opprettelse av driftskontoer for virksomheter i EU-

registeret 

1.  Innen 20 virkedager etter at en utslippstillatelse for 

klimagasser har trådt i kraft, skal den relevante vedkommende 

myndighet eller den driftsansvarlige gi den relevante nasjonale 

forvalteren de opplysningene som er angitt i vedlegg V, og søke 

den nasjonale forvalteren om å opprette en driftskonto for 

virksomheten i EU-registeret. 

2.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 og i samsvar med artikkel 22, skal den nasjonale 

forvalteren opprette en driftskonto for hvert anlegg i EU-

registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om at 

forvalteren avslår å opprette kontoen i samsvar med artikkel 20. 

  

Artikkel 15 

Opprettelse av driftskonto for luftfartøyoperatør i EU-

registeret 

1.  Innen 20 virkedager etter godkjenningen av en 

luftfartøyoperatørs overvåkingsplan, skal vedkommende 

myndighet eller luftfartøyoperatøren gi den relevante nasjonale 

forvalteren de opplysningene som er angitt i vedlegg VI, og 

søke den nasjonale forvalteren om å opprette en driftskonto for 

luftfartøyoperatøren i EU-registeret. 

2.  Hver luftfartøyoperatør skal ha én driftskonto. 

3.  Innen 40 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 og i samsvar med artikkel 22, skal den nasjonale 

forvalteren opprette en driftskonto til hver luftfartøyoperatør i 

EU-registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om 

at forvalteren avslår å opprette kontoen i samsvar med artikkel 

20. 



Nr. 29/990 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

4.  Status for driftskontoer for luftfartøyoperatører skal 

endres fra sperret til åpen etter registrering av kontrollerte 

utslipp i samsvar med artikkel 32 nr. 1-5, og et tall for 

overholdelsesstatus som er større enn eller lik 0, som er 

beregnet i samsvar med artikkel 34 nr. 1. Kontoens status skal 

også endres til åpen på en tidligere dato dersom den nasjonale 

forvalteren har mottatt en søknad fra kontohaveren om å 

aktivere dennes konto for handel, forutsatt at en slik søknad 

inneholder minst de nødvendige elementene som er angitt i 

datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79. 

Artikkel 16 

Opprettelse av personkontoer og handelskontoer i EU-

registeret 

1.  En søknad om opprettelse av en personkonto eller 

handelskonto i EU-registeret skal leveres til den nasjonale 

forvalteren av den potensielle kontohaveren. Den potensielle 

kontohaveren skal framlegge de opplysningene som kreves av 

den nasjonale forvalteren, og opplysningene skal minst omfatte 

opplysningene angitt i vedlegg III. 

2.  Den nasjonale forvalterens medlemsstat kan kreve som et 

vilkår for å opprette en personkonto eller handelskonto, at de 

potensielle kontohaverne har fast bosted eller er registrert i 

medlemsstaten til den nasjonale forvalteren som forvalter 

kontoen. 

3.  Den nasjonale forvalterens medlemsstat kan kreve som et 

vilkår for å opprette en personkonto eller handelskonto, at de 

potensielle kontohaverne er merverdiavgiftsregistrert i 

medlemsstaten til den nasjonale forvalteren som forvalter 

kontoen. 

4.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 og i samsvar med artikkel 22, skal den nasjonale 

forvalteren opprette en personkonto eller handelskonto i EU-

registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om at 

forvalteren avslår å opprette kontoen i samsvar med artikkel 20. 

Artikkel 17 

Opprettelse av nasjonale kontoer i EU-registeret 

Vedkommende myndighet i en medlemsstat skal pålegge den 

nasjonale forvalteren å opprette en nasjonal konto i EU-

registeret innen 20 virkedager etter at opplysningene angitt i 

vedlegg II, er mottatt. 

Artikkel 18 

Opprettelse av kontoer for eksterne plattformer i EU-

registeret 

1.  Eksterne plattformer kan framlegge en søknad om en 

konto for ekstern plattform i EU-registeret. Denne søknaden 

skal leveres til den nasjonale forvalteren. Personen som søker 

om kontoen, skal framlegge de opplysningene som kreves av 

den nasjonale forvalteren. Disse opplysningene skal minst 

omfatte de opplysningene som er fastsatt i vedlegg III, og bevis 

for at den eksterne plattformen har et sikkerhetsnivå som 

tilsvarer eller er høyere enn den sikkerheten som EU-registeret 

gir i samsvar med denne forordning. 

2.  Nasjonale forvaltere skal sikre at eksterne plattformer 

oppfyller de tekniske kravene og sikkerhetskravene som er 

beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79. 

3.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 og i samsvar med artikkel 22, skal den nasjonale 

forvalteren opprette en konto for ekstern plattform i EU-

registeret eller underrette den sentrale forvalteren eller personen 

som søker om kontoen, om at forvalteren avslår å opprette 

kontoen i samsvar med artikkel 20. 

4.  Det skal ikke kreves godkjenning av en godkjent 

tilleggsrepresentant i samsvar med artikkel 21 nr. 3 for å 

innlede en transaksjon når det gjelder transaksjoner som 

innledes av en unntatt ekstern plattform. En ekstern plattform 

kan unntas av den nasjonale forvalteren etter skriftlig søknad 

dersom den eksterne plattformen framlegger bevis på at den har 

innført sikkerhetsbestemmelser som minst gir samme 

beskyttelsesnivå som det som oppnås gjennom kravet i artikkel 

21 nr. 3. De tekniske og sikkerhetsmessige minstekravene skal 

fastsettes i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79. Den aktuelle nasjonale 

forvalteren skal omgående underrette Kommisjonen om slike 

søknader. Unntak i henhold til dette nummer skal 

offentliggjøres av Kommisjonen. 

Artikkel 19 

Opprettelse av miljøkontrollørkontoer i EU-registeret 

1.  Søknad om en miljøkontrollørkonto i EU-registeret skal 

leveres til den nasjonale forvalteren. Personen som søker om 

kontoen, skal framlegge de opplysningene som kreves av den 

nasjonale forvalteren, herunder opplysningene angitt i vedlegg 

II og vedlegg IV. 

2.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle opplysningene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel og i samsvar med artikkel 22, skal 

den nasjonale forvalteren opprette miljøkontrollørkontoen i EU-

registeret eller underrette den potensielle kontohaveren om at 

forvalteren avslår å opprette kontoen i samsvar med artikkel 20. 

Artikkel 20 

Avslag på opprettelse av konto 

1.  Den nasjonale forvalteren skal kontrollere at de 

opplysningene og dokumentene som er framlagt i forbindelse 

med opprettelse av konto, er fullstendige, ajourførte, nøyaktige 

og korrekte. 
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2.  En nasjonal forvalter kan avslå å opprette en konto: 

a) dersom de framlagte opplysningene og dokumentene er 

ufullstendige, utdaterte, unøyaktige eller uriktige, 

b) dersom den potensielle kontohaveren, eller dersom dette 

dreier seg om en juridisk person, en i ledelsen, er under 

etterforskning eller i løpet av de siste fem årene er blitt 

dømt for bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller 

andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til, 

c)  dersom den nasjonale forvalteren har rimelig grunn til å tro 

at kontoene blir brukt til bedrageri med kvoter eller Kyoto-

enheter, hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme 

eller andre alvorlige lovbrudd, 

d)  av andre grunner fastsatt i nasjonal lovgivning. 

3.  Dersom den nasjonale forvalteren avslår å opprette 

kontoen, kan personen som søkte om å opprette kontoen, 

bestride dette avslaget overfor relevant myndighet i henhold til 

nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den nasjonale 

forvalteren å opprette kontoen eller bekrefte avslaget i en 

begrunnet beslutning, med forbehold for bestemmelser i 

nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er 

forenlig med denne forordning, og som er forholdsmessige. 

Artikkel 21 

Godkjente representanter 

1.  Hver konto, med unntak av miljøkontrollørkontoen, skal 

ha minst to godkjente representanter. En miljøkontrollørkonto 

skal ha minst én godkjent representant. De godkjente 

representantene skal innlede transaksjoner og andre prosesser 

på vegne av kontohaveren. 

2.  I tillegg til de godkjente representantene som er angitt i nr. 

1, kan en konto ha godkjente representanter som utelukkende 

har lesetilgang til kontoen. 

3.  Kontoer kan ha en eller flere godkjente 

tilleggsrepresentanter. Det kreves godkjenning fra en godkjent 

tilleggsrepresentant i tillegg til godkjenning av en godkjent 

representant for å innlede en transaksjon, bortsett fra når det 

gjelder: 

a)  overføring til en konto på kontohaverens liste over sikre 

kontoer i EU-registeret, og 

b)  transaksjoner som er innledet av eksterne plattformer som 

er unntatt i samsvar med artikkel 18 nr. 4. 

4.  Kontohavere kan gi tilgang til sine kontoer gjennom en 

ekstern plattform. Slike kontohavere skal utpeke til godkjent 

representant en person som allerede er den godkjente 

representanten for en konto for ekstern plattform. 

5.  Dersom en godkjent representant av tekniske eller andre 

årsaker ikke får tilgang til EU-registeret, kan den nasjonale 

forvalteren på anmodning innlede transaksjoner på vegne av 

den godkjente representanten, forutsatt at den nasjonale 

forvalteren tillater slike anmodninger, og at tilgangsretten ikke 

er tilbakekalt i samsvar med denne forordning. 

6. Det kan i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene være fastsatt et høyeste antall godkjente 

representanter og godkjente tilleggsrepresentanter for hver 

kontotype. 

7.  Godkjente representanter og godkjente 

tilleggsrepresentanter skal være fysiske personer over 18 år. 

Alle godkjente representanter og godkjente 

tilleggsrepresentanter for en enkelt konto skal være forskjellige 

personer, men den samme personen kan være godkjent 

representant eller godkjent tilleggsrepresentant for mer enn én 

konto. Den nasjonale forvalterens medlemsstat kan kreve at 

minst en av de godkjente representantene for en konto skal ha 

fast bosted i den medlemsstaten, unntatt når det gjelder 

miljøkontrollørkontoer. 

Artikkel 22 

Utnevning og godkjenning av godkjente representanter og 

godkjente tilleggsrepresentanter 

1.  Ved søknad om konto skal den potensielle kontohaveren 

utnevne et visst antall godkjente representanter og godkjente 

tilleggsrepresentanter i samsvar med artikkel 21. 

2.  Når kontohaveren utnevner en godkjent representant eller 

godkjent tilleggsrepresentant, skal kontohaveren framlegge de 

opplysningene som forvalteren krever. Disse opplysningene 

skal minst omfatte opplysningene angitt i vedlegg VII. 

3.  Innen 20 virkedager etter å ha mottatt alle de 

opplysningene som kreves i samsvar med nr. 2, skal den 

nasjonale forvalteren godkjenne en godkjent representant eller 

en godkjent tilleggsrepresentant, eller underrette kontohaveren 

om at godkjenningen avslås. Dersom vurderingen av 

opplysningene om den utnevnte personen tar lengre tid, kan 

forvalteren forlenge vurderingsprosessen med inntil 20 

virkedager, og underrette kontohaveren om denne forlengelsen. 

4.  Den nasjonale forvalteren skal kontrollere at de 

opplysningene og dokumentene som er framlagt ved utnevning 

av en godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant, 

er fullstendige, ajourførte, nøyaktige og korrekte. 



Nr. 29/992 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

5.  En nasjonal forvalter kan avslå å godkjenne en godkjent 

representant eller en godkjent tilleggsrepresentant: 

a)  dersom de framlagte opplysningene og dokumentene er 

ufullstendige, utdaterte, unøyaktige eller uriktige, 

b) dersom den potensielle representanten er under 

etterforskning eller i løpet av de siste fem årene er blitt 

dømt for bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller 

andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til, 

c)  av andre grunner fastsatt i nasjonal lovgivning. 

6.  Dersom den nasjonale forvalteren har avslått å godkjenne 

en godkjent representant eller en godkjent tilleggsrepresentant, 

kan kontohaveren bestride dette avslaget overfor relevant 

myndighet i henhold til nasjonal lovgivning, som enten skal 

pålegge den nasjonale forvalteren å godkjenne representanten 

eller bekrefte avslaget i en begrunnet beslutning, med forbehold 

for bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig 

formål som er forenlig med denne forordning, og som er 

forholdsmessige. 

Artikkel 23 

Ajourføring av kontoopplysninger og opplysningene om 

godkjente representanter 

1.  Alle kontohavere skal innen 10 virkedager underrette den 

nasjonale forvalteren om endringer i de opplysningene som er 

framlagt i forbindelse med opprettelse av konto. I tillegg skal 

kontohaverne innen 31. desember hvert år bekrefte overfor den 

nasjonale forvalteren at opplysningene for deres konto fortsatt 

er fullstendige, ajourførte og korrekte. 

2.  Luftfartøyoperatører skal innen 10 virkedager underrette 

forvalteren av deres konto dersom de har vært omfattet av en 

fusjon som involverer to eller flere luftfartøyoperatører, eller 

dersom de er blitt oppdelt i to eller flere luftfartøyoperatører. 

3.  Meldingen om endring skal dokumenteres med de 

opplysningene som kreves av den nasjonale forvalteren i 

samsvar med dette avsnittet. Innen 15 virkedager etter å ha 

mottatt en slik melding og dokumentasjon, skal den relevante 

nasjonale forvalteren godkjenne de ajourførte opplysningene. 

Forvalteren kan avslå å ajourføre opplysningene i samsvar med 

artikkel 22 nr. 4 og 5. Kontohaveren skal underrettes om et slikt 

avslag. Bestridelser av slike avslag kan leveres til 

vedkommende myndighet eller relevant myndighet i henhold til 

nasjonal lovgivning i samsvar med artikkel 20. 

4.  Minst hvert tredje år skal den nasjonale forvalteren 

kontrollere om de opplysningene som er framlagt i forbindelse 

med opprettelse av konto, fortsatt er fullstendige, ajourførte, 

nøyaktige og korrekte, og skal be om at kontohaveren melder 

fra om eventuelle endringer. 

5.  Innehaveren av en driftskonto kan bare selge eller 

avhende sin konto sammen med det anlegget som er knyttet til 

denne kontoen. 

6.  Med forbehold for nr. 5 kan ingen kontohaver selge eller 

avhende eierskapet til sin konto til en annen person. 

7.  En godkjent representant eller en godkjent 

tilleggsrepresentant kan ikke overføre sin status som dette til en 

annen person. 

8.  En kontohaver kan be om at en godkjent representant 

fjernes fra en konto. Ved mottak av en slik anmodning skal den 

nasjonale forvalteren tilbakekalle tilgangsretten for den 

godkjente representanten eller den godkjente 

tilleggsrepresentanten. Innen 10 virkedager etter mottak av en 

slik anmodning, skal den relevante forvalteren fjerne den 

godkjente representanten. 

9.  En kontohaver kan utnevne nye godkjente representanter 

eller godkjente tilleggsrepresentanter i samsvar med artikkel 22. 

10.  Dersom den ansvarlige medlemsstaten for en 

luftfartøyoperatør endres etter framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 18a i direktiv 2003/87/EF eller på grunn av utvidelsen 

av Unionen, skal den sentrale forvalteren ajourføre 

opplysningene til den nasjonale forvalteren av den tilsvarende 

driftskontoen til luftfartøyoperatøren. Dersom forvalteren av en 

luftfartøyoperatørs driftskonto endres, kan den nye forvalteren 

kreve at luftfartøyoperatøren framlegger de opplysningene som 

den krever i forbindelse med opprettelse av konto i samsvar 

med artikkel 15, og de opplysningene som den krever om 

godkjente representanter i samsvar med artikkel 21. 

11.  Med forbehold for nr. 10 skal den medlemsstaten som har 

ansvar for å forvalte en konto, ikke endres. 

Artikkel 24 

Liste over sikre kontoer 

1.  Auksjonsleveransekontoer, kvotekontoer og 

handelskontoer kan ha en liste over sikre kontoer i EU-

registeret. 

2.  Kontoer som innehas av den samme kontohaveren, skal 

inngå automatisk på listen over sikre kontoer. 



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/993 

 

3.  Endringer i listen over sikre kontoer skal innledes og 

ferdigstilles etter framgangsmåtene nevnt i artikkel 36, for 

overføringer angitt i avsnitt 6 i kapittel V. Endringen skal 

bekreftes av en godkjent tilleggsrepresentant, eller dersom det 

ikke er utpekt noen godkjent tilleggsrepresentant, av en annen 

godkjent representant. Forsinkelsen angitt i artikkel 36 nr. 4, 

gjelder ikke for sletting av kontoer fra listen over sikre kontoer; 

for alle andre endringer av listen over sikre kontoer skal 

forsinkelsen være sju dager. 

AVSNITT 3 

Avslutning av kontoer 

Artikkel 25 

Avslutning av kontoer 

Med forbehold for artikkel 29 nr. 1, skal forvalteren avslutte 

kontoen innen 10 virkedager etter å ha mottatt en anmodning 

fra kontohaveren av en konto, unntatt de kontoene som er angitt 

i artikkel 26, 27 og 28. 

Artikkel 26 

Avslutning av driftskontoer for virksomheter 

1.  Vedkommende myndighet skal underrette den nasjonale 

forvalteren innen 10 dager etter tilbakekalling eller midlertidig 

oppheving av en utslippstillatelse for klimagasser eller 

kjennskap til stenging av anlegget. Innen 10 virkedager etter 

slik underretning, skal den nasjonale forvalteren registrere de 

relevante dataene i EU-registeret. 

2.  Den nasjonale forvalteren kan avslutte en driftskonto 

innen 30. juni i året etter det året da anlegget ble stengt, eller 

etter tilbakekalling eller midlertidig oppheving av en 

utslippstillatelse for klimagasser dersom det relevante anlegget 

har innlevert et antall kvoter som er lik eller større enn dets 

kontrollerte utslipp. 

Artikkel 27 

Avslutning av driftskontoer for luftfartøyoperatører 

Luftfartøyoperatørers driftskontoer skal bare avsluttes av den 

nasjonale forvalteren dersom vedkommende myndighet har gitt 

pålegg om dette, fordi vedkommende myndighet har oppdaget 

at luftfartøyoperatøren har fusjonert med en annen 

luftfartøyoperatør, eller at luftfartøyoperatøren har endelig 

innstilt all virksomhet som omfattes av vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF, enten gjennom underretning fra kontohaveren eller 

gjennom annen dokumentasjon. 

Artikkel 28 

Avslutning av miljøkontrollørkontoer 

1.  Innen 10 virkedager etter mottak av en anmodning fra en 

miljøkontrollør om å avslutte kontoen, skal den nasjonale 

forvalteren avslutte miljøkontrollørkontoen. 

2.  Vedkommende myndighet kan også pålegge den 

nasjonale forvalteren å avslutte en miljøkontrollørkonto dersom 

et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  miljøkontrollørens akkreditering er utløpt eller er trukket 

tilbake, 

b)  miljøkontrolløren har innstilt driften. 

Artikkel 29 

Overskudd på kontoer som skal avsluttes 

1.  Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-enheter 

på en konto som en forvalter skal avslutte i samsvar med 

artikkel 25, 26 og 27, skal forvalteren først anmode 

kontohaveren om å angi en annen konto som slike kvoter eller 

Kyoto-enheter skal overføres til. Dersom kontohaveren ikke har 

svart på forvalterens anmodning innen 40 virkedager, skal 

forvalteren overføre kvotene eller Kyoto-enhetene til sin 

nasjonale kvotekonto. 

2.  Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-enheter 

på en konto som tilgangsretten ble tilbakekalt for i samsvar med 

artikkel 31, kan vedkommende myndighet kreve at kvotene og 

Kyoto-enhetene umiddelbart overføres til den relevante 

nasjonale kontoen. 

Artikkel 30 

Avslutning av kontoer og avsettelse av godkjente 

representanter på forvalterens initiativ 

1.  Dersom situasjonen som kan føre til tilbakekalling av 

tilgangsrett til kontoer i samsvar med artikkel 31, ikke blir løst 

innen rimelig tid til tross for gjentatte underretninger, kan 

vedkommende myndighet pålegge den nasjonale forvalteren å 

avslutte de kontoene som tilgangsretten er tilbakekalt for, eller 

når det gjelder driftskontoer for virksomheter eller 

luftfartøyoperatører, å sette statusen til sperret, inntil 

vedkommende myndighet anser at situasjonen som førte til 

tilbakekalling, ikke lenger foreligger. 

2.  Dersom saldoen på en personkonto eller handelskonto er 

null, og det ikke har vært registrert transaksjoner i et tidsrom på 

ett år, kan den nasjonale forvalteren underrette kontohaveren 

om at personkontoen eller handelskontoen vil bli avsluttet innen 

40 virkedager, med mindre den nasjonale forvalteren mottar en 

anmodning om at kontoen skal opprettholdes. Dersom den 

nasjonale forvalteren ikke mottar en slik anmodning fra 

kontohaveren, kan den nasjonale forvalteren avslutte kontoen. 

