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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSDIREKTIV 2010/80/EF 

av 22. november 2010 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over 

forsvarsrelaterte varer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for 

overføring av forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet(1), særlig 

artikkel 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2009/43/EF omfatter alle forsvarsrelaterte varer 

som svarer til varene oppført i Den europeiske unions 

felles liste over militært utstyr, vedtatt av Rådet 

19. mars 2007. 

2) Rådet vedtok den 15. februar 2010 en ajourført utgave 

av Den europeiske unions felles liste over militært 

utstyr(2). 

3) Det er derfor nødvendig å endre vedlegget til direktiv 

2009/43/EF, som inneholder listen over forsvarsrelaterte 

varer. 

4) Av hensyn til sammenhengen bør medlemsstatene 

anvende de bestemmelser som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv, fra samme dato som de 

bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme 

direktiv 2009/43/EF. 

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 14 i direktiv 

2009/43/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegget til direktiv 2009/43/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 308 av 24.11.2010,  

s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 14. 

(1) EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1. 

(2) EUT C 69 av 18.3.2010, s. 19. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2011 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Disse bestemmelsene får anvendelse fra 30. juni 2012. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige 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, 22. november 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2017/EØS/55/01 

 _____  
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VEDLEGG 

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 308 av 24.11.2010, s. 12-45] 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/81/EF 

av 13. juli 2009 

om samordning av framgangsmåtene ved oppdragsgiveres eller offentlige oppdragsgiveres tildeling 

av visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2, artikkel 55 og artikkel 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Nasjonal sikkerhet er hver enkelt medlemsstats 

eneansvar, både på forsvars- og sikkerhetsområdet. 

2) En gradvis etablering av et europeisk marked for 

forsvarsutstyr er svært viktig for å styrke den europeiske 

forsvarsteknologiske og industrielle base (European 

Defence Technological and Industrial Base, EDTIB) og 

utvikle den militære kapasiteten som er nødvendig  

for gjennomføre den europeiske sikkerhets- og 

forsvarspolitikken. 

3) Medlemsstatene er enige om behovet for å fremme, 

utvikle og opprettholde en europeisk forsvars-

teknologisk og industriell base som er 

kapasitetsorientert, kompetent og konkurransedyktig. 

For å oppnå dette kan medlemsstatene i samsvar med 

fellesskapsretten benytte ulike verktøy for å skape et 

reelt europeisk marked for forsvarsutstyr og like vilkår 

på både europeisk og globalt plan. Medlemsstatene bør 

også bidra til den gjennomgripende utviklingen av 

mangfoldet i det europeiske forsvarsrelaterte 

leverandørgrunnlaget, særlig ved å støtte små og 

mellomstore bedrifters (SMB-er) og ikke-tradisjonelle 

leverandørers delaktighet i den europeiske 

forsvarsteknologiske og industrielle base, støtte 

industrielt samarbeid og fremme effektive og 

tilpasningsdyktige underleverandører. I denne 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 216 av 20.8.2009,  

s. 76, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlig 

innkjøp), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 67 

av 28.11.2013, s. 36. 

(1) EUT C 100 av 30.4.2009, s. 114. 

(2) Europaparlamentsuttalelse av 14. januar 2009 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 7. juli 2009. 

sammenheng bør medlemsstatene ta hensyn til den 

fortolkende kommisjonsmeldingen av 7. desember 2006 

om anvendelse av traktatens artikkel 296 på  

området forsvarsinnkjøp og kommisjonsmelding av  

5 desember 2007 om en strategi for en sterkere og mer 

konkurransedyktig europeisk forsvarsindustri. 

4) En forutsetning for opprettelsen av et europeisk marked 

for forsvarsutstyr er etableringen av en egnet rettslig 

ramme. På innkjøpsområdet innebærer dette en 

samordning av framgangsmåtene for tildeling av 

kontrakter for å oppfylle medlemsstatenes sikker-

hetskrav og de forpliktelser som oppstår av traktaten. 

5) For å oppnå dette har Europaparlamentet i sin resolusjon 

av 17. november 2005 om grønnboken om 

forsvarsinnkjøp(3) oppfordret Kommisjonen til å 

utarbeide et direktiv som særlig tar hensyn til 

medlemsstatenes sikkerhetsinteresser, videreutvikler 

den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken, fremmer 

større europeisk utjevning og opprettholder unionens 

rolle som en «sivil makt». 

6) Bedre samordning av framgangsmåtene for tildeling, for 

eksempel for kontrakter som gjelder logistikktjenester, 

transport og lagring, gir også mulighet til å senke 

kostnadene i forsvarssektoren og å redusere sektorens 

miljøpåvirkning i betydelig grad. 