3.  Den nasjonale forvalteren skal avslutte en driftskonto etter 

pålegg fra vedkommende myndighet dersom det ikke er 

sannsynlig at det vil bli innlevert flere kvoter. 
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4.  Den nasjonale forvalteren kan avsette en godkjent 

representant eller en godkjent tilleggsrepresentant dersom 

forvalteren anser at godkjenningen av en godkjent representant 

eller en godkjent tilleggsrepresentant skulle ha vært avslått i 

samsvar med artikkel 22 nr. 3, og særlig dersom forvalteren 

oppdager at dokumentene og identifikasjonsopplysningene som 

ble framlagt ved utnevnelsen, var ufullstendige, utdaterte, 

unøyaktige eller uriktige. 

5.  Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager bestride 

endringen av kontostatus for en konto i samsvar med nr. 1 eller 

avsettelsen av en godkjent representant eller godkjent 

tilleggsrepresentant i samsvar med nr. 4, overfor myndigheten 

fastsatt i nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge den 

nasjonale forvalteren å gjenopprette kontoen eller gjeninnsette 

den godkjente representanten eller den godkjente 

tilleggsrepresentanten, eller bekrefte endringen av kontostatus 

eller avsettelsen i en begrunnet beslutning, med forbehold for 

bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig 

formål som er forenlig med denne forordning, og som er 

forholdsmessige. 

AVSNITT 4 

Tilbakekalling av tilgangsrett til kontoer 

Artikkel 31 

Tilbakekalling av tilgangsrett til kontoer 

1.  En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants 

eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en konto i 

registeret, eller til prosesser som den godkjente representanten 

ellers ville hatt tilgangsrett til, dersom forvalteren har rimelig 

grunn til å tro at den godkjente representanten: 

a)  har forsøkt å få tilgang til kontoer eller prosesser som 

vedkommende ikke har tilgangsrett til, 

b)  gjentatte ganger har forsøkt å få tilgang til en konto eller en 

prosess ved hjelp av feil brukernavn og passord, eller 

c)  har forsøkt å sette i fare sikkerheten, tilgjengeligheten, 

integriteten eller fortroligheten til EU-registeret eller 

EUTL, eller til de dataene som behandles og lagres der. 

2.  En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants 

eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en bestemt 

konto dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  kontohaveren døde uten å ha noen rettsetterfølger eller 

opphørte å eksistere som en juridisk person, 

b)  kontohaveren har ikke betalt sine gebyrer, 

c)  kontohaveren har brutt de vilkårene som gjelder for 

kontoen, 

d)  kontohaveren har ikke samtykket i endringene i vilkårene 

som den nasjonale forvalteren eller den sentrale forvalteren 

har fastsatt, 

e)  kontohaveren har ikke meldt om endringer i 

kontoopplysningene eller framlagt dokumentasjon på 

endringene i kontoopplysningene, eller dokumentasjon 

angående nye krav til kontoopplysninger, 

f)  kontohaveren har ikke sørget for at kontoen har det minste 

antallet godkjente representanter, 

g)  kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om å 

ha en godkjent representant med fast bosted i den nasjonale 

forvalterens medlemsstat, 

h)  kontohaveren har ikke overholdt medlemsstatens krav om 

at kontohaveren skal ha fast bosted eller være registrert i 

kontoforvalterens medlemsstat, 

3.  En forvalter kan tilbakekalle en godkjent representants 

eller en godkjent tilleggsrepresentants tilgangsrett til en bestemt 

konto og muligheten til å innlede prosesser fra den aktuelle 

kontoen: 

a)  i en periode på høyst to uker dersom forvalteren mistenker 

at kontoen er blitt eller vil bli brukt til bedrageri, 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller 

andre alvorlige lovbrudd, eller 

b)  på grunnlag av og i henhold til bestemmelser i nasjonal 

lovgivning som fastsetter et lovlig formål. 

4.  Den nasjonale forvalteren kan tilbakekalle tilgangsretten 

til en konto dersom den anser at opprettelsen av kontoen burde 

ha vært avslått i samsvar med artikkel 20, eller at kontohaveren 

ikke lenger oppfyller kravene til å opprette kontoen. 

5.  Kontoforvalteren skal omgående oppheve tilbakekallingen 

når den situasjonen som førte til tilbakekallingen, er løst. 
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6.  Kontohaveren kan innen 30 kalenderdager bestride 

tilbakekallingen av tilgangsretten i samsvar med nr. 1 og 3 

overfor vedkommende myndighet eller relevant myndighet 

fastsatt i nasjonal lovgivning, som skal pålegge den nasjonale 

forvalteren å gjenopprette tilgangsretten eller bekrefte 

tilbakekallingen i en begrunnet beslutning, med forbehold for 

bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig 

formål som er forenlig med denne forordning, og som er 

forholdsmessige. 

7.  Vedkommende myndighet eller Kommisjonen kan også 

pålegge den nasjonale forvalteren eller den sentrale forvalteren 

å gjennomføre en tilbakekalling. 

8.  En nasjonal håndhevende myndighet i forvalterens 

medlemsstat kan også anmode forvalteren om å gjennomføre en 

tilbakekalling på grunnlag av og i samsvar med nasjonal 

lovgivning. 

9.  Dersom tilgangsretten til en konto for ekstern plattform er 

tilbakekalt, skal forvalteren også tilbakekalle den tilgangsretten 

som den eksterne plattformen har til brukerkontoer i samsvar 

med artikkel 21 nr. 4. Dersom tilgangsretten for godkjente 

representanter eller godkjente tilleggsrepresentanter til en konto 

for ekstern plattform er tilbakekalt, skal forvalteren også 

tilbakekalle disse representantenes tilgangsrett gjennom en 

kontohaver for den eksterne plattformen i samsvar med 

artikkel 21 nr. 4. 

10.  Dersom en innehaver av en driftskonto for en virksomhet 

eller en luftfartøyoperatør på grunn av tilbakekalling i samsvar 

med denne artikkel er forhindret fra innlevering i de ti 

virkedagene forut for fristen fastsatt i artikkel 12 nr. 2 

bokstav a) og artikkel 12 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den 

nasjonale forvalteren, dersom kontohaveren anmoder om det, 

innlevere det antallet kvoter som kontohaveren har angitt. 

KAPITELL IV 

KONTROLLERTE UTSLIPP OG SAMSVAR 

Artikkel 32 

Opplysninger om kontrollerte utslipp for et anlegg eller en 

luftfartøyoperatør 

1.  Hver driftsansvarlig og hver luftfartøyoperatør skal velge 

en miljøkontrollør fra listen over miljøkontrollører som er 

registrert hos den nasjonale forvalteren som forvalter dens 

konto. Dersom en driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør 

også er en miljøkontrollør, kan den ikke velge seg selv som 

miljøkontrollør. 

2.  Den nasjonale forvalteren, vedkommende myndighet 

eller, ved beslutning fra vedkommende myndighet, 

kontohaveren eller miljøkontrolløren, skal innen 31. mars føre 

inn utslippsdata for foregående år. 

3.  Årlige utslippsdata skal framlegges i det formatet som er 

angitt i vedlegg VIII. 

4.  Når rapporten fra en driftsansvarlig om utslipp fra et 

anlegg i et foregående år eller rapporten fra en 

luftfartøyoperatør om utslipp fra all luftfartsvirksomhet den 

utførte i et foregående år er verifisert som tilfredsstillende i 

samsvar med artikkel 15 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, skal 

miljøkontrolløren eller vedkommende myndighet godkjenne de 

årlige kontrollerte utslippene. 

5.  Utslippene som er godkjent i samsvar med nr. 4, skal 

markeres som kontrollerte i EU-registeret av den nasjonale 

forvalteren eller vedkommende myndighet. Vedkommende 

myndighet kan beslutte at miljøkontrolløren skal ha ansvar for å 

merke utslipp som kontrollert i EU-registeret, i stedet for at den 

nasjonale forvalteren gjør dette. 

6.  Vedkommende myndighet kan pålegge den nasjonale 

forvalteren å rette de årlige kontrollerte utslippene for et anlegg 

eller en luftfartøyoperatør for å sikre samsvar med artikkel 14 

og 15 i direktiv 2003/87/EF, ved å føre de korrigerte 

kontrollerte eller anslåtte utslippene for nevnte anlegg eller for 

en luftfartøyoperatør for et gitt år inn i EU-registeret. 

7.  Dersom det 1. mai hvert år ikke er blitt ført inn noen tall 

for kontrollerte utslipp i EU-registeret for et anlegg eller en 

luftfartøyoperatør i foregående år, eller tallene for kontrollerte 

utslipp er konstatert å være feil, skal det føres inn anslåtte 

utslippstall i EU-registeret, som skal være beregnet så nøyaktig 

som mulig i samsvar med artikkel 14 og 15 i 

direktiv 2003/87/EF. 

Artikkel 33 

Sperring av kontoer på grunn av manglende framlegging av 

kontrollerte utslipp 

1.  Dersom de kontrollerte utslippene for et anlegg eller en 

luftfartøyoperatør for foregående år ikke er blitt ført inn i EU-

registeret innen 1. april hvert år, skal EU-registeret endre 

statusen for den aktuelle virksomhetens eller 

luftfartøyoperatørens driftskonto til sperret. 

2.  Når alle forsinkede kontrollerte utslipp for et anlegg eller 

en luftfartøyoperatør for året er blitt ført inn i EU-registeret, 

skal EU-registeret endre kontoens status til åpen. 

Artikkel 34 

Beregning av tall for overholdelsesstatus 

1.  1. mai hvert år skal EU-registeret beregne tallene for 

overholdelsesstatusen for foregående år for hvert anlegg og 

hver luftfartøyoperatør som har en åpen eller sperret 

driftskonto, ved å legge sammen alle kvoter som er innlevert i 

den aktuelle perioden, fratrukket summen av alle kontrollerte 

utslipp i den aktuelle perioden, fram til og med det aktuelle året, 

pluss en korreksjonsfaktor. 
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2.  Korreksjonsfaktoren nevnt i nr. 1, skal være null dersom 

tallet for overholdelsesstatus for det siste året i foregående 

periode er over null, men det skal være det samme som tallet 

for overholdelsesstatus for det siste året i foregående periode 

dersom dette tallet er lavere enn eller lik null. 

3.  EU-registeret skal føre inn tallene for overholdelsesstatus 

for hvert anlegg og for hver luftfartøyoperatør for hvert år. 

KAPITTEL V 

TRANSAKSJONER 

Artikkel 35 

Bare transaksjoner som er uttrykkelig fastsatt ved denne 

forordning for hver kontotype, skal innledes med den aktuelle 

kontotypen. 

Artikkel 36 

Gjennomføring av overføringer 

1.  For alle transaksjoner angitt i kapittel V som ikke er 

innledet av en ekstern plattform, krever EU-registeret en 

bekreftelse via ytterligere en kanal før transaksjonen kan 

innledes. En transaksjon skal bare innledes dersom en godkjent 

tilleggsrepresentant hvis godkjenning er nødvendig i henhold til 

artikkel 21 nr. 3, har bekreftet transaksjonen via ytterligere en 

kanal. 

2.  For alle overføringer som er angitt i artikkel 59 og avsnitt 

6 i kapittel V, skal overføringen innledes omgående dersom den 

er bekreftet mellom kl. 10.00 og 16.00 mellomeuropeisk tid fra 

og med mandag til og med fredag, med unntak av offentlige 

helligdager i de medlemsstatene som beslutter at fristen nevnt i 

nr. 3, ikke skal løpe. En overføring som bekreftes på andre 

tidspunkter, skal innledes den følgende dagen, fra mandag til 

fredag, kl. 10.00 mellomeuropeisk tid. 

3.  For alle overføringer av kvoter og Kyoto-enheter som er 

angitt i artikkel 59 og 60, og for alle overføringer angitt i 

artikkel 61, til kontoer som ikke er på listen over sikre kontoer 

hos handelskontohaveren, skal det gjelde en frist på 26 timer fra 

overføringen innledes og til det meldes om at den skal sluttføres 

i samsvar med artikkel 78. Denne fristen kan utsettes mellom 

kl. 00.00 og kl. 24.00 mellomeuropeisk tid på lørdager og 

søndager. Medlemsstatene kan også beslutte å utsette denne 

fristen mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 mellomeuropeisk tid på 

nasjonale helligdager i et bestemt år, forutsatt at denne 

beslutningen offentligjøres innen 1. desember året før. 

4.  Dersom en kontorepresentant har mistanke om at en 

overføring ble innledet på bedragersk grunnlag, kan 

kontorepresentanten senest innen to timer før utgangen av 

fristen fastsatt i nr. 3, anmode om at den nasjonale forvalteren 

annullerer overføringen på vegne av kontorepresentanten før 

det meldes at overføringen skal sluttføres. Kontohaveren skal 

omgående etter anmodningen rapportere det mistenkte 

bedrageriet til vedkommende nasjonale håndhevende 

myndighet. Denne rapporten skal oversendes til den nasjonale 

forvalteren innen sju dager. 

5.  Når en overføring innledes i samsvar med nr. 1 og 2, skal 

det sendes en melding til alle kontorepresentanter om den 

foreslåtte innledningen av overføringen. 

Artikkel 37 

Kvoters art og transaksjoners ugjenkallelighet 

1.  En kvote eller Kyoto-enhet skal være et ombyttelig, 

dematerialisert instrument som kan omsettes på markedet. 

2.  Kvoters og Kyoto-enheters dematerialiserte art skal 

innebære at registreringen i EU-registeret, inntil det motsatte er 

bevist, utgjør tilstrekkelig dokumentasjon på eiendomsretten til 

en kvote eller Kyoto-enhet, og til ethvert annet element som 

hører inn under denne forordning, eller som ifølge denne 

forordning skal føres i registeret. 

3.  At kvoter og Kyoto-enheter er ombyttelige, innebærer at 

enhver omstøting eller tilbakebetalingsforpliktelse som kan 

oppstå i henhold til nasjonal lovgivning for en kvote eller en 

Kyoto-enhet, bare skal gjelde for kvoter eller Kyoto-enheter av 

samme art. Særlig gjelder følgende: 

a)  med forbehold for artikkel 64 og avstemmingsprosessen 

fastsatt i artikkel 77 i denne forordning, skal en transaksjon 

bli endelig og ugjenkallelig når den er sluttført i samsvar 

med artikkel 78. Uten at det berører bestemmelser eller 

rettsmidler i nasjonal lovgivning, som kan føre til et krav 

eller et pålegg om å utføre en ny transaksjon i registeret, er 

det ingen lov, bestemmelse, regel eller praksis angående 

heving av kontrakter eller transaksjoner, som skal føre til at 

en transaksjon som er blitt endelig og ugjenkallelig, 

erklæres ugyldig i registeret, 

b) ingenting i denne artikkel skal hindre en kontohaver eller 

en tredjemann i å gjøre gjeldende noen rett eller noe krav 

som følger av den underliggende transaksjonen, og som 

denne kan ha i henhold til loven, herunder omstøting, 

tilbakebetaling eller skadeserstatning, i forbindelse med en 

transaksjon som er blitt endelig i registeret, for eksempel i 

tilfelle av bedrageri eller teknisk feil, så lenge dette ikke 

fører til at transaksjonen tilbakeføres, tilbakekalles eller 

avvikles i registeret. 

4.  En kjøper og innehaver av en kvote eller en Kyoto-enhet 

som opptrer i god tro, skal erverve eiendomsretten til en kvote 

eller Kyoto-enhet uten eventuelle mangler i overdragerens 

eiendomsrett. 
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AVSNITT 1 

Opprettelse av kvoter 

Artikkel 38 

Opprettelse av kvoter 

1.  Den sentrale forvalteren kan opprette en konto for EUs 

samlede antall utslippsenheter, en konto for EUs samlede antall 

utslippsenheter for luftfart, en konto for EUs auksjonering av 

utslippsenheter og/eller en konto for EUs auksjonering av 

utslippsenheter for luftfart, og skal opprette eller annullere 

kontoer eller kvoter som kreves i henhold til unionsretten, 

herunder i henhold til artikkel 10a nr. 8 i direktiv 2003/87/EF, 

artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010, artikkel 41 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 920/2010, eller i henhold til 

rettsakter vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3, artikkel 9 og 9a i 

direktiv 2003/87/EF. 

2.  På et egnet tidspunkt skal Kommisjonen pålegge den 

sentrale forvalteren å opprette et visst antall generelle kvoter 

som totalt tilsvarer det antallet som er bestemt i samsvar med 

artikkel 2 nr. 1 i kommisjonsbeslutning 2010/670/EU(1) for 

kontoer opprettet i henhold til artikkel 10a nr. 8 i direktiv 

2003/87/EF (NER300-konto) eller med sikte på overføring til 

slike kontoer. 

3.  EU-registeret skal tildele hver kvote en entydig 

identifikasjonskode i forbindelse med opprettelsen av den. 

AVSNITT 2 

Overføring av kontoer før auksjoner og tildeling 

Artikkel 39 

Overføring av generelle kvoter som skal auksjoneres  

1.  Den sentrale forvalteren skal i god tid på vegne av den 

relevante auksjonarius utnevnt i samsvar med forordning (EU) 

nr. 1031/2010, overføre generelle kvoter fra kontoen for EUs 

samlede antall utslippsenheter til kontoen for EUs auksjonering 

av utslippsenheter i et antall som tilsvarer de årlige mengdene 

som er fastsatt i samsvar med artikkel 10 i forordning (EU) nr. 

1031/2010. 

2.  I tilfelle justeringer i de årlige mengdene i samsvar med 

artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1031/2010, skal den sentrale 

forvalteren overføre en tilsvarende mengde generelle kvoter fra 

kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til kontoen for 

EUs auksjonering av utslippsenheter, eller fra kontoen for EUs 

auksjonering av utslippsenheter til kontoen for EUs samlede 

antall utslippsenheter, alt etter hva som er relevant. 

  

(1) EUT L 290 av 6.11.2010, s. 39. 

Artikkel 40 

Overføring av generelle kvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt 

Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre generelle kvoter 

fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til EUs 

konto for tildeling i et antall som tilsvarer summen av de 

kvotene som tildeles vederlagsfritt i samsvar med de nasjonale 

tildelingstabellene i hver medlemsstat. 

Artikkel 41 

Overføring av generelle kvoter til reserven for nyinntredere 

1.  Den sentrale forvalteren skal i godt tid overføre generelle 

kvoter fra kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter til 

EUs reservekonto for nyinntredere, i et antall som tilsvarer fem 

prosent av det samlede antallet kvoter i Unionen, fastsatt ved 

beslutninger vedtatt i henhold til artikkel 9 og 9a i direktiv 

2003/87/EF, redusert med det antallet som skal opprettes i 

henhold til artikkel 38 nr. 2. 

2.  Dersom det samlede antallet kvoter i Unionen økes ved en 

beslutning vedtatt i henhold til artikkel 9 og 9a i direktiv 

2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren overføre ytterligere 

generelle kvoter fra kontoen for EUs samlede antall 

utslippsenheter til EUs reservekonto for nyinntredere i et antall 

som tilsvarer fem prosent av økningen av det samlede antallet 

kvoter i Unionen. 

3.  Dersom det samlede antallet kvoter i Unionen reduseres 

ved en beslutning vedtatt i henhold til artikkel 9 og 9a i direktiv 

2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren slette generelle kvoter 

på EUs reservekonto for nyinntredere i et antall som tilsvarer 

fem prosent av reduksjonen av det samlede antallet kvoter i 

Unionen. 

4.  Når det gjelder tildeling til nyinntredere eller tildeling til 

nyinntredere etter en vesentlig kapasitetsøkning i samsvar med 

artikkel 19 og 20 i beslutning 2011/278/EU, skal det endelige 

antallet kvoter som derved framkommer, og som skal tildeles 

vederlagsfritt til den driftsansvarlige for hele handelsperioden, 

og som er ført inn i EUTL i samsvar med artikkel 49 nr. 2, 

overføres fra EUs reservekonto for nyinntredere til EUs konto 

for tildeling av den sentrale forvalteren. 

Artikkel 42 

Overføring av luftfartskvoter som skal auksjoneres 

1.  Den sentrale forvalteren skal i god tid på vegne av den 

relevante auksjonarius utnevnt i samsvar med forordning (EU) 

nr. 1031/2010, overføre luftfartskvoter fra kontoen for EUs 

samlede antall utslippsenheter for luftfart til kontoen for EUs 

auksjonering av utslippsenheter for luftfart i et antall som 

tilsvarer de årlige mengdene som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010. 
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2.  I tilfelle justeringer i de årlige mengdene i samsvar med 

artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1031/2010, skal den sentrale 

forvalteren overføre et tilsvarende antall luftfartskvoter fra 

kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart til 

kontoen for EUs auksjonering av utslippsenheter for luftfart, 

eller fra kontoen for EUs auksjonering av utslippsenheter for 

luftfart til kontoen for EUs samlede antall utslippsenheter for 

luftfart, alt etter hva som er relevant. 

Artikkel 43 

Overføring av luftfartskvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt 

1.  Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre 

luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede antall 

utslippsenheter for luftfart til EUs konto for tildeling av 

utslippsenheter for luftfart i et antall som tilsvarer det antallet 

luftfartskvoter som skal tildeles vederlagsfritt, fastsatt ved 

kommisjonsbeslutningen vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3 i 

direktiv 2003/87/EF. 

2.  Dersom antall luftfartskvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt, økes ved en beslutning i henhold til artikkel 3e 

nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren 

overføre ytterligere luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede 

antall utslippsenheter for luftfart til EUs konto for tildeling av 

utslippsenheter for luftfart, i et antall som tilsvarer økningen i 

antall luftfartskvoter som skal tildeles vederlagsfritt. 

3.  Dersom antall luftfartskvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt, reduseres ved en beslutning i henhold til artikkel 

3e nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren 

slette luftfartskvoter fra EUs konto for tildeling av 

utslippsenheter for luftfart i et antall som tilsvarer reduksjonen i 

antall luftfartskvoter som skal tildeles vederlagsfritt. 

Artikkel 44 

Overføring av luftfartskvoter til den særlige reserven 

1.  Den sentrale forvalteren skal i god tid overføre 

luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede antall 

utslippsenheter for luftfart til EUs konto for særlige reserver i et 

antall som tilsvarer antallet luftfartskvoter i den særlige 

reserven, fastsatt ved beslutningen vedtatt i henhold til artikkel 

3e nr. 3 i direktiv 2003/87/EF. 

2.  Dersom antall luftfartskvoter i den særlige reserven økes 

ved en beslutning vedtatt i henhold til artikkel 3e nr. 3 i direktiv 

2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren overføre ytterligere 

luftfartskvoter fra kontoen for EUs samlede antall 

utslippsenheter for luftfart til EUs konto for særlige reserver, i 

et antall som tilsvarer økningen i antall luftfartskvoter i den 

særlige reserven. 

3.  Dersom antall luftfartskvoter i den særlige reserven 

reduseres ved en beslutning vedtatt på grunnlag av artikkel 3e 

nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, skal den sentrale forvalteren slette 

luftfartskvoter fra EUs konto for særlige reserver i et antall som 

tilsvarer reduksjonen i antall kvoter i den særlige reserven. 

4.  Når det gjelder tildeling fra den særlige reserven i henhold 

til artikkel 3f i direktiv 2003/87/EF, skal det endelige antallet 

luftfartskvoter som derved framkommer, og som tildeles 

vederlagsfritt til luftfartøyoperatøren for hele handelsperioden, 

og som er ført inn i EUTL i samsvar med artikkel 53 nr. 2 i 

denne forordning, automatisk overføres fra EUs konto for 

særlige reserver til EUs konto for tildeling av utslippsenheter 

for luftfart. 

Artikkel 45 

Overføring av generelle kvoter til kontoen for EUs samlede 

antall utslippsenheter 

Ved avslutningen av hver handelsperiode skal alle kvoter som 

gjenstår på EUs konto for tildeling og på EUs reservekonto for 

nyinntredere overføres til kontoen for EUs samlede antall 

utslippsenheter. 

Artikkel 46 

Overføring av luftfartskvoter til kontoen for EUs samlede 

antall utslippsenheter for luftfart 

Ved avslutningen av hver handelsperiode, skal alle kvoter som 

gjenstår på EUs konto for særlige reserver overføres til kontoen 

for EUs samlede antall utslippsenheter for luftfart. 

Artikkel 47 

Sletting av luftfartskvoter 

Den sentrale forvalteren skal sikre at alle kvoter som gjenstår 

på EUs konto for tildeling av utslippsenheter for luftfart, 

overføres til Unionens konto for sletting av kvoter ved 

avslutningen av hver handelsperiode.  

AVSNITT 3 

Tildeling til faste anlegg 

Artikkel 48 

Nasjonale tildelingstabeller 

EUTL skal inneholde én nasjonal tildelingstabell for hver 

medlemsstat for hver handelsperiode. Nasjonale 

tildelingstabeller skal omfatte opplysningene angitt i 

vedlegg IX. 

Artikkel 49 

Innføring av nasjonale tildelingstabeller i EUTL 

1.  Innen 30. september 2012 skal hver medlemsstat meddele 

sin nasjonale tildelingstabell til Kommisjonen. 
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2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

innføre den nasjonale tildelingstabellen i EUTL dersom den 

anser at den nasjonale tildelingstabellen er i samsvar med 

direktiv 2003/87/EF og beslutning 2011/278/EU. I motsatt fall 

skal den avvise den nasjonale tildelingstabellen innen rimelig 

tid, og omgående underrette medlemsstaten om årsakene til 

beslutningen samt angi de kriteriene som skal oppfylles for at 

en etterfølgende melding kan godkjennes. En medlemsstat skal 

framlegge en revidert nasjonal tildelingstabell for 

Kommisjonen innen tre måneder. 

Artikkel 50 

Endringer av de nasjonale tildelingstabellene 

1.  Den nasjonale forvalteren skal utføre endringene i den 

nasjonale tildelingstabellen i EUTL dersom 

a)  et anleggs tillatelse er tilbakekalt eller er utløpt på annen 

måte, 

b)  et anlegg innstiller eller delvis innstiller driften, 

c)  et anlegg har hatt en vesentlig kapasitetsreduksjon, 

d)  et anlegg er delt i to eller flere anlegg, 

e)  to eller flere anlegg er slått sammen til ett anlegg. 

2.  En medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 

endringer, bortsett fra dem som er nevnt i nr. 1, i sin nasjonale 

tildelingstabell, herunder tildelinger til nyinntredere eller 

tildelinger til en nyinntreder etter vesentlige kapasitetsøkninger. 

Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å foreta de 

tilsvarende endringene i den nasjonale tildelingstabellen i 

EUTL dersom den anser at endringene i den nasjonale 

tildelingstabellen er i samsvar med direktiv 2003/87/EF og 

beslutning 2011/278/EU. I motsatt fall skal den avvise 

endringene innen rimelig tid, og omgående underrette 

medlemsstaten om årsakene til beslutningen samt angi de 

kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende melding 

kan godkjennes. 

Artikkel 51 

Vederlagsfri tildeling av generelle kvoter 

1.  Den nasjonale forvalteren skal i den nasjonale 

tildelingstabellen for hver driftsansvarlig, for hvert år og for 

hvert rettslig grunnlag angitt i vedlegg IX, angi hvorvidt et 

anlegg bør få en tildeling for dette året eller ikke. 

2.  I henhold til nr. 1 skal generelle kvoter fra og med 1. 

februar 2013 automatisk overføres daglig fra EU-

tildelingskontoen i samsvar med den relevante nasjonale 

tildelingstabellen til den relevante åpne eller sperrede 

driftskontoen. 

AVSNITT 4 

Tildeling til luftfartøyoperatører 

Artikkel 52 

Nasjonale tildelingstabeller for luftfart 

EUTL skal inneholde én nasjonal tildelingstabell for luftfart for 

hver medlemsstat for hver handelsperiode. Nasjonale 

tildelingstabeller for luftfart skal omfatte opplysningene angitt i 

vedlegg X. 

Artikkel 53 

Innføring av nasjonale tildelingstabeller for luftfart i EUTL 

1.  Innen 30. september 2012 skal hver medlemsstat meddele 

sin nasjonale tildelingstabell for luftfart til Kommisjonen. 

2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

innføre den nasjonale tildelingstabellen for luftfart i EUTL 

dersom den anser at den nasjonale tildelingstabellen for luftfart 

er i samsvar med direktiv 2003/87/EF, særlig med de 

tildelingene som er beregnet og offentliggjort av 

medlemsstatene i henhold til artikkel 3e nr. 4 i direktiv 

2003/87/EF. I motsatt fall skal den avvise den nasjonale 

tildelingstabellen for luftfart innen rimelig tid, og omgående 

underrette medlemsstaten om årsakene til beslutningen samt 

angi de kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende 

melding kan godkjennes. En medlemsstat skal framlegge en 

revidert nasjonal tildelingstabell for luftfart for Kommisjonen 

innen tre måneder. 

Artikkel 54 

Endringer av de nasjonale tildelingstabellene for luftfart 

1.  Den nasjonale forvalteren skal utføre endringene i den 

nasjonale tildelingstabellen for luftfart i EUTL dersom 

a)  en luftfartøyoperatør innstiller driften, 

b)  en luftfartøyoperatør er delt opp i to eller flere 

luftfartøyoperatører, 

c)  to eller flere luftfartøyoperatører er slått sammen til en 

enkelt luftfartøyoperatør. 

2.  En medlemsstat skal underrette Kommisjonen om 

endringer, bortsett fra dem som er nevnt i nr. 1, i sin nasjonale 

tildelingstabell for luftfart, herunder om eventuelle tildelinger 

fra den særlige reserven i henhold til artikkel 3f i direktiv 

2003/87/EF. 
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3.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

foreta de tilsvarende endringene i den nasjonale 

tildelingstabellen for luftfart i EUTL dersom den anser at 

endringene i den nasjonale tildelingstabellen for luftfart er i 

samsvar med direktiv 2003/87/EF, særlig med de tildelingene 

som er beregnet og offentliggjort i henhold til artikkel 3f nr. 7 i 

direktiv 2003/87/EF, når det gjelder tildelinger fra den særlige 

reserven. I motsatt fall skal den avvise endringene innen rimelig 

tid, og omgående underrette medlemsstaten om årsakene til 

beslutningen samt angi de kriteriene som skal oppfylles for at 

en etterfølgende melding kan godkjennes. 

4.  Dersom en fusjon mellom luftfartøyoperatører omfatter 

luftfartøyoperatører som forvaltes av forskjellige 

medlemsstater, skal endringen fastsatt i nr. 1 bokstav c), 

innledes av den nasjonale forvalteren som forvalter 

luftfartøyoperatøren hvis tildeling skal slås sammen med 

tildelingen til en annen luftfartøyoperatør. Før endringen 

gjennomføres, skal det innhentes samtykke fra den nasjonale 

forvalteren som forvalter luftfartøyoperatøren, hvis tildeling vil 

bli innlemmet i tildelingen til den fusjonerte 

luftfartøyoperatøren. 

Artikkel 55 

Vederlagsfri tildeling av luftfartskvoter 

1.  Den nasjonale forvalteren skal i den nasjonale 

tildelingstabellen for luftfart for hver luftfartøyoperatør og for 

hvert år angi hvorvidt luftfartøyoperatøren bør få en tildeling 

for dette året eller ikke. 

2.  I henhold til nr. 1 skal luftfartskvoter fra og med 1. 

februar 2013 automatisk overføres daglig fra EU-

tildelingskontoen for luftfart til den relevante åpne eller 

sperrede driftskontoen til luftfartøyoperatøren i samsvar med 

den relevante tildelingstabellen. 

AVSNITT 5 

Auksjon 

Artikkel 56 

Auksjonstabeller 

EUTL skal inneholde to auksjonstabeller for hver 

auksjonsplattform for hvert kalenderår fra 2012, én for 

auksjonssalg av generelle kvoter og én for auksjonssalg av 

luftfartskvoter. Auksjonstabellene skal omfatte opplysningene 

angitt i vedlegg XI. 

Artikkel 57 

Innføring av auksjonstabeller i EUTL 

1.  Den relevante auksjonsplattformen skal innen én måned 

fra fastsettelsen og offentliggjøringen av en auksjonskalender i 

henhold til artikkel 11 nr. 1, artikkel 13 nr. 1, artikkel 13 nr. 2 

eller artikkel 32 nr. 4 i forordning (EU) nr. 1031/2010, 

framlegge for Kommisjonen den tilsvarende auksjonstabellen i 

henhold til artikkel 56. 

2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å føre 

inn auksjonstabellen i EUTL dersom den anser at 

auksjonstabellen er i samsvar med forordning (EU) 

nr. 1031/2010. I motsatt fall skal den avvise auksjonstabellen 

innen rimelig tid, og omgående underrette auksjonsplattformen 

om årsakene til beslutningen samt angi de kriteriene som skal 

oppfylles for at en etterfølgende melding kan godkjennes. 

Auksjonsplattformen skal innen tre måneder framlegge en 

revidert auksjonstabell for Kommisjonen. 

Artikkel 58 

Endringer av auksjonstabellene 

1.  Den relevante auksjonsplattformen skal omgående 

underrette Kommisjonen om eventuelle nødvendige endringer 

av auksjonstabellen. 

2.  Kommisjonen skal pålegge den sentrale forvalteren å 

innføre den reviderte auksjonstabellen i EUTL dersom den 

anser at den reviderte auksjonstabellen er i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1031/2010. I motsatt fall skal den avvise 

endringene innen rimelig tid, og omgående underrette 

auksjonsplattformen om årsakene til beslutningen samt angi de 

kriteriene som skal oppfylles for at en etterfølgende melding 

kan godkjennes. 

3.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å 

tilbakekalle overføringen av kvoter som angitt i en 

auksjonstabell, dersom den får kjennskap til en nødvendig 

endring av auksjonstabellen som auksjonsplattformen ikke har 

underrettet om. 

Artikkel 59 

Auksjonssalg av kvoter 

1.  Kommisjonen skal i god tid pålegge den sentrale 

forvalteren, på anmodning fra den relevante auksjonariusen 

utpekt i samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010, å 

overføre generelle kvoter fra EU-auksjonskontoen og/eller 

luftfartskvoter fra EU-auksjonskontoen for luftfart til den 

relevante auksjonsleveransekontoen i samsvar med 

auksjonstabellene. For kvoter som er opprettet for auksjonssalg 

i henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) nr. 1031/2010, 

skal Kommisjonen i god tid pålegge den sentrale forvalteren å 

overføre kvoter, på anmodning fra den relevante 

auksjonariusen, fra den kontoen der kvotene ble opprettet, til 

den kontoen som er opprettet for å ta imot de auksjonerte 

kvotene som angitt i den relevante auksjonstabellen. Levering 

av auksjonstabellen i samsvar med artikkel 57 gjelder som 

anmodning. 

2.  Kontohaveren av den relevante auksjonsleveransekontoen 

skal sikre at de auksjonerte kvotene overføres til de vinnende 

budgiverne eller deres rettsetterfølgere i samsvar med 

forordning (EU) nr. 1031/2010. 
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3.  I samsvar med forordning (EU) nr. 1031/2010 kan den 

godkjente representanten for en auksjonsleveransekonto 

pålegges å overføre alle kvoter som ikke er blitt levert fra 

auksjonsleveransekontoen, til EU-auksjonskontoen. 

AVSNITT 6 

Handel 

Artikkel 60 

Overføring av kvoter eller Kyoto-enheter på anmodning fra 

kontohaveren til en driftskonto 

EU-registeret skal på anmodning fra en kontohaver foreta 

overføringer av kvoter eller Kyoto-enheter til en konto på 

kontohaverens liste over sikre kontoer, med mindre slike 

overføringer hindres av den innledende kontoens eller 

mottakerkontoens status. 

Artikkel 61 

Overføring av kvoter eller Kyoto-enheter på anmodning fra 

kontohaveren til en handelskonto 

EU-registeret skal på anmodning fra en kontohaver av en 

handelskonto foreta overføringer av kvoter eller Kyoto-enheter 

til en drifts- eller handelskonto i EU-registeret, med mindre 

slike overføringer hindres av den innledende kontoens status. 

AVSNITT 7 

Innlevering av kvoter 

Artikkel 62 

Innlevering av kvoter 

1.  En driftsansvarlig eller en luftfartøyoperatør skal 

innlevere kvoter ved å foreslå for EU-registeret å: 

a)  overføre et nærmere angitt antall kvoter som er opprettet for 

å oppfylle kravene i samme handelsperiode, fra den aktuelle 

driftskontoen til virksomheten eller luftfartøyoperatøren til 

Unionens konto for sletting av kvoter, 

b)  registrere antall og type overførte kvoter som innleverte 

kvoter for utslippene fra den driftsansvarliges anlegg eller 

utslippene fra luftfartøyoperatøren i den aktuelle perioden. 

2.  Luftfartskvoter kan bare innleveres av 

luftfartøyoperatører. 

3.  En kvote som allerede er innlevert, kan ikke innleveres 

igjen. 

AVSNITT 8 

Sletting av kvoter 

Artikkel 63 

Sletting av kvoter 

1.  EU-registeret skal på en kontohavers anmodning i 

samsvar med artikkel 12 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF, slette 

kvoter som står på kontohaverens kontoer, ved å: 

a)  overføre et nærmere angitt antall kvoter fra den relevante 

kontoen til Unionens konto for sletting av kvoter, og 

b)  registrere antallet overførte kvoter som slettede kvoter for 

inneværende år. 

2.  Slettede kvoter skal ikke registreres som innleverte kvoter 

for utslipp. 

AVSNITT 9 

Tilbakeføring av transaksjoner 

Artikkel 64 

Tilbakeføring av avsluttede prosesser som er innledet 

feilaktig 

1.  Dersom en kontohaver eller en nasjonal forvalter som 

opptrer på vegne av kontohaveren, utilsiktet eller feilaktig 

innleder en transaksjon oppført i nr. 2, kan kontohaveren i en 

skriftlig anmodning foreslå for kontoforvalteren å tilbakeføre 

den sluttførte transaksjonen. Anmodningen skal være behørig 

undertegnet av den eller de av kontohaverens godkjente 

representanter som kan innlede den typen transaksjon som skal 

tilbakeføres, og skal være postlagt innen fem virkedager etter at 

prosessen er avsluttet. Anmodningen skal inneholde en 

erklæring om at transaksjonen ble innledet utilsiktet eller 

feilaktig. 

2.  Kontohavere kan foreslå tilbakeføring av følgende 

transaksjoner: 

a)  innlevering av kvoter, 

b)  sletting av kvoter. 

3.  Dersom kontoforvalteren fastslår at anmodningen 

oppfyller vilkårene i nr. 1 og gir sitt samtykke til anmodningen, 

kan forvalteren foreslå at transaksjonen tilbakeføres i EU-

registeret. 
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4.  Dersom en nasjonal forvalter utilsiktet eller feilaktig 

innleder en av transaksjonene oppført i nr. 5, kan 

vedkommende i en skriftlig anmodning foreslå for den 

nasjonale forvalteren å tilbakeføre den sluttførte transaksjonen. 

Anmodningen skal inneholde en erklæring om at transaksjonen 

ble innledet utilsiktet eller feilaktig. 

5.  Nasjonale forvaltere kan foreslå tilbakeføring av følgende 

transaksjoner: 

a)  tildeling av generelle kvoter, 

b)  tildeling av luftfartskvoter. 

6.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret godtar 

forslaget om tilbakeføring i henhold til nr. 1 og 4, sperrer de 

enhetene som skal overføres ved tilbakeføringen, og 

videresender forslaget til den sentrale forvalteren, forutsatt at 

alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  transaksjonen som skal tilbakeføres, gjaldt innlevering eller 

sletting av kvoter og var sluttført ikke mer enn 30 

virkedager før kontoforvalterens forslag i samsvar med 

nr. 3, 

b)  tilbakeføringen medfører ikke at en driftsansvarlig ikke 

oppfyller kravene for et tidligere år, 

c)  mottakerkontoen for transaksjonen som skal tilbakeføres, 

inneholder fortsatt det antallet enheter av den typen som 

omfattes av den transaksjonen som skal tilbakeføres, 

d)  tildelingen av generelle kvoter som skal tilbakeføres, ble 

gjennomført etter at anleggets tillatelse utløp. 

7.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret 

gjennomfører tilbakeføringen med forskjellige enheter av 

samme type enhet som finnes på mottakerkontoen for den 

transaksjonen som tilbakeføres. 

KAPITTEL VI 

TEKNISKE KRAV TIL REGISTERSYSTEMET 

AVSNITT 1 

Tilgjengelighet 

Artikkel 65 

EU-registerets og EUTLs tilgjengelighet og pålitelighet 

1.  Den sentrale forvalteren skal treffe alle rimelige tiltak for 

å sikre at: 

a)  EU-registeret er tilgjengelig for kontorepresentanter og 

nasjonale forvaltere døgnet rundt, sju dager i uken, 

b)  kommunikasjonslenkene nevnt i artikkel 6 mellom EU-

registeret, EUTL og ITL, holdes åpne døgnet rundt, sju 

dager i uken, 

c)  det finnes en reserve for maskin- og programvare i tilfelle 

den vanlige maskin- og programvaren skulle svikte, 

d)  EU-registeret og EUTL svarer raskt på anmodninger fra 

kontorepresentanter. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at EU-registeret og 

EUTL inneholder stabile systemer og framgangsmåter for å 

sikre alle relevante data og rask gjenoppretting av data og 

funksjoner i tilfelle feil eller katastrofer. 

3.  Den sentrale forvalteren skal sørge for færrest mulig 

driftsavbrudd i EU-registeret og EUTL. 