7) Disse framgangsmåtene bør gjenspeile unionens 

generelle tilnærming til sikkerhet, som forholder seg til 

endringer i den strategiske utviklingen. Framveksten av 

asymmetriske tverrnasjonale trusler har i økende grad 

visket ut grensene mellom ytre og indre sikkerhet og 

militær og ikke-militær sikkerhet. 

8) Forsvars- og sikkerhetsutstyr er av avgjørende 

betydning for både medlemsstatenes sikkerhet og 

suverenitet og for unionens selvstendighet. Som en 

følge av dette er innkjøp av varer og tjenester i forsvars- 

og sikkerhetssektoren ofte av følsom karakter. 

9) Dette fører til særlige krav, spesielt på området 

forsyningssikkerhet og informasjonssikkerhet. Disse 

kravene dreier seg særlig om innkjøp av våpen, 

ammunisjon og krigsmateriell for de væpnede styrkene 

samt tjenester og bygge- og anleggsarbeider i direkte 

tilknytning til dette, men også til visse særlig følsomme 

innkjøp på området ikke-militær sikkerhet. På disse 

  

(3) EUT C 280 E av 18.11.2006, s. 463. 

2017/EØS/55/02 
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områdene utgjør fraværet av unionsomfattende 

ordninger et hinder for åpne forsvars- og 

sikkerhetsmarkeder mellom medlemsstatene. Denne 

situasjonen bør snarlig forbedres. En unionsomfattende 

ordning for informasjonssikkerhet, herunder gjensidig 

godkjenning av nasjonale sikkerhetsklareringer og 

mulighet for utveksling av graderte opplysninger 

mellom oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere og 

europeiske selskaper, vil være særlig nyttig. Samtidig 

bør medlemsstatene treffe konkrete tiltak for å bedre 

forsyningssikkerheten seg imellom, med en målsetting 

om en gradvis innføring av et system med egnede 

garantier. 

10) For dette direktivs formål bør «militært utstyr» særlig 

forstås som de produkttypene som omfattes av listen 

over våpen, ammunisjon og krigsmateriell som ble 

vedtatt i Rådets beslutning 255/58 av 15. april 1958(1), 

og medlemsstatene kan ved innarbeiding av dette 

direktiv velge utelukkende å holde seg til denne listen. 

Denne listen omfatter kun utstyr som er utformet, 

utviklet og framstilt for særlige militære formål. Listen 

er imidlertid generisk og skal tolkes i vid forstand og i 

lys av endringer innenfor teknologi, innkjøpspolitikk og 

militære krav som fører til utvikling av nye typer utstyr, 

for eksempel på grunnlag av unionens felles liste over 

militært utstyr. For dette direktivs formål bør «militært 

utstyr» også omfatte produkter som, selv om de i 

utgangspunktet er utformet for sivilt bruk, senere blir 

tilpasset til militære formål for bruk som våpen, 

ammunisjon eller krigsmateriell. 

11) På det særlige området ikke-militær sikkerhet bør dette 

direktiv få anvendelse på innkjøp som ligner 

forsvarsinnkjøp og er like følsomme. Dette kan særlig 

være tilfellet på områder der militære og ikke-militære 

styrker samarbeider om å utføre de samme oppdragene, 

og/eller der formålet med innkjøpet er å beskytte 

unionens og/eller medlemsstatenes sikkerhet, på eget 

territorium eller ut over dette, mot alvorlige trusler fra 

ikke-militære og/eller ikke-statlige aktører. Dette kan 

for eksempel omfatte grensevern, politiaktiviteter og 

krisehåndteringsoppdrag. 

12) Dette direktiv bør ta i betraktning oppdrags-

givers/offentlig oppdragsgivers behov gjennom hele 

produktets livssyklus, dvs. forskning og utvikling, 

industriell utvikling, framstilling, reparasjon, 

modernisering, modifisering, vedlikehold, logistikk, 

opplæring, prøving, tilbaketrekking og avhending. Disse 

trinnene omfatter for eksempel undersøkelser, 

evaluering, lagring, transport, integrering, service, 

demontering, destruksjon og alle andre tjenester som 

  

(1) Beslutning som definerer listen over produkter (våpen, 

ammunisjon og krigsmateriell) som bestemmelsene i traktatens 

artikkel 223 nr. 1 bokstav b) – nå artikkel 296 nr. 1 bokstav b) – får 

anvendelse på (dok. 255/58). Protokoll av 15. april 1958: dok. 