Artikkel 66 

Informasjonssentraler 

1.  Nasjonale forvaltere skal gi bistand og støtte til 

kontohavere og kontorepresentanter i EU-registeret, som de 

forvalter gjennom nasjonale informasjonssentraler. 

2.  Den sentrale forvalteren skal gi støtte til nasjonale 

forvaltere gjennom en sentral informasjonssentral for å hjelpe 

dem til å gi bistand som fastsatt i nr. 1. 

AVSNITT 2 

Sikkerhet og autentisering 

Artikkel 67 

Autentisering av EU-registeret 

EU-registerets identitet skal autentiseres av EUTL som fastsatt i 

datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79. 
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Artikkel 68 

Tilgang til kontoer i EU-registeret 

1.  Kontorepresentantene skal ha tilgang til sine kontoer i 

EU-registeret gjennom det sikre området i EU-registeret. Den 

sentrale forvalteren skal sikre at det er tilgang til det sikre 

området i EU-registeret gjennom internett. EU-registerets 

nettsted skal være tilgjengelig på alle offisielle språk i Unionen. 

2.  Den sentrale forvalteren skal sikre at de kontoene i EU-

registeret som det er tilgang til gjennom eksterne plattformer i 

samsvar med artikkel 21 nr. 4, og der én godkjent representant 

også er den godkjente representanten for en konto for ekstern 

plattform, er tilgjengelige for den eksterne plattformen som 

drives av innehaveren av den aktuelle kontoen for ekstern 

plattform. 

3.  Kommunikasjon mellom godkjente representanter eller 

eksterne plattformer og det sikre området i EU-registeret skal 

krypteres i samsvar med sikkerhetskravene fastsatt i 

datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79. 

4.  Den sentrale forvalteren skal treffe alle nødvendige tiltak 

for å sikre at ulovlig tilgang til det sikre området på EU-

registerets nettsted ikke forekommer. 

5.  Dersom identifiseringsdataene for en godkjent 

representant eller en godkjent tilleggsrepresentant ikke lenger er 

sikre, skal den godkjente representanten eller den godkjente 

tilleggsrepresentanten omgående tilbakekalle tilgangsretten til 

den relevante kontoen, underrette kontoforvalteren om dette, og 

be om at identifiseringsdataene erstattes. 

Artikkel 69 

Autentisering og godkjenning av godkjente representanter i 

EU-registeret 

1.  EU-registeret skal tildele hver godkjent representant eller 

godkjent tilleggsrepresentant et brukernavn og passord som gir 

dem tilgang til registeret. 

2.  En godkjent representant eller en godkjent 

tilleggsrepresentant skal ha tilgang bare til de kontoene i EU-

registeret som vedkommende er godkjent for, og kan bare 

anmode om at de prosessene som vedkommende er godtkjent 

for i henhold til artikkel 21, innledes. Denne tilgangen eller 

disse anmodningene skal skje gjennom et sikkert område på 

EU-registerets nettsted. 

3.  I tillegg til brukernavnet og passordet nevnt i nr. 1 skal det 

opprettes sekundær autentisering for å få tilgang til EU-

registeret. De typene av ordninger for sekundær autentisering 

som kan brukes for tilgang til EU-registeret, skal være angitt i 

datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79. 

4.  En kontoforvalter kan anta at en bruker som er blitt 

autentisert av EU-registeret, er den godkjente representanten 

eller den godkjente tilleggsrepresentanten som er registrert med 

de angitte identifiseringsdataene, med mindre den godkjente 

representanten eller den godkjente tilleggsrepresentanten 

underretter kontoforvalteren om at vedkommendes 

identifiseringsdata ikke lenger er sikre og derfor må erstattes. 

5.  Den godkjente representanten skal treffe alle nødvendige 

tiltak for å forhindre at identifiseringsdataene mistes, stjeles 

eller røpes. Den godkjente representanten skal omgående 

underrette den nasjonale forvalteren dersom 

identifiseringsdataene mistes, stjeles eller røpes. 

Artikkel 70 

Tilbakekalling av all tilgangsrett på grunn av 

sikkerhetsbrudd eller sikkerhetsrisiko 

1.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å 

tilbakekalle tilgangsretten til EU-registeret eller EUTL eller 

deler av disse dersom det er rimelig mistanke om et 

sikkerhetsbrudd eller en alvorlig sikkerhetsrisiko i EU-

registeret eller EUTL som truer systemets integritet, herunder 

reservesystemet nevnt i artikkel 65. 

2.  Dersom det foreligger et sikkerhetsbrudd eller en 

sikkerhetsrisiko som kan føre til tilbakekalling av tilgangsrett, 

skal en forvalter som blir oppmerksom på bruddet eller 

risikoen, umiddelbart underrette den sentrale forvalteren om 

hvilke risikoer dette kan innebære for andre deler av EU-

registeret. Den sentrale forvalteren skal underrette alle andre 

forvaltere. 

3.  Dersom en forvalter blir klar over en situasjon som krever 

tilbakekalling av all tilgangsrett til de kontoene som forvalteren 

forvalter i samsvar med denne forordning, skal vedkommende 

underrette den sentrale forvalteren og kontohaverne i så god tid 

som mulig før tilbakekallingen. Den sentrale forvalteren skal 

underrette alle andre forvaltere så snart som mulig. 

4.  Underretningen nevnt i nr. 3 skal angi hvor langt 

avbruddet forventes å bli, og den skal presenteres på en tydelig 

måte på det offentlig tilgjengelige området på EUTLs nettsted. 
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Artikkel 71 

Tilbakekalling av tilgangsrett til kvoter eller Kyoto-enheter 

ved mistanke om bedragerske transaksjoner 

1.  En forvalter eller en forvalter som opptrer på vegne av 

vedkommende myndighet, kan tilbakekalle tilgangsretten til 

kvoter eller Kyoto-enheter i den delen av EU-registeret som 

vedkommende forvalter: 

a)  i en periode på høyst to uker dersom vedkommende 

mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har vært 

gjenstand for en transaksjon som utgjør bedrageri, 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller 

andre alvorlige lovbrudd, eller 

b)  på grunnlag av og i henhold til bestemmelser i nasjonal 

lovgivning som fastsetter et lovlig formål. 

2.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å 

tilbakekalle tilgangsretten til kvoter eller Kyoto-enheter i EU-

registeret eller EUTL i en periode på høyst to uker dersom den 

mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har vært gjenstand 

for en transaksjon som utgjør bedrageri, hvitvasking av penger, 

finansiering av terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd. 

3.  Forvalteren eller Kommisjonen skal umiddelbart 

underrette vedkommende nasjonale håndhevende myndigheter 

om tilbakekallingen. 

4.  En nasjonal håndhevende myndighet i den nasjonale 

forvalterens medlemsstat kan også pålegge forvalteren å 

gjennomføre en tilbakekalling på grunnlag av og i samsvar med 

nasjonal lovgivning. 

Artikkel 72 

Samarbeid med vedkommende myndigheter og melding om 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller 

kriminell virksomhet 

1.  Den nasjonale forvalteren, dens ledelse og ansatte skal 

samarbeide fullt ut med relevante vedkommende myndigheter 

for å opprette formålstjenlige og egnede framgangsmåter for å 

forebygge og forhindre handlinger knyttet til hvitvasking av 

penger eller finansiering av terrorisme. 

2.  Den nasjonale forvalteren, dens ledelse og ansatte skal 

samarbeide fullt ut med den finansielle etterretningsenheten 

nevnt i artikkel 21 i direktiv 2005/60/EF, ved omgående: 

a)  på eget initiativ å underrette den finansielle 

etterretningsenheten dersom de kjenner til, mistenker eller 

har rimelig grunn til å mistenke at det forekommer, har 

forekommet eller er gjort forsøk på hvitvasking av penger, 

finansiering av terrorisme eller kriminell virksomhet, 

b)  etter anmodning fra den finansielle etterretningsenheten å 

gi den alle nødvendige opplysninger etter framgangsmåtene 

fastsatt i gjeldende lovgivning. 

3.  Opplysningene nevnt i nr. 2 skal oversendes til den 

finansielle etterretningsenheten i den nasjonale forvalterens 

medlemsstat. De nasjonale tiltakene som innarbeider tiltak og 

framgangsmåter for kontroll med overholdelse av aktuelle 

bestemmelser og kommunikasjon fastsatt i artikkel 34 nr. 1 i 

direktiv 2005/60/EF, skal utpeke den eller de personene som 

har ansvaret for å videreformidle opplysninger i henhold til 

denne artikkel. 

4.  Den nasjonale forvalterens medlemsstat skal sikre at den 

nasjonale forvalteren omfattes av de nasjonale tiltakene for 

innarbeiding av artikkel 26-29, artikkel 32 og artikkel 35 i 

direktiv 2005/60/EF. 

Artikkel 73 

Midlertidig avbrytelse av prosesser 

1.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å 

avbryte midlertidig EUTLs godkjenning av noen eller alle 

prosesser som stammer fra EU-registeret, dersom det ikke 

forvaltes og ajourføres i samsvar med bestemmelsene i denne 

forordning. Den skal omgående underrette berørte nasjonale 

forvaltere. 

2.  Den sentrale forvalteren kan avbryte midlertidig 

innledningen eller godkjenningen av noen eller alle prosesser i 

EU-registeret for å utføre planlagt eller akutt vedlikehold på 

EU-registeret. 

3.  En nasjonal forvalter kan anmode Kommisjonen om å 

gjenopprette prosesser som ble avbrutt i henhold til nr. 1, 

dersom forvalteren anser at de problemene som forårsaket den 

midlertidige avbrytelsen, er løst. I så fall skal Kommisjonen 

pålegge den sentrale forvalteren å gjenopprette disse 

prosessene. I motsatt fall skal den avvise anmodningen innen 

rimelig tid, og omgående underrette den nasjonale forvalteren 

om årsakene til beslutningen samt angi de kriteriene som skal 

oppfylles for at en etterfølgende anmodning kan godkjennes. 

AVSNITT 3 

Automatisk kontroll, registrering og gjennomføring av 

prosesser 

Artikkel 74 

Automatisk kontroll av prosesser 

1.  Alle prosesser skal oppfylle de allmenne IT-kravene til 

elektroniske meldinger som sørger for at en prosess kan leses, 

kontrolleres og registreres i EU-registeret. Alle prosesser skal 

oppfylle de særlige prosessrelaterte kravene som er angitt i 

denne forordning. 
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2.  EUTL skal utføre automatiske kontroller som beskrevet i 

datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79, av alle prosesser for å 

identifisere uregelmessigheter og avvik som gjør at en foreslått 

prosess ikke oppfyller kravene i direktiv 2003/87/EF og i denne 

forordning. 

Artikkel 75 

Påvisning av avvik 

1.  Når det gjelder prosesser som er gjennomført gjennom 

den direkte kommunikasjonslenken mellom EU-registeret og 

EUTL nevnt i artikkel 6 nr. 3, skal EUTL avbryte alle prosesser 

når det oppdager avvik ved den automatiske kontrollen nevnt i 

artikkel 76 nr. 2, og skal underrette EU-registeret og forvalteren 

av kontoene som er berørt av de avbrutte transaksjonene, om 

dette, ved å returnere en automatisk svarkode fra kontrollen. 

EU-registeret skal umiddelbart underrette de berørte 

kontohaverne om at prosessen er avbrutt. 

2.  Når det gjelder transaksjoner som er gjennomført via ITL 

nevnt i artikkel 6 nr. 1, skal ITL avbryte alle prosesser dersom 

det oppdages avvik enten av ITL eller EUTL ved den 

automatiske kontrollen nevnt i artikkel 76 nr. 2. Etter at ITL har 

avbrutt en transaksjon, skal også EUTL avbryte den. ITL 

underretter forvalterne av de berørte registrene om at 

transaksjonen er blitt avbrutt, ved å returnere en automatisk 

svarkode fra kontrollen. Dersom et av de berørte registrene er 

EU-registeret, skal EU-registeret også underrette forvalteren av 

de kontoene i EU-registeret som er berørt av den avbrutte 

transaksjonen, ved å returnere en automatisk svarkode fra 

kontrollen. EU-registeret skal umiddelbart underrette de berørte 

kontohaverne om at prosessen er avbrutt. 

Artikkel 76 

Påvisning av avvik i EU-registeret 

1.  EU-registeret skal inneholde inndatakoder og svarkoder 

fra kontroll for å sikre korrekt fortolkning av de opplysningene 

som utveksles under hver prosess. Kontrollkodene skal ta 

hensyn til kodene i datautvekslingsspesifikasjonene og de 

tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79. 

2.  Før og under gjennomføringen av alle prosesser, skal EU-

registeret utføre egnede automatiske kontroller for å sikre at 

avvik oppdages og ukorrekte prosesser avbrytes, før EUTL 

utfører automatiske kontroller. 

Artikkel 77 

Avstemming — påvisning av inkonsekvenser gjennom 

EUTL 

1.  EUTL skal regelmessig innlede dataavstemming for å 

sikre at EUTLs registreringer av kontoer, beholdninger av 

Kyoto-enheter og kvoter er i samsvar med registrene over disse 

beholdningene i EU-registeret. For dette formålet skal EUTL 

registrere alle prosesser. 

2.  Dersom en inkonsekvens påvises av EUTL under 

dataavstemmingsprosessen nevnt i nr. 1 og inkonsekvensen 

innebærer at opplysningene om kontoer, beholdninger av 

Kyoto-enheter og kvoter i EU-registeret ved den periodiske 

avstemmingsprosessen ikke er i samsvar med opplysningene i 

EUTL, skal EUTL sikre at ingen ytterligere prosesser kan 

gjennomføres for noen av de kontoene, kvotene eller Kyoto-

enhetene som berøres av inkonsekvensen. EUTL skal 

omgående underrette den sentrale forvalteren og forvalterne av 

de berørte kontoene om eventuelle inkonsekvenser. 

Artikkel 78 

Avslutning av prosesser 

1.  Alle transaksjoner som meldes til ITL i samsvar med 

artikkel 6 nr. 1, skal anses som endelige når ITL underretter 

EUTL om at prosessen er avsluttet. 

2.  Alle transaksjoner og andre prosesser som meldes til 

EUTL i samsvar med artikkel 6 nr. 3, skal anses som endelige 

når EUTL underretter EU-registeret om at prosessene er 

avsluttet. EUTL skal automatisk avbryte gjenomføringen av en 

transaksjon eller prosess dersom den ikke kunne avsluttes innen 

24 timer etter at den ble meldt. 

3.  Dataavstemmingsprosessen nevnt i artikkel 77 nr. 1 skal 

anses som endelig når all inkonsekvens mellom opplysningene i 

EU-registeret og opplysningene i EUTL for et bestemt 

tidspunkt på en bestemt dag er blitt rettet opp, og 

dataavstemmingsprosessen er innledet på nytt og avsluttet på en 

vellykket måte. 

AVSNITT 4 

Spesifikasjoner og håndtering av endringer 

Artikkel 79 

Datautvekslingsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner 

1.  Kommisjonen skal gjøre tilgjengelig for nasjonale 

forvaltere de datautvekslingsspesifikasjonene og tekniske 

spesifikasjonene som er nødvendige for å utveksle data mellom 

registre og transaksjonslogger, herunder identifikasjonskoder, 

automatiske kontroller og svarkoder, samt prøvingsmetoder og 

sikkerhetskrav som er nødvendige for å iverksette 

datautveksling. 

2.  Datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene skal utarbeides i samråd med forvalternes 

arbeidsgruppe i Komiteen for klimaendringer og være i samsvar 

med funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene 

for datautvekslingsstandarder for registersystemer innenfor 

rammen av Kyoto-protokollen, som er utarbeidet i samsvar med 

beslutning 12/CMP.1. 
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Artikkel 80 

Håndtering av endringer og utgaver 

Dersom det er påkrevd med en ny versjon eller utgave av EU-

registerets programvare, skal den sentrale forvalteren sikre at 

prøvingsmetodene fastsatt i datautvekslingsspesifikasjonene og 

de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79, gjennomføres 

før en kommunikasjonslenke opprettes og aktiveres mellom den 

nye versjonen eller utgaven av nevnte programvare og EUTL 

eller ITL. 

KAPITTEL VII 

REGISTEROPPLYSNINGER, RAPPORTER, FORTROLIGHET 

OG GEBYRER 

Artikkel 81 

Registeropplysninger 

1.  EU-registeret og alle andre KP-registre skal oppbevare 

registeropplysninger om alle prosesser, loggopplysninger og 

kontohavere i 15 år, eller fram til alle spørsmål om 

gjennomføringen av dem er avklart, uansett minst 15 år. 

2.  Nasjonale forvaltere skal ha tilgang til alle opplysninger i 

EU-registeret knyttet til kontoer som de forvalter eller har 

forvaltet, samt ha mulighet til å bruke søkefunksjoner og 

eksportere opplysninger. 

3.  Registeropplysninger skal lagres i samsvar med kravene 

til datalagring beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og 

de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79. 

Artikkel 82 

Rapportering 

1.  Den sentrale forvalteren skal på en oversiktlig og 

organisert måte stille til rådighet de opplysningene som er 

oppført i vedlegg XII, på nettstedet til EUTL, med den 

hyppigheten og for de mottakerne som er angitt i vedlegg XII. 

Den sentrale forvalteren skal ikke utlevere andre opplysninger 

fra EUTL- eller EU-registeret med mindre dette er tillatt i 

henhold til artikkel 83. 

2.  De nasjonale forvalterne kan også på en oversiktlig og 

organisert måte stille til rådighet den delen av opplysningene 

som er oppført i vedlegg XII, som de har tilgang til i samsvar 

med artikkel 83, på et offentlig tilgjengelig sted på internett, 

med den hyppigheten og for de mottakerne som er angitt i 

vedlegg XII. De nasjonale forvalterne skal ikke utlevere andre 

opplysninger fra EU-registeret med mindre dette er tillatt i 

henhold til artikkel 83. 

Artikkel 83 

Fortrolighet 

1.  Opplysninger i EUTL og EU-registeret, herunder 

opplysninger om saldo på alle kontoer, alle transaksjoner som 

er blitt utført, den entydige enhetskoden for kvotene og den 

entydige numeriske verdien av serienummeret for Kyoto-

enhetene som inngår i eller berøres av en transaksjon, skal 

betraktes som fortrolige, unntatt når annet er fastsatt i 

unionsretten eller i bestemmelser i nasjonal lovgivning som 

fastsetter et lovlig formål som er forenlig med denne 

forordning, og som er forholdsmessige. 

2.  Følgende enheter kan innhente data som er lagret i EU-

registeret og EUTL: 

a)  håndhevende myndigheter og skattemyndighetene i en 

medlemsstat, 

b)  Europakommisjonens europeiske kontor for 

bedrageribekjempelse, 

c)  Den europeiske revisjonsretten, 

d)  Eurojust, 

e)  vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 11 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF(1) og i 

artikkel 37 nr. 1 i direktiv 2005/60/EF, 

f)  vedkommende nasjonale tilsynsmyndigheter, 

g)  nasjonale forvaltere i medlemsstatene og vedkommende 

myndigheter nevnt i artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF. 

3.  Data kan leveres til de enhetene som er oppført i nr. 2, på 

deres anmodning til den sentrale forvalteren eller til en nasjonal 

forvalter, dersom disse dataene er nødvendige for at de skal 

kunne utføre sine oppgaver. 

4.  En enhet som mottar data i henhold til nr. 3, skal sikre at 

de dataene som mottas, bare brukes til det formålet som er 

angitt i anmodningen i samsvar med nr. 3, og at de ikke bevisst 

eller utilsiktet gjøres tilgjengelige for personer som ikke berøres 

av det tiltenkte formålet for bruken av disse dataene. Denne 

bestemmelsen skal ikke hindre disse enhetene i å gjøre dataene 

tilgjengelige for andre enheter oppført i nr. 2, dersom dette er 

nødvendig for formålene angitt i den anmodningen som 

framlegges i samsvar med nr. 3. 

5.  Den sentrale forvalteren kan på anmodning fra enhetene 

som er oppført i nr. 2, gi tilgang til anonyme 

transaksjonsopplysninger med henblikk på etterforskning av 

mistenkelige transaksjonsmønstre. Enheter med slik tilgangsrett 

kan melde om mistenkelige transaksjonsmønstre til andre 

enheter oppført i nr. 2. 

  

(1) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16. 
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6.  Europol skal få permanent lesetilgang til data i EU-

registeret og EUTL for å kunne utføre sine oppgaver i samsvar 

med rådsbeslutning 2009/371/JHA(1). Europol skal holde 

Kommisjonen underrettet om hvordan opplysningene brukes. 

7.  De nasjonale forvalterne skal med bruk av sikre metoder 

gi alle andre nasjonale forvaltere og den sentrale forvalteren 

tilgang til navn og identitet på personer som de har avslått å 

opprette en konto for i samsvar med artikkel 22 nr. 2 

bokstav a)-c), eller som de har avslått å utnevne til godkjent 

representant eller godkjent tilleggsrepresentant i samsvar med 

artikkel 22 nr. 5 bokstav a) og b), samt navn og identitet på 

kontohaveren, den godkjente representanten eller den godkjente 

tilleggsrepresentanten for kontoer som tilgangen er tilbakekalt 

for i samsvar med artikkel 31, eller for kontoer som er avsluttet 

i samsvar med artikkel 30. 

8.  De nasjonale forvalterne kan beslutte å melde om alle 

transaksjoner som omfatter et antall enheter som overskrider 

det antallet som den nasjonale forvalteren har fastsatt, til 

nasjonale håndhevende myndigheter og til skattemyndighetene, 

og å melde om alle kontoer som berøres av et antall 

transaksjoner i et tidsrom som overskrider det antallet som den 

nasjonale forvalteren har fastsatt. 

9.  En kontohaver kan skriftlig anmode den nasjonale 

forvalteren om at det offentlige nettstedet til EU-registeret ikke 

viser en del av eller alle dataene i tabell V-II i vedlegg V. 

10.  En kontohaver kan skriftlig anmode den nasjonale 

forvalteren om at det offentlige nettstedet til EU-registeret viser 

en del av eller alle dataene i rad 3-14 i tabell VII-I i 

vedlegg VII. 

11.  EUTL og EU-registeret skal ikke kreve at kontohaverne 

opplyser om prisen på kvoter eller Kyoto-enheter. 

12.  Auksjonsovervåkeren som er utpekt i henhold til 

artikkel 24 i forordning (EU) nr. 1031/2010, skal ha tilgang til 

alle opplysninger om auksjonsleveransekontoen i EU-registeret. 

Artikkel 84 

Gebyrer 

1.  Den sentrale forvalteren skal ikke belaste kontohaverne i 

EU-registeret med noen gebyrer. 

2.  De nasjonale forvalterne kan belaste innehaverne av 

kontoer som de forvalter, med rimelige gebyrer. 

  

(1) EUT L 121 av 15.5.2009 s. 37. 

3.  De nasjonale forvalterne skal underrette den sentrale 

forvalteren om de gebyrene som belastes, og skal innen 10 

virkedager underrette om endringer i gebyrene. Den sentrale 

forvalteren skal oppgi gebyrer på et offentlig nettsted. 

Artikkel 85 

Driftsavbrudd 

Den sentrale forvalteren skal sikre at antall driftsavbrudd i EU-

registeret er færrest mulig, ved å treffe alle rimelige tiltak for å 

sikre tilgangen til og sikkerheten i EU-registeret og EUTL, og 

ved å tilby stabile systemer og framgangsmåter for å verne alle 

opplysninger. 

KAPITTEL VIII 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 86 

Gjennomføring 

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er 

nødvendige for å gjennomføre denne forordning, og særlig for 

at nasjonale forvaltere skal oppfylle sine forpliktelser til å 

kontrollere og gjennomgå opplysninger som er framlagt i 

samsvar med artikkel 20 nr. 1, artikkel 22 nr. 4 og artikkel 23 

nr. 4. 

Artikkel 87 

Ytterligere bruk av kontoer 

De kontoene som er nevnt i kapittel III, og som er opprettet 

eller brukt i samsvar med forordning (EU) nr. 920/2010, skal 

fortsatt brukes for formålene i denne forordning. 

Handelsplattformkontoer som er opprettet i henhold til 

forordning (EU) nr. 920/2010, skal fortsatt brukes som kontoer 

for ekstern plattform for formålene i denne forordning. 

Artikkel 88 

Endringer av forordning (EF) nr. 2216/2004 

I forordning (EF) nr. 2216/2004 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 10 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1.  Opplysninger i registrene og Fellesskapets 

uavhengige transaksjonslogg, herunder opplysninger om 

saldo på alle kontoer, alle transaksjoner som er blitt utført, 

den entydige enhetskoden for kvotene og den entydige 

numeriske verdien av serienummeret for Kyoto-enhetene 

som inngår i eller berøres av en transaksjon, skal betraktes 

som fortrolige, unntatt når annet er fastsatt i unionsretten 

eller i bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et 

lovlig formål som er forenlig med denne forordning, og 

som er forholdsmessige. 
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2.  Følgende enheter kan innhente data som oppbevares i 

registrene og Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg: 

a)  håndhevende myndigheter og skattemyndighetene i en 

medlemsstat, 

b)  Europakommisjonens europeiske kontor for 

bedrageribekjempelse, 

c)  Den europeiske revisjonsretten, 

d)  Eurojust, 

e)  vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 11 i 

direktiv 2003/6/EF og i artikkel 37 nr. 1 i direktiv 

2005/60/EF, 

f)  vedkommende nasjonale tilsynsmyndigheter, 

g)  registerforvaltere i medlemsstatene og vedkommende 

myndigheter nevnt i artikkel 18 i direktiv 2003/87/EF.» 

2) I artikkel 10 skal nytt nr. 2f lyde: 

«2f.  Europol skal få permanent lesetilgang til data i EU-

registeret og Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg for 

å kunne utføre sine oppgaver i samsvar med rådsbeslutning 

2009/371/JHA. Europol skal holde Kommisjonen 

underrettet om hvordan opplysningene brukes.» 

3) I artikkel 21a skal nr. 3 lyde: 

«3.  Dersom det er et overskudd av kvoter eller Kyoto-

enheter på en konto som registerforvalteren skal avslutte 

etter tilbakekalling i samsvar med artikkel 67, skal 

registerforvalteren først anmode kontohaveren om å anvise 

en annen konto som forvaltes av den samme forvalteren, 

som slike kvoter eller Kyoto-enheter skal overføres til. 

Dersom kontohaveren ikke har svart på forvalterens 

anmodning innen 40 virkedager, kan forvalteren overføre 

kvotene eller Kyoto-enhetene til sin nasjonale kvotekonto.» 

4) Artikkel 69 skal lyde: 

«Artikkel 69 

 Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren å 

tilbakekalle tilgangsretten til Fellesskapets uavhengige 

transaksjonslogg, og en registerforvalter kan tilbakekalle 

tilgangsretten til sitt register dersom det er rimelig mistanke 

om et sikkerhetsbrudd eller en alvorlig sikkerhetsrisiko i 

Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg eller i et 

register, som truer Fellesskapets uavhengige 

transaksjonsloggs, et registers eller registersystemets 

integritet, herunder reservesystemet nevnt i artikkel 68.» 

5) I artikkel 70 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1.  I tilfelle et sikkerhetsbrudd eller en sikkerhetsrisiko i 

Fellesskapets uavhengige transaksjonslogg som kan føre til 

tilbakekalling av tilgangsretten, skal den sentrale 

forvalteren umiddelbart underrette registerforvalterne om 

hvilke risikoer registrene vil kunne bli utsatt for. 

2.  I tilfelle et sikkerhetsbrudd eller en sikkerhetsrisiko i 

et register som kan føre til tilbakekalling av tilgangsretten, 

skal den berørte registerforvalteren umiddelbart underrette 

den sentrale forvalteren, som igjen umiddelbart skal 

underrette andre registerforvaltere om hvilke risikoer 

registrene vil kunne bli utsatt for.» 

6) Ny artikkel 70a skal lyde: 

«Artikkel 70a 

Tilbakekalling av tilgangsrett til kvoter eller Kyoto-

enheter ved mistanke om bedragerske transaksjoner 

1.  En forvalter eller en forvalter som opptrer på vegne av 

vedkommende myndighet, kan tilbakekalle tilgangsretten til 

kvoter eller Kyoto-enheter i det registeret som 

vedkommende forvalter: 

a)  i en periode på høyst to uker dersom vedkommende 

mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har vært 

gjenstand for en transaksjon som utgjør bedrageri, 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller 

andre alvorlige lovbrudd, eller 

b)  på grunnlag av og i samsvar med bestemmelser i 

nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål. 

2.  Forvalteren skal umiddelbart underrette 

vedkommende håndhevende myndighet om 

tilbakekallingen. 

3.  En nasjonal håndhevende myndighet i forvalterens 

medlemsstat kan også pålegge forvalteren å gjennomføre en 

tilbakekalling på grunnlag av og i samsvar med nasjonal 

lovgivning.» 
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7)  I vedlegg IV skal nr. 3-7 lyde: 

«3.  Dokumentasjon for å identifisere den fysiske personen 

som søker om å opprette konto, og dette kan være en 

kopi av følgende: 

a) et identitetskort utstedt av en stat som er medlem 

av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og 

utvikling, 

b) et pass. 

4.  Dokumentasjon for å bekrefte den faste 

bostedsadressen til den fysiske personen som er 

kontohaver, og dette kan være en kopi av følgende: 

a) identitetsdokument framlagt i henhold til nr. 3, 

dersom det inneholder opplysninger om den faste 

bostedsadressen, 

b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter 

som inneholder opplysninger om den faste 

bostedsadressen, 

c) dersom staten der vedkommende har fast bosted, 

ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder 

den faste bostedsadressen, en erklæring fra de 

lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte 

personens faste bosted, 

d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i 

kontoforvalterens medlemsstat som 

dokumentasjon på den utnevnte personens faste 

bosted. 

5.  Følgende dokumenter dersom det er en juridisk person 

som søker om å opprette konto: 

a)  en kopi av rettssubjektets stiftelsesdokument og en 

kopi av et dokument som beviser registreringen av 

rettssubjektet, 

b)  bankkontoopplysninger, 

c)  en bekreftelse av merverdiavgiftsregistrering, 

d)  opplysninger om rettssubjektets reelle eier i 

henhold til direktiv 2005/60/EF, 

e)  liste over ledelsen, 

f)  en kopi av årsrapporten eller det siste reviderte 

regnskapet, eller dersom det ikke finnes noe 

revidert regnskap, en kopi av regnskapet stemplet 

av skattekontoret eller økonomisjefen. 

6.  Dokumentasjon for å bekrefte den registrerte adressen 

til den juridiske personen som er kontohaver, dersom 

dette ikke klart framgår av dokumentet som er levert i 

samsvar med nr. 5. 

7.  Utdrag fra strafferegisteret for den fysiske personen 

som søker om å opprette konto, eller dersom dette er 

en juridisk person, for dennes ledelse. 

8.  Alle kopier av et dokument som er framlagt som 

dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være 

bekreftet som en rett kopi av en notarius publicus eller 

annen tilsvarende person angitt av den nasjonale 

forvalteren. Kopier av dokumenter som er utstedt 

utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, 

skal være legaliserte. Bekreftelsen eller legaliseringen 

skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder 

gammel. 

9.  Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte 

dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til 

et språk angitt av forvalteren. I stedet for 

papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke 

elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen 

som skal framlegges i henhold til dette vedlegg.» 

8)  I vedlegg IVa skal nr. 3-7 lyde: 

«3.  Dokumentasjon for å identifisere den utnevnte 

personen, og dette kan være en kopi av følgende: 

a) et identitetskort utstedt av en stat som er medlem 

av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

eller Organisasjonen for økonomisk samarbeid og 

utvikling, 

b)  et pass. 

4.  Dokumentasjon for å bekrefte den faste 

bostedsadressen til den utnevnte personen, og dette 

kan være en kopi av følgende: 

a) identitetsdokument framlagt i henhold til nr. 3, 

dersom det inneholder opplysninger om den faste 

bostedsadressen, 

b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter 

som inneholder opplysninger om den faste 

bostedsadressen, 

c) dersom staten der vedkommende har fast bosted, 

ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder 

den faste bostedsadressen, en erklæring fra de 

lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte 

personens faste bosted, 
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d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i 

kontoforvalterens medlemsstat som 

dokumentasjon på den utnevnte personens faste 

bosted. 

5.  Alle kopier av et dokument som er framlagt som 

dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være 

bekreftet som en rett kopi av en notarius publicus eller 

annen tilsvarende person angitt av den nasjonale 

forvalteren. Kopier av dokumenter som er utstedt 

utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, 

skal være legaliserte. Bekreftelsen eller legaliseringen 

skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder 

gammel. 

6.  Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte 

dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til 

et språk angitt av forvalteren. 

7.  I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren 

bruke elektroniske midler for å kontrollere 

dokumentasjonen som skal framlegges i henhold til 

dette vedlegg.» 

Artikkel 89 

Endringer av forordning (EU) nr. 920/2010 

I forordning (EU) nr. 920/2010 gjøres følgende endringer: 

1) Tittelen på forordning (EU) nr. 920/2010 skal lyde: 

«Kommisjonsforordning (EU) nr. 920/2010 av 7. oktober 

2010 om opprettelse av et EU-register for de 

handelsperiodene i unionsordningen for handel med 

utslippskvoter som utløper 31. desember 2012, i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og 

europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF.» 

2) I artikkel 1 skal første punktum lyde: 

«I denne forordning fastsettes både alminnelige krav samt 

drifts- og vedlikeholdskrav for handelsperiodene som 

utløper 31. desember 2012, til det standardiserte og sikre 

registersystemet som består av registre, og den uavhengige 

transaksjonsloggen som er nevnt i artikkel 20 nr. 1 i 

direktiv 2003/87/EF og artikkel 6 i vedtak 

nr. 280/2004/EF.» 

3) Ny artikkel 1a skal lyde: 

«Artikkel 1a 

Virkeområde 

Denne forordning får anvendelse på kvoter som er 

opprettet i unionsordningen for handel med utslippskvoter 

for de handelsperiodene som utløper 31. desember 2012, 

og på Kyoto-enheter.» 

4) I artikkel 2 skal nytt nr. 25 og 26 lyde: 

«25. «ledelse» de personene som i praksis leder den 

daglige driften hos en juridisk person, 

26. «mellomeuropeisk tid» mellomeuropeisk sommertid 

i det tidsrommet om sommeren som er definert i 

artikkel 1, 2 og 3 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/84/EF(*). 

____________ 

(*) EFT L 31 av 2.2.2001, s. 21.» 

5) Artikkel 3 nr. 2 skal lyde: 

«2.  Det opprettes herved et EU-register for de 

handelsperiodene i unionsordningen for handel med 

utslippskvoter som utløper 31. desember 2012. For å 

oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 19 i 

direktiv 2003/87/EF for å sikre nøyaktig regnskapsføring 

av kvoter, skal medlemsstatene fra og med 1. januar 2012 

bruke EU-registeret, som også skal fungere som et KP-

register for Det europeiske fellesskap som en separat KP-

part. EU-registeret skal gi nasjonale forvaltere og 

kontohavere tilgang til alle prosesser beskrevet i 

kapittel IV-VI.» 

6) I artikkel 4 skal nr. 1 lyde: 

«1.  I henhold til artikkel 20 i direktiv 2003/87/EF 

opprettes herved Den europeiske unions transaksjonslogg 

(EUTL) i form av en standardisert elektronisk database for 

transaksjoner innenfor denne forordnings virkeområde. 

EUTL skal også brukes til å registrere alle opplysninger 

om beholdninger og overføringer av Kyoto-enheter i 

samsvar med artikkel 6 nr. 2 i vedtak nr. 280/2004/EF.» 

7) I artikkel 13 oppheves nr. 4. 

8) Ny artikkel 13a skal lyde: 

«Artikkel 13a 

Opprettelse av handelskontoer i EU-registeret 

Fra 30. juni 2012 blir det mulig å søke om opprettelse av 

handelskontoer i EU-registeret. Med forbehold for artikkel 

43 og 44 skal reglene angitt i denne forordning for 

personkontoer, få tilsvarende anvendelse.» 
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9) I artikkel 14 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1.  Handelsplattformer kan framlegge en søknad om en 

handelsplattformkonto i EU-registeret. Denne søknaden 

skal leveres til den nasjonale forvalteren. Personen som 

søker om å opprette konto, skal framlegge de 

opplysningene som kreves av den nasjonale forvalteren. 

Disse opplysningene skal minst omfatte opplysningene 

angitt i vedlegg III, og bevis for at handelsplattformen har 

et sikkerhetsnivå som tilsvarer eller er høyere enn den 

sikkerheten som EU-registeret gir i samsvar med denne 

forordning. 

2.  Nasjonale forvaltere skal sikre at eksterne plattformer 

oppfyller de tekniske kravene og sikkerhetskravene 

beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.» 

10) I artikkel 14 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Det skal ikke kreves godkjenning av en godkjent 

tilleggsrepresentant i samsvar med artikkel 19 nr. 2 for 

transaksjoner som er innledet av fritatte 

handelsplattformer. Den nasjonale forvalteren kan frita en 

handelsplattform etter skriftlig søknad dersom den 

eksterne handelsplattformen framlegger bevis på at den har 

innført sikkerhetsbestemmelser som minst gir samme 

beskyttelsesnivå som det som oppnås gjennom kravet i 

artikkel 19 nr. 2. De tekniske og sikkerhetsmessige 

minstekravene skal fastsettes i datautvekslings-

spesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i 

artikkel 71. Den aktuelle nasjonale forvalteren skal 

omgående underrette Kommisjonen om slike søknader. 

Fritak i henhold til dette nummer skal offentliggjøres av 

Kommisjonen.» 

11) I artikkel 16 skal nytt nr. 4 lyde: 

«4.  Status for luftfartøyoperatørers driftskontoer skal 

endres fra sperret til åpen etter registrering av kontrollerte 

utslipp i samsvar med artikkel 29 og et tall for 

overholdelsesstatusen som er større enn eller lik 0, 

beregnet i samsvar med artikkel 31 nr. 1. Kontoens status 

skal også endres til åpen på en tidligere dato dersom den 

nasjonale forvalteren har mottatt en søknad fra 

kontohaveren om å aktivere dennes konto for handel, 

forutsatt at en slik søknad minst inneholder alle de 

elementene som er angitt i datautvekslingsspesifikasjonene 

og de tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 71.» 

12) Artikkel 18 skal lyde: 

«Artikkel 18 

Avslag på å opprette konto 

1.  Den nasjonale forvalteren skal kontrollere at de 

opplysningene og dokumentene som er framlagt i 

forbindelse med opprettelse av konto, er fullstendige, 

ajourførte, nøyaktige og korrekte. 

2.  En nasjonal forvalter kan avslå å opprette en konto: 

a) dersom de framlagte opplysningene og dokumentene 

er ufullstendige, utdaterte, unøyaktige eller uriktige, 

b) dersom den potensielle kontohaveren, eller dersom 

dette dreier seg om en juridisk person, en av ledelsen, 

er under etterforskning eller i løpet av de siste fem 

årene er blitt dømt for bedrageri med kvoter eller 

Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, finansiering av 

terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd som kontoen 

kan brukes til, 

c)  dersom den nasjonale forvalteren har rimelig grunn til 

å tro at kontoene blir brukt til bedrageri med kvoter 

eller Kyoto-enheter, hvitvasking av penger, 

finansiering av terrorisme eller andre alvorlige 

lovbrudd, 

d)  av andre grunner fastsatt i nasjonal lovgivning. 

3.  Dersom den nasjonale forvalteren avslår å opprette 

kontoen, kan personen som søkte om å opprette kontoen, 

bestride dette avslaget overfor relevant myndighet i 

henhold til nasjonal lovgivning, som enten skal pålegge 

den nasjonale forvalteren å opprette kontoen eller bekrefte 

avslaget i en begrunnet beslutning, med forbehold for 

bestemmelser i nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig 

formål som er forenlig med denne forordning, og som er 

forholdsmessige.» 

13) I artikkel 19 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1.  Hver konto, med unntak av miljøkontrollørkontoen, 

skal ha minst to godkjente representanter. En 

miljøkontrollørkonto skal ha minst én godkjent 

representant. De godkjente representantene skal innlede 

transaksjoner og andre prosesser på vegne av 

kontohaveren. 

2.  Kontoer kan ha en eller flere godkjente 

tilleggsrepresentanter. Det kreves godkjenning av en 

godkjent tilleggsrepresentant i tillegg til godkjenning av 

en godkjent representant for å innlede en transaksjon, 

bortsett fra: 

a)  overføring til en konto på kontohaverens liste over 

sikre kontoer i EU-registeret, 

b)  transaksjoner som er innledet av handelsplattformer 

som er fritatt i samsvar med artikkel 14 nr. 4, og 

c)  innlevering av kvoter, ERU og CER i henhold til 

kapittel VI avsnitt 3.» 
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14) I artikkel 19 skal nytt nr. 2a lyde: 

«2a.  I tillegg til de godkjente representantene som er 

angitt i nr. 1, kan en konto ha godkjente representanter 

som utelukkende har lesetilgang til kontoen.» 

15) I artikkel 20 skal nytt nr. 3a og 3b lyde: 

«3a.  Den nasjonale forvalteren skal kontrollere at de 

opplysningene og dokumentene som er framlagt ved 

utnevning av en godkjent representant eller godkjent 

tilleggsrepresentant, er fullstendige, ajourførte, nøyaktige 

og korrekte. 

3b.  En nasjonal forvalter kan avslå å godkjenne en 

godkjent representant eller godkjent tilleggsrepresentant: 

a)  dersom de framlagte opplysningene og dokumentene 

er ufullstendige, utdaterte, unøyaktige eller uriktige, 

b) dersom den potensielle representanten er under 

etterforskning eller i løpet av de siste fem årene blitt 

dømt for bedrageri med kvoter eller Kyoto-enheter, 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller 

andre alvorlige lovbrudd som kontoen kan brukes til, 

c) av andre grunner fastsatt i nasjonal lovgivning. 

16) Ny artikkel 21a skal lyde: 

«Artikkel 21a 

Liste over sikre kontoer 

1.  Fra 30. juni 2012 kan virksomheters og 

luftfartøyoperatørers driftskontoer, personkontoer og 

handelskontoer ha en liste over sikre kontoer i EU-

registeret. 

2.  Kontoer som innehas av den samme kontohaveren, 

skal inngå automatisk på listen over sikre kontoer. 

3.  Endringer i listen over sikre kontoer skal innledes 

og ferdigstilles etter framgangsmåten nevnt i artikkel 32a 

for transaksjoner angitt i kapittel VI. Endringen skal 

bekreftes av en godkjent tilleggsrepresentant, eller dersom 

det ikke er utpekt noen godkjent tilleggsrepresentant, av en 

annen godkjent representant. Fristen angitt i artikkel 32a 

nr. 4, gjelder ikke for sletting av kontoer fra listen over 

sikre kontoer; for alle andre endringer av listen over sikre 

kontoer skal fristen være sju dager.» 

17) I artikkel 27 skal nytt nr. 2a lyde: 

«2a.  En forvalter kan tilbakekalle en godkjent 

representants eller en godkjent tilleggsrepresentants 

tilgangsrett til en bestemt konto og muligheten til å innlede 

prosesser fra den aktuelle kontoen: 

a)  i en periode på høyst to uker dersom forvalteren 

mistenker at kontoen er blitt eller vil bli brukt til 

bedrageri, hvitvasking av penger, finansiering av 

terrorisme eller andre alvorlige lovbrudd, eller 

b)  på grunnlag av og i samsvar med bestemmelser i 

nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål.» 

18) I artikkel 29 skal nr. 4 og 5 lyde: 

«4.  Når rapporten fra en driftsansvarlig om utslipp fra et 

anlegg i et foregående år eller rapporten fra en 

luftfartøyoperatør om utslipp fra all luftfartsvirksomhet 

den utførte i et foregående år er verifisert som 

tilfredsstillende i samsvar med artikkel 15 nr. 1 i direktiv 

2003/87/EF, skal miljøkontrolløren eller vedkommende 

myndighet godkjenne de årlige kontrollerte utslippene. 

5.  Utslippene som er godkjent i samsvar med nr. 4, 

skal markeres som kontrollerte i EU-registeret av den 

nasjonale forvalteren eller vedkommende myndighet. 

Vedkommende myndighet kan beslutte at 

miljøkontrolløren skal ha ansvar for å merke utslipp som 

kontrollert i EU-registeret, i stedet for at den nasjonale 

forvalteren gjør dette. 

19) I kapittel VI «TRANSAKSJONER» skal ny artikkel 32a 

og 32b lyde: 

«Artikkel 32a 

Gjennomføring av overføringer 

1.  For alle transaksjoner angitt i kapittel VI som ikke 

er innledet av en handelsplattform, krever EU-registeret en 

bekreftelse via ytterligere en kanal før transaksjonen kan 

innledes. En transaksjon skal bare innledes dersom en 

godkjent tilleggsrepresentant hvis godkjenning er 

nødvendig i henhold til artikkel 19 nr. 2, har bekreftet 

transaksjonen via ytterligere en kanal. 
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2.  For alle overføringer av kvoter og Kyoto-enheter 

som er angitt i artikkel 43 og 44, skal overføringen 

innledes omgående dersom den er bekreftet mellom kl. 

10.00 og 16.00 mellomeuropeisk tid fra og med mandag til 

og med fredag, med unntak av offentlige helligdager i de 

medlemsstatene som beslutter at fristen nevnt i nr. 3, ikke 

skal løpe. En overføring som bekreftes på andre 

tidspunkter, skal innledes den følgende dagen, fra mandag 

til fredag, kl. 10.00 mellomeuropeisk tid. 

3.  For alle overføringer av kvoter og Kyoto-enheter 

som er angitt i artikkel 43 og 44, bortsett fra overføringer 

fra en handelskonto til en konto på listen over sikre 

kontoer for denne kontoen, skal det gjelde en frist på 26 

timer fra overføringen innledes og til det meldes om at den 

kan sluttføres i samsvar med artikkel 70. Denne fristen 

skal utsettes mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 

mellomeuropeisk tid på lørdager og søndager. 

Medlemsstatene kan også beslutte å utsette denne fristen 

mellom kl. 00.00 og kl. 24.00 mellomeuropeisk tid på 

nasjonale helligdager i et bestemt år, forutsatt at denne 

beslutningen offentliggjøres innen 1. desember året før. 

4.  Dersom en kontorepresentant har mistanke om at en 

overføring ble innledet på bedragersk grunnlag, kan 

vedkommende senest innen to timer før utgangen av 

fristen fastsatt i nr. 3, anmode om at den nasjonale 

forvalteren annullerer overføringen på deres vegne før det 

meldes at overføringen skal sluttføres. Kontohaveren skal 

omgående etter anmodningen rapportere det mistenkte 

bedrageriet til vedkommende nasjonale håndhevende 

myndighet. Denne rapporten skal oversendes til den 

nasjonale forvalteren innen sju dager. 

5.  Når en overføring innledes i samsvar med nr. 1 og 

2, skal det sendes en melding til alle kontorepresentanter 

om den foreslåtte innledningen av overføringen. 

Artikkel 32b 

Kvoters art og transaksjoners ugjenkallelighet 

1.  En kvote eller Kyoto-enhet skal være et ombyttelig, 

dematerialisert instrument som kan omsettes på markedet. 

2.  Kvoters og Kyoto-enheters dematerialiserte art skal 

innebære at opplysningen i EU-registeret utgjør 

tilstrekkelige påtakelige bevis på eiendomsretten til en 

kvote eller Kyoto-enhet, og til ethvert annet element som 

hører inn under denne forordning, eller som ifølge denne 

forordning skal føres i registeret. 

3.  At kvoter og Kyoto-enheter er ombyttelige, 

innebærer at enhver omstøting eller tilbakebetalings-

forpliktelse som kan oppstå i henhold til nasjonal 

lovgivning for en kvote eller en Kyoto-enhet, bare skal 

gjelde for kvoter eller Kyoto-enheter av samme art. Særlig 

gjelder følgende: 

a)  med forbehold for artikkel 51 og avstemmingsprosessen 

fastsatt i artikkel 69 i denne forordning, skal en 

transaksjon bli endelig og ugjenkallelig når den er 

sluttført i samsvar med artikkel 70. Uten at det berører 

bestemmelser eller rettsmidler i nasjonal lovgivning, 

som kan føre til et krav eller et pålegg om å utføre en ny 

transaksjon i registeret, er det ingen lov, bestemmelse, 

regel eller praksis angående heving av kontrakter eller 

transaksjoner, som skal føre til at en transaksjon som er 

blitt endelig og ugjenkallelig, erklæres ugyldig i 

registeret, 

b) ingenting i denne artikkel skal hindre en kontohaver 

eller en tredjemann i å gjøre gjeldende noen rett eller 

noe krav som følger av den underliggende 

transaksjonen, og som denne kan ha i henhold til loven, 

herunder omstøting, tilbakebetaling eller 

skadeserstatning, i forbindelse med en transaksjon som 

er blitt endelig i registeret, for eksempel i tilfelle av 

bedrageri eller teknisk feil, så lenge dette ikke fører til 

at transaksjonen tilbakeføres, tilbakekalles eller 

avvikles i registeret. 

4.  En kjøper og innehaver av en kvote eller en Kyoto-

enhet som opptrer i god tro, skal erverve eiendomsretten til 

en kvote eller Kyoto-enhet uten eventuelle mangler i 

overdragerens eiendomsrett.» 

20) I artikkel 34 nr. 1 skal bokstav d) lyde: 

«d)  identiteten til mottakerne av tildelingen (for kvoter 

som er tildelt gjennom auksjon, skal mottakeren være 

den kontoen som er opprettet for dette formålet ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1193/2011(*)). 

_____________ 

(*) EUT L 315 av 29.11.2011, s. 1.» 

21) Artikkel 43 og 44 skal lyde: 

«Artikkel 43 

Kontohaveres overføring av kvoter 

1.  Med forbehold for nr. 2 skal EU-registeret på 

anmodning fra en kontohaver foreta overføringer av kvoter 

som står på dens konto i EU-registeret, til en annen konto i 

EU-registeret, med mindre slike overføringer hindres av 

den innledende kontoens status eller den typen kvoter som 

kan stå på mottakerkontoen i samsvar med artikkel 8 nr. 3. 
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2.  Fra 30. juni 2012 kan kvoter bare overføres fra 

virksomheters og luftfartøyoperatørers driftskontoer, 

personkontoer og handelsplattformer til en konto som 

finnes på listen over sikre kontoer som er opprettet i 

samsvar med artikkel 21a. 

Artikkel 44 

Kontohaveres overføring av Kyoto-enheter 

1.  Med forbehold for nr. 2 skal EU-registeret på 

anmodning fra en kontohaver foreta overføringer av 

Kyoto-enheter som står på en konto i EU-registeret, til en 

annen konto i EU-registeret eller i et KP-register, med 

mindre slike overføringer hindres av den innledende 

kontoens status eller av de Kyoto-enhetene som kan stå på 

mottakerkontoen i samsvar med artikkel 8 nr. 3. 

2.  Fra 30. juni kan Kyoto-enheter bare overføres fra 

virksomheters og luftfartøyoperatørers driftskontoer, 

personkontoer og handelsplattformer til en konto som 

finnes på listen over sikre kontoer som er opprettet i 

samsvar med artikkel 21a.» 

22) Artikkel 50 skal lyde: 

«Artikkel 50 

Annullering av Kyoto-enheter 

EU-registeret skal på en kontohavers anmodning i samsvar 

med artikkel 12 nr. 4 i direktiv 2003/87/EF annullere 

Kyoto-enheter som står på kontohaverens kontoer, ved å 

overføre den angitte typen og antallet Kyoto-enheter fra 

den relevante kontoen til annulleringskontoen i 

kontoforvalterens KP-register, eller annulleringskontoen i 

EU-registeret.» 

23) I artikkel 51 nr. 4 skal bokstav a) lyde: 

«a)  transaksjonen som skal tilbakekalles, var ikke 

sluttført mer enn 30 virkedager før kontoforvalterens 

forslag i samsvar med nr. 3, unntatt for tildeling av 

kapittel III-kvoter og tildeling av kapittel II-kvoter.» 

24) I artikkel 63 skal nytt nr. 4a lyde: 

«4a.  Den godkjente representanten skal treffe alle 

nødvendige tiltak for å forhindre at identifiseringsdataene 

mistes, stjeles eller røpes. Den godkjente representanten 

skal omgående underrette den nasjonale forvalteren 

dersom identifiseringsdataene mistes, stjeles eller røpes. 

25) Artikkel 64 skal lyde: 

«Artikkel 64 

Tilbakekalling av all tilgangsrett på grunn av 

sikkerhetsbrudd eller sikkerhetsrisiko 

1.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren 

å tilbakekalle tilgangsretten til EU-registeret eller EUTL 

eller deler av disse dersom det er rimelig mistanke om et 

sikkerhetsbrudd eller en alvorlig sikkerhetsrisiko i EU-

registeret eller EUTL som truer systemets integritet, 

herunder reservesystemet nevnt i artikkel 59. 

2.  I tilfelle et sikkerhetsbrudd eller en sikkerhetsrisiko 

som kan føre til tilbakekalling av tilgangsrett, skal en 

forvalter som blir oppmerksom på bruddet eller risikoen, 

umiddelbart underrette den sentrale forvalteren om hvilke 

risikoer dette kan innebære for andre deler av 

registersystemet. Den sentrale forvalteren skal deretter 

underrette alle andre forvaltere. 

3.  Dersom en forvalter blir klar over en situasjon som 

krever tilbakekalling av all tilgangsrett til forvalterens 

system, skal vedkommende underrette den sentrale 

forvalteren og kontohaverne i så god tid som mulig før 

tilbakekallingen. Den sentrale forvalteren skal deretter 

underrette alle andre forvaltere så snart som mulig. 

4.  Underretningen nevnt i nr. 3, skal angi hvor langt 

avbruddet forventes å bli, og underretningen skal 

framlegges på en tydelig måte på det offentlig tilgjengelige 

området på EUTLs nettsted.» 

26) Ny artikkel 64a skal lyde: 

«Artikkel 64a 

Tilbakekalling av tilgangsrett til kvoter eller Kyoto-

enheter ved mistanke om bedragerske transaksjoner 

1.  En forvalter eller en forvalter som opptrer på vegne 

av vedkommende myndighet, kan tilbakekalle 

tilgangsretten til kvoter eller Kyoto-enheter i det registeret 

som vedkommende forvalter: 

a)  i en periode på høyst to uker dersom vedkommende 

mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har vært 

gjenstand for en transaksjon som utgjør bedrageri, 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme 

eller andre alvorlige lovbrudd, eller 

b)  på grunnlag av og i henhold til bestemmelser i 

nasjonal lovgivning som fastsetter et lovlig formål. 
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2.  Kommisjonen kan pålegge den sentrale forvalteren 

å tilbakekalle tilgangsretten til kvoter eller Kyoto-enheter i 

EU-registeret eller EUTL i en periode på høyst to uker 

dersom den mistenker at kvotene eller Kyoto-enhetene har 

vært gjenstand for en transaksjon som utgjør bedrageri, 

hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme eller 

andre alvorlige lovbrudd. 

3.  Forvalteren eller Kommisjonen skal umiddelbart 

underrette vedkommende nasjonale håndhevende 

myndigheter om tilbakekallingen. 

4.  En nasjonal håndhevende myndighet i forvalterens 

medlemsstat kan også pålegge forvalteren å gjennomføre 

en tilbakekalling på grunnlag av og i samsvar med 

nasjonal lovgivning.» 

27) Artikkel 71 skal lyde: 

«Artikkel 71 

Datautvekslingsspesifikasjoner og tekniske 

spesifikasjoner 

1.  Kommisjonen skal stille datautvekslings-

spesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene som er 

nødvendige for å utveksle data mellom registre og 

transaksjonslogger, herunder identifikasjonskoder, 

automatiske kontroller og svarkoder, samt 

prøvingsmetoder og sikkerhetskrav som er nødvendige for 

å iverksette datautveksling, til rådighet for forvaltere. 

2.  Datautvekslingsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene skal utarbeides i samråd med forvalternes 

arbeidsgruppe i Komiteen for klimaendringer og være i 

samsvar med funksjonsspesifikasjonene og de tekniske 

spesifikasjonene for datautvekslingsstandarder for 

registersystemer innenfor rammen av Kyoto-protokollen, 

som er utarbeidet i samsvar med beslutning 12/CMP.1.» 

28) I artikkel 75 gjøres følgende endringer: 

a)  nr. 1-3 skal lyde: 

«1.  Opplysninger i EUTL, EU-registeret og ethvert 

annet KP-register, herunder opplysninger om saldo på 

alle kontoer, alle transaksjoner som er blitt utført, den 

entydige enhetskoden for kvotene og den entydige 

numeriske verdien av serienummeret for Kyoto-

enheter som inngår i eller berøres av en transaksjon, 

skal betraktes som fortrolige, unntatt når annet er 

fastsatt i unionsretten eller i bestemmelser i nasjonal 

lovgivning som fastsetter et lovlig formål som er 

forenlig med denne forordning, og som er 

forholdsmessige. 

2.  Følgende enheter kan innhente data som er lagret 

i EU-registeret og EUTL: 

a)  håndhevende myndigheter og skattemyndighetene 

i en medlemsstat, 

b)  Europakommisjonens europeiske kontor for 

bedrageribekjempelse, 

c)  Den europeiske revisjonsretten, 

d)  Eurojust, 

e)  vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 11 i 

direktiv 2003/6/EF og i artikkel 37 nr. 1 i direktiv 

2005/60/EF, 

f)  vedkommende nasjonale tilsynsmyndigheter, 

g)  nasjonale forvaltere i medlemsstatene og 

vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 18 i 

direktiv 2003/87/EF. 

3.  Data kan leveres til de enhetene som er oppført i 

nr. 2, på deres anmodning til den sentrale forvalteren 

eller til en nasjonal forvalter, dersom disse dataene er 

nødvendige for at de skal kunne utføre sine oppgaver. 

b) Ny artikkel 5a skal lyde: 

«5a.  Europol skal få permanent lesetilgang til data i 

EU-registeret og EUTL for å kunne utføre sine 

oppgaver i samsvar med rådsbeslutning 

2009/371/JHA. Europol skal holde Kommisjonen 

underrettet om hvordan opplysningene brukes.» 

c)  nr. 6 skal lyde: 

«6.  De nasjonale forvalterne skal med bruk av sikre 

metoder gi alle andre nasjonale forvaltere og den 

sentrale forvalteren tilgang til navn og identitet på 

personer som de har avslått å opprette en konto for i 

samsvar med artikkel 13 nr. 3 eller artikkel 14 nr. 3, 

eller som de har avslått å utnevne til godkjent 

representant eller godkjent tilleggsrepresentant i 

samsvar med artikkel 20 nr. 3, samt navn og identitet 

på kontohaveren, den godkjente representanten eller 

den godkjente tilleggsrepresentanten for kontoer som 

tilgangsretten er tilbakekalt for i samsvar med 

artikkel 64 og 64a, eller for kontoer som er avsluttet i 

samsvar med artikkel 28.» 
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29) artikkel 77 skal nytt nr. 2a lyde: 

«2a.  Før migrering kontrolleres personkontoer av nasjonale forvaltere for å sikre at de opplysningene 

som er framlagt for opprettelse av konto, er fullstendige, ajourførte, nøyaktige og korrekte.» 

30) Vedlegg IV skal lyde: 

«VEDLEGG IV 

Opplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om personkontoer og handelsplattformkontoer 

1. Opplysningene som er angitt i tabell III-I (kontoidentifikasjonskoden og den alfanumeriske identifikatoren skal 

være entydig i registersystemet). 

2. Med unntak av luftfartøyoperatører, dokumentasjon på at personen som søker om å opprette konto, har en åpen 

bankkonto i en medlemsstat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

3. Dokumentasjon for å identifisere den fysiske personen som søker om å opprette konto, og dette kan være en kopi 

av følgende: 

a) et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, 

b)  et pass. 

4. Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den fysiske personen som er kontohaver, og dette kan 

være en kopi av følgende: 

a) identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste 

bostedsadressen, 

b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen, 

c) dersom staten der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste 

bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted, 

d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den 

utnevnte personens faste bosted. 

5. Følgende dokumenter dersom det er en juridisk person som søker om å opprette konto: 

a)  en kopi av rettssubjektets stiftelsesdokument og en kopi av et dokument som beviser registreringen av 

rettssubjektet, 

b)  bankkontoopplysninger, 

c)  en bekreftelse av merverdiavgiftsregistrering, 

d)  opplysninger om rettssubjektets reelle eier i henhold til direktiv 2005/60/EF, 

e)  liste over ledelsen, 

f)  en kopi av årsrapporten eller det siste reviderte regnskapet, eller dersom det ikke finnes noe revidert regnskap, 

en kopi av regnskapet stemplet av skattekontoret eller økonomisjefen. 

6. Dokumentasjon for å bekrefte den registrerte adressen til den juridiske personen som er kontohaver, dersom dette 

ikke klart framgår av dokumentet som er levert i samsvar med nr. 5. 

7. Utdrag fra strafferegisteret for den fysiske personen som søker om å opprette konto, eller dersom dette er en 

juridisk person, for dennes ledelse. 

8. Alle kopier av et dokument som er framlagt som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet 

som en rett kopi av en notarius publicus eller annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. Kopier 

av dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legaliserte. 

Bekreftelsen eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel. 

9. Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt 

av forvalteren.  
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10. I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen 

som skal framlegges i henhold til dette vedlegg.» 

31) Vedlegg IX skal lyde: 

«VEDLEGG IX 

Opplysninger som skal gis til kontoforvalteren om godkjente representanter eller godkjente 

tilleggsrepresentanter 

1.  Opplysningene som er angitt i tabell IX-I. 

Tabell IX-I: Opplysninger om godkjent representant 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 
Obligatorisk 

eller frivillig? 
Type 

Kan 

ajourføres? 

Kreves det 

godkjenning 

fra nasjonal 

forvalter for 

ajourføring? 

Vises på 

unions-

registerets 

offentlige 

nettsted? 

1 Personidentifikasjon O Fri Nei i.r. Nei 

2 Type godkjent representant O Valg Ja Nei Ja 

3 Fornavn O Fri Ja Ja Nei(*) 

4 Etternavn O Fri Ja Ja Nei(*) 

5 Tittel F Fri Ja Nei Nei(*) 

6 Stilling F Fri Ja Nei Nei(*) 

 Firma F Fri Ja Nei Nei(*) 

 Avdeling F Fri Ja Nei Nei(*) 

7 Land O Forhånds-

innstilt 

Nei i.r. Nei(*) 

8 Region eller stat F Fri Ja Ja Nei(*) 

9 Sted O Fri Ja Ja Nei(*) 

10 Postnummer O Fri Ja Ja Nei(*) 

11 Adresse — rad 1 O Fri Ja Ja Nei(*) 

12 Adresse — rad 2 F Fri Ja Ja Nei(*) 

13 Telefon 1 O Fri Ja Nei Nei(*) 

14 Mobiltelefon O Fri Ja Ja Nei(*) 

15 E-postadresse O Fri Ja Ja Nei 

16 Fødselsdato O Fri Nei i.r. Nei 

17 Fødested — by O Fri Nei i.r. Nei 

18 Fødested — land O     

18 Foretrukket språk F Valg Ja Nei Nei 

19 Fortrolighetsnivå F Valg Ja Nei Nei 

20 Godkjente 

tilleggsrepresentanters 

rettigheter 

O Flere valg Ja Nei Nei 

(*) Disse opplysningene vises bare dersom kontohaveren anmoder om at de skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 75. 
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2.  En undertegnet erklæring fra kontohaveren om at vedkommende ønsker å utpeke en bestemt person som godkjent 

representant eller godkjent tilleggsrepresentant, med bekreftelse av at den godkjente representanten har rett til å 

innlede, eller at den godkjente tilleggsrepresentanten har rett til å godkjenne, transaksjoner på vegne av kontohaveren, 

med angivelse av eventuelle begrensninger av denne retten. 

3.  Dokumentasjon for å identifisere den utnevnte personen, og dette kan være en kopi av følgende: 

a) et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, 

b)  et pass. 

4.  Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den utnevnte personen, og dette kan være en kopi av 

følgende: 

a) identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste 

bostedsadressen, 

b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen, 

c) dersom staten der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste 

bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted, 

d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den utnevnte 

personens faste bosted. 

5.  Utdrag fra strafferegisteret for den utnevnte personen. 

6.  Alle kopier av et dokument som er framlagt som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet som 

en rett kopi av en notarius publicus eller annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. Kopier av 

dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legaliserte. Bekreftelsen 

eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel. 

7.  Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av 

forvalteren. 

8.  I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen som 

skal framlegges i henhold til dette vedlegg.» 

32) I vedlegg XIII gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 4 skal bokstav c) lyde: 

«c) antall kvoter eller Kyoto-enheter som omfattes av 
transaksjonen, uten den entydige enhetskoden for 
kvotene og den entydige numeriske verdien for 
Kyoto-enhetenes serienummer.» 

b) I nr. 5 skal bokstav a) lyde: 

«a) de aktuelle beholdningene av kvoter og Kyoto-
enheter, uten den entydige enhetskoden for kvotene 
og den entydige numeriske verdien for Kyoto-
enhetenes serienummer.» 

Artikkel 90 

Ikrafttredelse 

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, 18. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 Formann 

 ______  
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VEDLEGG I 

Tabell I-I: Kontotyper og enhetstyper som hver kontotype kan inneholde 

Navn på kontotype Kontohaver Kontoforvalter 
Antall kontoer av 

denne typen 

Kvoter (ikke Kyoto-enheter) Kyoto-enheter 

Generelle 

kvoter 

Luftfarts-

kvoter 
AAU CER ERU 

lCER/tCER/ 

RMU 

I. Forvaltningskontoer i EU-registeret 

EU-konto for samlet mengde EU Sentral forvalter 1 Ja Nei Nei Nei Nei Nei 

EU-konto for samlet mengde for 

luftfarten 

EU Sentral forvalter 1 Nei Ja Nei Nei Nei Nei 

EU-auksjonskonto EU Sentral forvalter 1 Ja Nei Nei Nei Nei Nei 

EU-fordelingskonto EU Sentral forvalter 1 Ja Nei Nei Nei Nei Nei 

EU-konto for reserver for nyinntredere EU Sentral forvalter 1 Ja Nei Nei Nei Nei Nei 

EU-auksjonskonto for luftfarten EU Sentral forvalter 1 Nei Ja Nei Nei Nei Nei 

EU-konto for særlige reserver EU Sentral forvalter 1 Nei Ja Nei Nei Nei Nei 

EU-fordelingskonto for luftfarten EU Sentral forvalter 1 Nei Ja Nei Nei Nei Nei 

Unionens konto for sletting EU Sentral forvalter 1 Ja Ja Nei Nei Nei Nei 

Auksjonsleveransekonto Auksjonarius, 

auksjons-

plattform, 

klarerings-

system eller 

oppgjørssystem 

Nasjonal forvalter som har opprettet 

kontoen 

En eller flere for 

hver auksjons-

plattform 

Ja Ja Nei Nei Nei Nei 

II. Kvotekontoer i EU-registeret 

Driftskonto for virksomhet Driftsansvarlig Nasjonal forvalter for medlemsstaten 

der anlegget ligger 

En for hvert 

anlegg 

Ja Nei avhengig av 

medlemsstat(*) 

Ja Ja avhengig av 

medlemsstat(*) 

Luftfartøyoperatørers depotkonto Luftfartøy-

operatør 

Nasjonal forvalter for medlemsstaten 

som forvalter luftfartøyoperatøren 

En for hver 

luftfartøy-

operatør 

Ja Ja avhengig av 

medlemsstat(*) 

Ja Ja avhengig av 

medlemsstat(*) 
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Navn på kontotype Kontohaver Kontoforvalter 

Antall kontoer av 

denne typen 

Kvoter (ikke Kyoto-enheter) Kyoto-enheter 

Generelle 

kvoter 

Luftfarts-

kvoter 
AAU CER ERU 

lCER/tCER/ 

RMU 

Personkonto Person Nasjonal eller sentral forvalter som har 

opprettet kontoen 

Som godkjent Ja Ja avhengig av 

medlemsstat(*) 

Ja Ja avhengig av 

medlems-

stat(*) 

Nasjonal konto Medlemsstat Nasjonal forvalter for medlemsstaten 

som er kontohaver 

En eller flere for 

hver medlemsstat 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

III. Handelskontoer i EU-registeret 

Handelskonto Person Nasjonal eller sentral forvalter som har 

opprettet kontoen 

Som godkjent Ja Ja avhengig av 

medlemsstat(*) 

Ja Ja avhengig av 

medlems-

stat(*) 

IV. Andre kontoer i EU-registeret 

Konto for ekstern plattform Ekstern 

plattform 

Nasjonal forvalter som har opprettet 

kontoen 

En per 

medlemsstat for 

hver ekstern 

plattform 

Ja Ja avhengig av 

medlemsstat(*) 

Ja Ja avhengig av 

medlems-

stat(*) 

Miljøkontrollørkonto Miljøkontrollør Nasjonal forvalter som har opprettet 

kontoen 

En per 

medlemsstat for 

hver 

miljøkontrollør 

Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

(*) Medlemsstatens nasjonale forvalter kan avgjøre om kontoen (eller kontotypen) kan inneholde denne typen enhet. 
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VEDLEGG II 

Opplysninger som skal gis sammen med søknader for alle kontoer 

1.  Opplysningene som er angitt i tabell II-I. 

Tabell II-I: Kontoopplysninger for alle kontoer 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 
Obligatorisk 

eller frivillig? 
Type 

Kan ajour-

føres? 

Kreves det 

god-

kjenning 

fra 

nasjonal 

forvalter 

for ajour-

føring? 

Vises på 

unions-

registerets 

offentlige 

nettsted? 

1 Kontoidentifikasjonskode (gitt av 

EU-registeret) 

O For-

hånds-

innstilt 

Nei i.r. Nei 

2 Kontotype O Valg Nei i.r. Ja 

3 Forpliktelsesperiode O Valg Nei i.r. Ja 

4 Identifikasjonskode for 

kontohaver (gitt av EU-registeret) 

O Fri Ja Ja Ja 

5 Kontohavers navn O Fri Ja Ja Ja 

6 Kontoidentifikator (gitt av 

kontohaveren) 

O Fri Ja Nei Nei 

7 Kontohavers adresse – land O Valg Ja Ja Ja 

8 Kontohavers adresse – region 

eller stat 

F Fri Ja Ja Ja 

9 Kontohavers adresse – by O Fri Ja Ja Ja 

10 Kontohavers adresse – 

postnummer 

O Fri Ja Ja Ja 

11 Kontohavers adresse — rad 1 O Fri Ja Ja Ja 

12 Kontohavers adresse — rad 2 F Fri Ja Ja Ja 

13 Kontohavers 

foretaksregisternummer eller  

-identifikasjonsnummer 

O Fri Ja Ja Ja 

14 Kontohavers telefon 1 O Fri Ja Nei Nei 

15 Kontohavers telefon 2 O Fri Ja Nei Nei 

16 Kontohavers e-postadresse O Fri Ja Nei Nei 

17 Fødselsdato (for fysiske personer) O for fysiske 

personer 

Fri Nei i.r. Nei 

18 Fødested — by (for fysiske 

personer) 

O for fysiske 

personer 

Fri Nei i.r. Nei 

19 Fødested — land F Fri Nei i.r. Nei 
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 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 
Obligatorisk 

eller frivillig? 
Type 

Kan ajour-

føres? 

Kreves det 

god-

kjenning 

fra 

nasjonal 

forvalter 

for ajour-

føring? 

Vises på 

unions-

registerets 

offentlige 

nettsted? 

20 Registreringsnummer for 

merverdiavgift, med landkode 

O dersom 

utnevnt 

Fri Ja Ja Nei 

21 Kontoens opprettelsesdato O For-

hånds-

innstilt 

Nei i.r. Ja 

22 Kontoens avslutningsdato F For-

hånds-

innstilt 

Ja Ja Ja 

2.  Kontoidentifikatoren skal være entydig i registersystemet. 

 ______  

  



11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/1023 

 

VEDLEGG III 

Opplysninger som skal gis om auksjonsleveransekontoer, personkontoer, handelskontoer og kontoer for ekstern 

plattform 

1.  Opplysningene som er angitt i tabell II-I (kontoidentifikasjonskoden og den alfanumeriske identifikatoren skal 

være entydig i registersystemet). 

2.  Med unntak av luftfartøyoperatører, dokumentasjon på at personen som søker om å opprette konto, har en åpen 

bankkonto i en medlemsstat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

3.  Dokumentasjon for å identifisere den fysiske personen som søker om å opprette konto, og dette kan være en kopi 

av følgende: 

a) et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, 

b)  et pass. 

4.  Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den fysiske personen som er kontohaver, og dette kan 

være en kopi av følgende: 

a) identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste 

bostedsadressen, 

b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen, 

c) dersom staten der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste 

bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted, 

d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den 

utnevnte personens faste bosted. 

5.  Følgende dokumenter dersom det er en juridisk person som søker om å opprette konto: 

a)  en kopi av rettssubjektets stiftelsesdokument og en kopi av et dokument som beviser registreringen av 

rettssubjektet, 

b)  bankkontoopplysninger, 

c)  en bekreftelse av merverdiavgiftsregistrering, 

d)  opplysninger om rettssubjektets reelle eier i henhold til direktiv 2005/60/EF, 

e)  liste over ledelsen, 

f)  en kopi av årsrapporten eller det siste reviderte regnskapet, eller dersom det ikke finnes noe revidert regnskap, 

en kopi av regnskapet stemplet av skattekontoret eller økonomisjefen. 

6.  Dokumentasjon for å bekrefte den registrerte adressen til den juridiske personen som er kontohaver, dersom dette 

ikke klart framgår av dokumentet som er levert i samsvar med nr. 5. 

7.  Utdrag fra strafferegisteret for den fysiske personen som søker om å opprette konto, eller dersom dette er en 

juridisk person, for dennes ledelse.  
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8.  Alle kopier av et dokument som er framlagt som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet 

som en rett kopi av en notarius publicus eller annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. Kopier 

av dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legaliserte. 

Bekreftelsen eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel. 

9.  Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av 

forvalteren. 

10.  I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen 

som skal framlegges i henhold til dette vedlegg. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

Tilleggsopplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om miljøkontrollørkontoer 

1.  Et dokument som beviser at vedkommende som søker om å opprette konto, er akkreditert som miljøkontrollør i 

samsvar med artikkel 15 i direktiv 2003/87/EF. 

 ______  
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VEDLEGG V 

Opplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om hver driftskonto for virksomheter 

1.  Opplysningene som er angitt i tabell II-I. 

2.  I de dataene som er gitt i samsvar med tabell II-I, skal den driftsansvarlige for anlegget angis som kontohaver. 

Navnet som er angitt for kontohaveren, skal være det samme som navnet på den fysiske eller juridiske personen 

som er innehaver av den aktuelle tillatelsen for utslipp av klimagasser. 

3.  Opplysningene som er angitt i tabell V-I og V-II 

Tabell V-I: Kontoopplysninger for driftskontoer for virksomheter 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

eller 

frivillig? 

Type 
Kan ajour-

føres? 

Kreves det 

god-

kjenning fra 

nasjonal 

forvalter for 

ajourføring? 

Vises på 

EU-

registerets 

offentlige 

nettsted? 

1 Anleggets 

identifikasjonskode 

O For-

hånds-

innstilt 

Nei — Ja 

2 Tillatelseskode O Fri Ja Ja Ja 

3 Tillatelsens 

ikrafttredelsesdato 

O Fri Nei — Ja 

4 Tillatelsens utløpsdato F Fri Ja Ja Ja 

5 Anleggets navn O Fri Ja Ja Ja 

6 Virksomhetstype O Valg Ja Ja Ja 

7 Anleggets adresse – land O For-

hånds-

innstilt 

Ja Ja Ja 

8 Anleggets adresse – region 

eller stat 

F Fri Ja Ja Ja 

9 Anleggets adresse – by O Fri Ja Ja Ja 

10 Anleggets adresse – 

postnummer 

O Fri Ja Ja Ja 

11 Anleggets adresse — rad 1 O Fri Ja Ja Ja 

12 Anleggets adresse — rad 2 F Fri Ja Ja Ja 

13 Anleggets telefon 1 O Fri Ja Nei Nei 

14 Anleggets telefon 2 O Fri Ja Nei Nei 

15 Anleggets e-postadresse O Fri Ja Nei Nei 

16 Morselskap F Fri Ja Nei Ja 

17 Datterselskap F Fri Ja Nei Ja 

18 EPRTR-

identifikasjonsnummer 

O 

dersom 

utnevnt 

Fri Ja Nei Ja 

19 Breddegrad F Fri Ja Nei Ja 

20 Lengdegrad F Fri Ja Nei Ja 
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Tabell V-II: Opplysninger om anleggets kontaktperson 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 
Obligatorisk 

eller frivillig? 
Type 

Kan 

ajourføres? 

Kreves det 

godkjenning 

fra nasjonal 

forvalter for 

ajourføring? 

Vises på 

EU-

registerets 

offentlige 

nettsted? 

1 Miljøkontrollør F Valg Ja Nei Ja 

 Firma F Fri Ja Nei Ja(*) 

 Avdeling F Fri Ja Nei Ja(*) 

2 Kontaktperson i medlemsstat – 

fornavn 

F Fri Ja Nei Nei 

3 Kontaktperson i medlemsstat – 

etternavn 

F Fri Ja Nei Nei 

4 Kontaktpersonens adresse – land F For-

hånds-

innstilt 

Ja Nei Ja(*) 

5 Kontaktpersonens adresse – region 

eller stat 

F Fri Ja Nei Ja(*) 

6 Kontaktpersonens adresse – by F Fri Ja Nei Ja(*) 

7 Kontaktpersonens adresse – 

postnummer 

F Fri Ja Nei Ja(*) 

8 Kontaktpersonens adresse – rad 1 F Fri Ja Nei Ja(*) 

9 Kontaktpersonens adresse – rad 2 F Fri Ja Nei Ja(*) 

10 Kontaktpersonens telefon 1 F Fri Ja Nei Nei 

11 Kontaktpersonens telefon 2 F Fri Ja Nei Nei 

12 Kontaktpersons e-postadresse F Fri Ja Nei Nei 

(*) Disse opplysningene vises ikke på anmodning av kontohaveren, i samsvar med artikkel 83. 
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VEDLEGG VI 

Opplysninger som skal gis til den nasjonale forvalteren om hver driftskonto for luftfartøyoperatører 

1.  Opplysningene som er angitt i tabell II-I og VI-I 

2.  I de dataene som er gitt i samsvar med tabell II-I, skal luftfartøyoperatøren angis som kontohaver. Navnet som er 

angitt for kontohaveren, skal være det samme som navnet i overvåkingsplanen. Dersom navnet i overvåkingsplanen 

ikke lenger er aktuelt, skal navnet i handelsregisteret eller det navnet som benyttes av Eurocontrol, brukes. 

Tabell VI-I: Kontoopplysninger for driftskontoer for luftfartøyoperatører 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 
Obligatorisk 

eller frivillig? 
Type 

Kan ajour-

føres? 

Kreves det 

godkjenning 

fra nasjonal 

forvalter for 

ajourføring? 

Vises på 

EU-

registerets 

offentlige 

nettsted? 

1 Luftfartøyoperatørens 

identifikasjonskode (gitt av EU-

registeret) 

O Fri Nei — Ja 

2 Entydig kode i henhold til 

kommisjonsforordning (EF)  

nr. 748/2009 

O Fri Ja Ja Ja 

3 Kjenningssignal (ICAO-

betegnelse) 

F Fri Ja Ja Ja 

4 Identifikasjonskode for 

overvåkingsplan 

O Fri Ja Ja Ja 

5 Overvåkingsplan — første 

anvendelsesår 

O Fri Nei — Ja 

6 Overvåkingsplan — utløpsår F Fri Ja Ja Ja 

3.  Kjenningssignalet er den ICAO-betegnelsen som angis i felt 7 i reiseplanen, eller dersom denne ikke er tilgjengelig, 

luftfartøyets registreringsmerke. 

 ______  
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VEDLEGG VII 

Opplysninger som skal gis til kontoforvalteren om godkjente representanter eller godkjente 

tilleggsrepresentanter 

1.  Opplysningene som er angitt i tabell VII-I. 

Tabell VII-I: Opplysninger om godkjent representant 

 A B C D E F 

Nr. Kontoopplysning 

Obligatorisk 

eller 

frivillig? 

Type 
Kan 

ajourføres? 

Kreves det 

god-

kjenning fra 

nasjonal 

forvalter for 

ajourføring? 

Vises på 

EU-

registerets 

offentlige 

nettsted? 

1 Personidentifikasjon O Fri Nei i.r. Nei 

2 Type godkjent representant O Valg Ja Nei Ja 

3 Fornavn O Fri Ja Ja Nei(*) 

4 Etternavn O Fri Ja Ja Nei(*) 

5 Tittel F Fri Ja Nei Nei(*) 

6 Stilling F Fri Ja Nei Nei(*) 

 Firma F Fri Ja Nei Nei(*) 

 Avdeling F Fri Ja Nei Nei(*) 

7 Land O For-hånds-

innstilt 

Nei i.r. Nei(*) 

8 Region eller stat F Fri Ja Ja Nei(*) 

9 Sted O Fri Ja Ja Nei(*) 

10 Postnummer O Fri Ja Ja Nei(*) 

11 Adresse — rad 1 O Fri Ja Ja Nei(*) 

12 Adresse — rad 2 F Fri Ja Ja Nei(*) 

13 Telefon 1 O Fri Ja Nei Nei(*) 

14 Mobiltelefon O Fri Ja Ja Nei(*) 

15 E-postadresse O Fri Ja Ja Nei 

16 Fødselsdato O Fri Nei i.r. Nei 

17 Fødested — by O Fri Nei i.r. Nei 

18 Fødested — land O     

19 Foretrukket språk F Valg Ja Nei Nei 

20 Fortrolighetsnivå F Valg Ja Nei Nei 

21 Godkjente 

tilleggsrepresentanters 

rettigheter 

O Flere valg Ja Nei Nei 

(*) Disse opplysningene vises bare dersom kontohaveren anmoder om at de skal offentliggjøres i samsvar med artikkel 83. 

2.  En undertegnet erklæring fra kontohaveren om at vedkommende ønsker å utpeke en bestemt person som godkjent 

representant eller godkjent tilleggsrepresentant, med bekreftelse av at den godkjente representanten har rett til å 

innlede, eller at den godkjente tilleggsrepresentanten har rett til å godkjenne, transaksjoner på vegne av 

kontohaveren, med angivelse av eventuelle begrensninger av denne retten.  
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3.  Dokumentasjon for å identifisere den utnevnte personen, og dette kan være en kopi av følgende: 

a) et identitetskort utstedt av en stat som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, 

b)  et pass. 

4.  Dokumentasjon for å bekrefte den faste bostedsadressen til den utnevnte personen, og dette kan være en kopi av 

følgende: 

a) identitetsdokumentet framlagt i henhold til nr. 3, dersom det inneholder opplysninger om den faste 

bostedsadressen, 

b) alle andre offentlig utstedte identitetsdokumenter som inneholder opplysninger om den faste bostedsadressen, 

c) dersom staten der vedkommende har fast bosted, ikke utsteder identitetsdokumenter som inneholder den faste 

bostedsadressen, en erklæring fra de lokale myndighetene som bekrefter den utnevnte personens faste bosted, 

d) alle andre dokumenter som vanligvis godtas i kontoforvalterens medlemsstat som dokumentasjon på den 

utnevnte personens faste bosted. 

5.  Utdrag fra strafferegisteret for den utnevnte personen. 

6.  Alle kopier av et dokument som er framlagt som dokumentasjon i henhold til dette vedlegg, skal være bekreftet 

som en rett kopi av en notarius publicus eller annen tilsvarende person angitt av den nasjonale forvalteren. Kopier 

av dokumenter som er utstedt utenfor den medlemsstaten som anmoder om en kopi, skal være legaliserte. 

Bekreftelsen eller legaliseringen skal på søknadsdatoen ikke være mer enn tre måneder gammel. 

7.  Kontoforvalteren kan kreve at de framlagte dokumentene ledsages av en bekreftet oversettelse til et språk angitt av 

den nasjonale forvalteren. 

8.  I stedet for papirdokumenter kan kontoforvalteren bruke elektroniske midler for å kontrollere dokumentasjonen 

som skal framlegges i henhold til dette vedlegg. 

 ______  
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VEDLEGG VIII 

Format for framlegging av årlige utslippsdata 

1.  Utslippsdata for driftsansvarlige skal inneholde opplysningene angitt i tabell VIII-I. 

Tabell VIII-I: Utslippsdata for driftsansvarlige 

 A B C 

1 Anleggets identifikasjonskode   

2 Rapporteringsår   

Klimagassutslipp 

  i tonn i tonn CO2-ekv. 

3 CO2-utslipp   

4 N2O-utslipp   

5 PFC-utslipp   

6 Samlede utslipp — Σ (C2 + C3 + C4) 

2.  Det elektroniske formatet for framlegging av utslippsdata er beskrevet i datautvekslingsspesifikasjonene og de 

tekniske spesifikasjonene fastsatt i artikkel 79. 

 ______  
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VEDLEGG IX 

Nasjonal tildelingstabell for 2013-2020 

 Navn 

Mengde generelle kvoter som tildeles vederlagsfritt  

I henhold 

til artikkel  

10a nr. 7 i 

direktiv  

2003/87/EF 

I henhold til 

artikkel 10c 

i direktiv  

2003/87/EF 

(overførbar) 

I henhold til 

artikkel 10c i 

direktiv  

2003/87/EF 

(ikke 

overførbar) 

I henhold til 

annen 

bestemmelse i 

direktiv  

2003/87/EF 

I alt  

 Medlemsstatens landkode      Manuelle inndata 

3  Kontoidentifikasjonsk

ode for anlegg A 

     Manuelle inndata 

4  Mengde som skal 

tildeles anlegg A: 

      

5   i 2013      Manuelle inndata 

6   i 2014      Manuelle inndata 

7   i 2015      Manuelle inndata 

8   i 2016      Manuelle inndata 

9   …      Manuelle inndata 

10  Kontoidentifikasjonsk

ode for anlegg B 

     Manuelle inndata 

11  Mengde som skal 

tildeles anlegg B: 

      

12   i 2013      Manuelle inndata 

13   i 2014      Manuelle inndata 

14   i 2015      Manuelle inndata 

15   i 2016      Manuelle inndata 
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VEDLEGG X 

Nasjonal tildelingstabell for luftfart for 2013-2020 

Rad nr. Navn 

Mengde luftfartskvoter som tildeles 

vederlagsfritt 
 

I henhold til 

artikkel 3e i 

direktiv  

2003/87/EF 

I henhold til 

artikkel 3f i 

direktiv  

2003/87/EF 

I alt  

 Medlemsstatens landkode    Manuelle inndata 

3  Kontoidentifikasjonskode for 

luftfartøyoperatør A 

   Manuelle inndata 

4  Mengde som skal tildeles 

luftfartøyoperatør A: 

    

5   i 2013    Manuelle inndata 

6   i 2014    Manuelle inndata 

7   i 2015    Manuelle inndata 

8   i 2016    Manuelle inndata 

9   …    Manuelle inndata 

10  Kontoidentifikasjonskode for 

luftfartøyoperatør B 

   Manuelle inndata 

11  Mengde som skal tildeles 

luftfartøyoperatør B: 

    

12   i 2013    Manuelle inndata 

13   i 2014    Manuelle inndata 

14   i 2015    Manuelle inndata 

15   i 2016    Manuelle inndata 

16   i 2017    Manuelle inndata 
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VEDLEGG XI 

Auksjonstabell 

Rad nr. Opplysninger om auksjonsplattformen  

 Identifikasjonskode for auksjonsplattformen   

 Auksjonsovervåkerens identitet   

 Kontonummer for auksjonsleveransekonto   

 Opplysninger om enkeltauksjoner for (generelle kvoter / luftfartskvoter)  

 Enkeltmengde for auksjonen 

Dato og klokkeslett for 

leveranse til 

auksjonsleveransekontoen 

Identiteten til den eller de 

auksjonariusene som er knyttet 

til hver enkelt auksjon 

Manuelle inndata 

    Manuelle inndata 

  Manuelle inndata 

  Manuelle inndata 

  Manuelle inndata 

  Manuelle inndata 

  Manuelle inndata 

  Manuelle inndata 

    Manuelle inndata 

  Manuelle inndata 

  Manuelle inndata 

  Manuelle inndata 

  Manuelle inndata 

  Manuelle inndata 

  Manuelle inndata 
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VEDLEGG XII 

Rapporteringskrav til den sentrale forvalteren 

Opplysninger som er tilgjengelige for offentligheten 

1.  På EUTLs offentlige nettsted skal følgende opplysninger vises for hver konto: 

a)  alle opplysninger som er angitt som «vises på EU-registerets offentlige nettsted» i tabell II-I, V-I, V-II, VI-I, 

VII-I. Disse opplysningene skal ajourføres hver 24. time, 

b)  kvoter som er tildelt til forskjellige kontohavere i henhold til artikkel 40 og 41. Disse opplysningene skal 

ajourføres hver 24. time, 

c)  kontoens status i samsvar med artikkel 9 nr. 1. Disse opplysningene skal ajourføres hver 24. time, 

d)  antall innleverte kvoter i samsvar med artikkel 62, 

e)  tall for kontrollerte utslipp sammen med rettingene for det anlegget som er knyttet til virksomhetens driftskonto 

for år X, skal vises fra 15. april år (X+1), 

f)  et symbol og en erklæring som angir om det anlegget eller den luftfartøyoperatøren som er knyttet til 

virksomhetens eller luftfartøyoperatørens driftskonto, innen 30. april innleverte et antall kvoter minst 

tilsvarende alle dets utslipp i alle tidligere år. Symbolene og erklæringene som skal vises, er angitt i tabell XIII-

I. Symbolet skal ajourføres 1. mai, og skal ikke endres før neste 1. mai, med unntak av tilføyelsen av en * i 

tilfeller beskrevet under rad 5 i tabell XIII-I. 

Tabell XIII-I: Samsvarserklæringer 

Rad 

nr. 

Tall for 

overholdelses-

status i samsvar 

med artikkel 34 

Er kontrollerte utslipp 

registrert for siste hele år? 

Symbol Erklæring 

skal vises på EUTLs offentlige nettsted 

1 
0 eller et positivt 

tall 
Ja 

A «Det antallet kvoter som ble innlevert 

fram til 30. april, er større enn eller lik 

kontrollerte utslipp» 

2 et negativt tall Ja 

B «Det antallet kvoter som ble innlevert 

fram til 30. april, er lavere enn 

kontrollerte utslipp» 

3 ethvert tall Nei 
C «Kontrollerte utslipp for foregående år 

ble ikke notert innen 30. april» 

4 ethvert tall 

Nei (fordi prosessen for 

innlevering av kvoter 

og/eller prosessen for 

ajourføring av kontrollerte 

utslipp ble avbrutt for 

medlemsstatens register) 

X «Innføring av kontrollerte utslipp 

og/eller innlevering var ikke mulig før 

30. april, fordi prosessen for innlevering 

av kvoter og/eller prosessen for 

ajourføring av kontrollerte utslipp ble 

avbrutt for medlemsstatens register» 

5 ethvert tall 

Ja eller nei (men senere 

ajourført av vedkommende 

myndighet) 

* [legges 

til det opp-

rinnelige 

symbolet] 

«Kontrollerte utslipp ble anslått eller 

rettet av vedkommende myndighet.» 

2.  På EUTLs offentlige nettsted skal følgende allmenne opplysninger vises, og de skal ajourføres hver 24. time: 

a)  den nasjonale tildelingstabellen for hver medlemsstat, herunder opplysninger om endringer i tabellen i samsvar 

med artikkel 50, 

b)  den nasjonale tildelingstabellen for luftfart for hver medlemsstat, herunder opplysninger om endringer i tabellen 

i samsvar med artikkel 54, 

c)  auksjonstabellene for hver auksjonsplattform, herunder opplysninger om endringer i tabellene i samsvar med 

artikkel 58, 

d)  samlet antall kvoter, ERU og CER som dagen før sto på alle brukerkontoer i EU-registeret,  
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e)  en liste over enhetsidentifikasjoner for alle kvoter som ble innlevert, med markering av de enhetene som ble 

overført fra kontoen de ble innlevert til, og som nå står på personkontoer eller driftskontoer for virksomheter, 

f)  en liste over de typene Kyoto-enheter, bortsett fra CER og ERU, som kan stå på brukerkontoer som forvaltes av 

en bestemt nasjonal forvalter i samsvar med vedlegg I, 

g)  de gebyrene som de nasjonale forvalterne krever i samsvar med artikkel 84. 

3.  EUTL skal 30. april hvert år på sitt offentlige nettsted vise følgende allmenne opplysninger: 

a)  den prosentdelen av kvoter som er innlevert i hver medlemsstat i foregående kalenderår, og som ble innlevert 

fra den kontoen som de ble tildelt til, 

b)  summen av kontrollerte utslipp i hver medlemsstat innført for foregående kalenderår, som en prosentdel av 

summen av kontrollerte utslipp i året før nevnte år, 

c)  prosentdelen av overføringstransaksjonenes antall og mengde for alle kvoter og Kyoto-enheter i det foregående 

kalenderåret, som hører til kontoer som forvaltes av en bestemt medlemsstat, 

d)  prosentdelen av overføringstransaksjonenes antall og mengde for alle kvoter og Kyoto-enheter i det foregående 

kalenderåret, mellom kontoer som forvaltes av forskjellige medlemsstater, som hører til kontoer som forvaltes 

av en bestemt medlemsstat. 

4.  EUTL skal 1. januar i det femte året etter året for registrering av opplysningene, på sitt offentlige nettsted vise 

følgende opplysninger om hver sluttførte transaksjon registrert av EUTL: 

a)  kontohaverens navn og identifikasjonskode for opprinnelseskontoen, 

b)  kontohaverens navn og identifikasjonskode for mottakerkontoen, 

c)  antall kvoter eller Kyoto-enheter som omfattes av transaksjonen, uten den entydige enhetskoden for kvotene og 

den entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer, 

d)  transaksjonskode, 

e)  dato og klokkeslett for når transaksjonen ble avsluttet (mellomeuropeisk tid), 

f)  type transaksjon. 

Tilgjengelige opplysninger for kontohaverne 

5.  EU-registeret skal på den delen av sitt nettsted som bare er tilgjengelig for kontohaveren, vise følgende 

opplysninger og ajourføre dem i sann tid: 

a)  de aktuelle beholdningene av kvoter og Kyoto-enheter, uten den entydige enhetskoden for kvotene og den 

entydige numeriske verdien for Kyoto-enhetenes serienummer, 

b)  en liste over foreslåtte transaksjoner som er innledet av denne kontohaveren, og for hver foreslåtte transaksjon: 

i)  elementene i nr. 4, 

ii)  dato og klokkeslett for når transaksjonen ble foreslått (mellomeuropeisk tid), 

iii)  gjeldende status for den foreslåtte transaksjonen, 

iv)  eventuelle svarkoder som er returnert som følge av kontrollene utført av registeret og EUTL,  
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c)  en liste over kvoter eller Kyoto-enheter mottatt av nevnte konto som følge av at transaksjonene er avsluttet, med 

de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 4, 

d)  en liste over kvoter eller Kyoto-enheter overført fra nevnte konto som følge av at transaksjonene er avsluttet, 

med de opplysningene om hver transaksjon som er angitt i nr. 4. 

Tilgjengelige opplysninger for nasjonale forvaltere 

6.  På den delen av EU-registerets nettsted som bare er tilgjengelig for nasjonale forvaltere, skal EU-registeret vise: 

kontohavere og godkjente representanter hvis tilgangsrett til en konto i EU-registeret er tilbakekalt av en nasjonal 

forvalter i samsvar med artikkel 31. 

 ____________  

 

 


	EØS-ORGANER
	EØS-komiteen
	Kommisjonsvedtak av 24. mars 2009 om fastsettelse av vilkårene for at plastkasser og -paller kan unntas fra bestemmelsene om konsentrasjoner av tungmetaller fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2012 av 22. mai 2012 om utvidelse av særlige garantier med hensyn til salmonella fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 til egg beregnet på Danmark(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 81/2012 av 31. januar 2012 om avslag på godkjenning av Lactobacillus pentosus (DSM 14025) som tilsetjingsstoff i fôrvarer(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 91/2012 av 2. februar 2012 om godkjenning av Bacillus subtilis (CBS 117162) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar og for oppfôringssvin (innehavar av godkjenninga: Krka d.d.)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 93/2012 av 3. februar 2012 om godkjenning av Lactobacillus plantarum (DSM 8862 og DSM 8866) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 av 7. februar 2012 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) framstilt av Pichia pastoris (DSM 23036) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar, oppfôringskalkunar, livkjuklingar, avlskalkunar, verpehøner, andre fugleartar meinte for oppfôring og eggleggin...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 118/2012 av 10. februar 2012 om endring av forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010, gjennomføringsforordning (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/2011 og (EU) nr. 900/2011 med hensyn til navnet på ...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 131/2012 av 15. februar 2012 om godkjenning av eit preparat av karveolje, sitronolje og visse tørka urter og krydder  som tilsetjingsstoff i fôrvarer for avvande smågrisar (innehavar av godkjenninga:  Delacon Biotechnik GmbH)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 av 16. februar 2012 om godkjenning av natriumbisulfat som tilsetjingsstoff i fôrvarer for kjæledyr og andre dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 140/2012 av 17. februar 2012 om godkjenning av monensinnatrium som tilsetjingsstoff i fôrvarer for livkjuklingar (innehavar av godkjenninga: Huvepharma NV Belgium)(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 225/2012 av 15. mars 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 med hensyn til godkjenning av virksomheter som bringer i omsetning produkter av vegetabilske oljer og blandet fett beregnet til bruk i fôrvarer og med hensyn til særlig...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 226/2012 av 15. mars 2012 om endring av forordning (EF) nr. 1730/2006 med hensyn til vilkår for bruk av benzosyre (innehaver av godkjenningen er Emerald Kalama Chemical BV)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 227/2012 av 15. mars 2012 om godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle dyreartar(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 237/2012 av 19. mars 2012 om godkjenning av alfa-galaktosidase (EC 3.2.1.22) framstilt av Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-betaglukanase (EC 3.2.1.4) framstilt av Aspergillus niger (CBS 120604) som tilsetjingsstoff i fôrvarer for oppfôringskjuklingar (innehava...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 333/2012 av 19. april 2012 om godkjenning av et preparat av kaliumdiformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 492/2006(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 334/2012 av 19. april 2012 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskaniner og kaniner som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, og om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 (innehaver av godkjen...
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 232/2012 av 16. mars 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruksvilkår for og grenseverdier for bruk av kinolingult (E 104), paraoransje (E 110) og nykockin (E 124)(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 252/2012 av 21. mars 2012 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av dioksiner, dioksinlignende PCB og ikke-dioksinlignende PCB i visse næringsmidler og om oppheving av forordning (EF) nr. 1883/2006(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 270/2012 av 26. mars 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av amidosulfuron, azoksystrobin, bentazon, biksafen, cyprokonazol, fluopyram, imazapik, malation, propikonazol og spinosa...
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 378/2012 av 3. mai 2012 om avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse(*)
	Kommisjonsavgjerd av 13. desember 2010 om endring av avgjerd 2009/980/EU med omsyn til bruksvilkåra for ein godkjend helsepåstand om verknaden av vassløyseleg tomatkonsentrat på aggregering av blodplater
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 459/2012 av 29. mai 2012 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 og kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til utslipp fra lette person- og nyttekjøretøyer (Euro 6)(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 523/2012 av 20. juni 2012 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 sep...
	Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 286/2012 av 27. januar 2012 om endring, for oppføring av et nytt tekstilfibernavn, av vedlegg I og, for tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EU)  nr. 1007/2011 om tekstilfibernavn og tilknyttet etikettering og merk...
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 756/2010 av 24. august 2010 om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 757/2010 av 24. august 2010 om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 493/2012 av 11. juni 2012 om fastsettelse av nærmere regler for beregning av materialgjenvinningsgrader i materialgjenvinningsprosessene  for brukte batterier og akkumulatorer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF(*)
	Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU av 7. mars 2012 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer(*)
	Kommisjonsbeslutning av 19. juni 2010 om endring av vedtak 2004/388/EF om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet [meddelt under nummer K(2010) 3666] (2010/347/EU)(*)
	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte vareopplysningar på energirelaterte produkt, som viser forbruket deira av energi og andre ressursar (omarbeiding)(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av kjøleapparat til hushaldsbruk(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1061/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010 av 28. september 2010 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av fjernsyn(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 626/2011 av 4. mai 2011 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av klimaanlegg(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 206/2012 av 6. mars 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av klimaanlegg og komfortvifter(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 228/2011 av 7. mars 2011 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009 med hensyn til metoden for prøving av veigrep på våt veibane for dekk i kategori C1(*)
	Kommisjonsbeslutning av 10. juni 2010 om retningslinjer for beregning av karbonlagre i jorden i henhold til vedlegg V til direktiv 2009/28/EF [meddelt under nummer K(2010) 3751] (2010/335/EU)(*)
	Kommisjonsforordning (EF) nr. 623/2012 av 11. juli 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner (omarbeiding)(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 593/2012 av 5. juli 2012 om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012 av 25. april 2012 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på bagatellmessig støtte til foretak som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2011 av 19. august 2011 om fastsettelse av standardskjemaer for offentliggjøring av kunngjøringer om offentlig innkjøp og om oppheving av forordning (EF) nr. 1564/2005(*)
	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/11/EU av 19. april 2012 om endring av direktiv 2004/40/EF om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (elektromagnetiske felt) (attende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv ...
	Kommisjonsbeslutning av 1. mars 2011 om endring av vedtak 2007/76/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning med hensyn til gjensidig bistand [meddelt under nummer K(2011) 1165] (2011/141/EU)(*)
	Kommisjonsdirektiv 2011/90/EU av 14. november 2011 om endring av del II i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF med hensyn til ytterligere forutsetninger for beregning av den effektive årlige renten(*)
	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/92/EU av 13. desember 2011 om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger (kodifisering)(*)
	Kommisjonsbeslutning av 12. juli 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til avispapir [meddelt under dokument K(2012) 4693] (2012/448/EU)(*)
	Kommisjonsbeslutning av 16. august 2012 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til papir med trykk
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 461/2012 av 31. mai 2012 om endring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk og kommisjonsforordning (EF) nr. 1503/2006, (EF) nr. 657/2007 og (EF) nr. 1178/2008 med hensyn til tilpasninger i forbindelse med fjerningen av variablene for ordretilgang i industr...
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012 av 21. juni 2012 om verifisering av rapporter om klimagassutslipp og rapporter om tonnkilometer og akkreditering av miljøkontrollører i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 601/2012 av 21. juni 2012 om overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 784/2012 av 30. august 2012 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om oppføring av en auksjonsplattform som skal utpekes av Tyskland, og om retting av forordningens artikkel 59 nr. 7(*)
	Kommisjonsbeslutning av 17. august 2012 om endring av beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU når det gjelder sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje [meddelt under dokument K(2012) 5715] (2012/498/EU)(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 1193/2011 av 18. november 2011 om opprettelse av et EU-register for den handelsperioden i unionsordningen for handel med utslippskvoter som begynner 1. januar 2013, og etterfølgende handelsperioder, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og ...