368/58. 

følger etter den opprinnelige utformingen. Enkelte 

kontrakter kan omfatte levering av deler, komponenter 

og/eller delmontasjer som skal inkorporeres i eller festes 

til produkter, og/eller levering av særskilt verktøy, 

prøvingsutstyr eller brukerstøtte. 

13) For dette direktivs formål bør forskning og utvikling 

omfatte grunnforskning, anvendt forskning og 

eksperimentell utvikling. Grunnforskning består av 

eksperimentelt eller teoretisk arbeid som i hovedsak 

utføres med sikte på tilegnelse av ny kunnskap om de 

underliggende årsaker til fenomener og observerbare 

fakta, uten henblikk på direkte praktisk anvendelse. 

Anvendt forskning består også av originalt arbeid som 

utføres med sikte på tilegnelse av ny kunnskap. Den er 

imidlertid i hovedsak rettet mot et bestemt sluttprodukt 

eller mål. Eksperimentell utvikling består av arbeid 

basert på eksisterende kunnskap som er oppnådd fra 

forskning og/eller praktisk erfaring, med sikte på å starte 

framstilling av nye materialer, produkter eller 

innretninger, etablere nye prosesser, systemer og 

tjenester eller i vesentlig grad forbedre slike som 

allerede finnes. Eksperimentell utvikling kan omfatte 

gjennomføring av demonstrasjoner av teknologien, dvs. 

innretninger som demonstrerer et nytt konsepts eller en 

ny teknologis ytelse i et relevant eller representativt 

miljø. 

 Forskning og utvikling omfatter ikke forproduksjons-

fasens utforming og kvalifisering av prototyper, verktøy 

og industriteknikk, industridesign eller produksjon. 

14) Dette direktiv bør ta i betraktning oppdrags-

givers/offentlig oppdragsgivers behov for bygge- og 

anleggsarbeider og tjenester som, selv om de ikke er 

direkte knyttet til levering av militært eller følsomt 

utstyr, er nødvendig for å oppfylle visse militære eller 

sikkerhetsmessige krav. 

15) Tildeling av kontrakter inngått i medlemsstatene av 

oppdragsgivere som omhandlet i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/17/EC av 31. mars 2004 om 

samordning av framgangsmåtene ved tildeling av 

kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport 

og posttjenester(2) og av offentlige oppdragsgivere som 

omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/18/EF av 31. mars 2004 om samordning av 

framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og 

anleggskontrakter, kontrakter om offentlige varekjøp og 

kontrakter om offentlig tjenesteyting(3) er underlagt 

krav om overholdelse av prinsippene i traktaten, særlig 

fritt varebytte, etableringsadgang og adgang til å yte 

tjenester, og av prinsippene som følger av disse, for 

eksempel prinsippene om likebehandling, ikke-

diskriminering, gjensidig godkjenning, forholds-

messighet og innsyn.   

  

(2) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1. 

(3) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. 
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 Krav om innsyn og konkurranse for kontrakter som 

ligger under terskelverdiene for anvendelse av dette 

direktiv, bør fastsettes av medlemsstatene i samsvar 

med disse prinsippene, idet det tas særlig hensyn til 

situasjoner der det foreligger interesser over 

landegrensene. Det er særlig opp til medlemsstatene å 

fastsette de mest egnede ordningene for tildeling av 

slike kontrakter. 

 Når det gjelder kontrakter over en viss verdi, tilrådes det 

imidlertid å utarbeide bestemmelser om Fellesskapets 

samordning av nasjonale framgangsmåter for tildeling 

av slike kontrakter basert på disse prinsippene, for å 

garantere virkningen av dem og for å sikre at innkjøp 

effektivt åpnes for konkurranse. Disse samordnings-

bestemmelsene bør derfor tolkes i samsvar med både 

ovennevnte regler og prinsipper og med traktatens 

øvrige bestemmelser. 

16) Traktatens artikkel 30, 45, 46, 55 og 296 åpner for 

særlige unntak med hensyn til anvendelsen av 

prinsippene fastsatt i traktaten og følgelig også med 

hensyn til anvendelsen av lovgivning avledet av disse. 

Av dette følger at ingen bestemmelser i dette direktiv 

bør være til hinder for at det pålegges eller anvendes 

tiltak som anses nødvendige for å sikre interesser som er 

anerkjent som legitime av de nevnte bestemmelsene i 

traktaten. 

 Dette betyr særlig at tildeling av kontrakter som 

omfattes av dette direktivs anvendelsesområde, kan 

unntas fra direktivet der det er berettiget av hensyn til 

den offentlige sikkerhet eller nødvendig for vern av 

grunnleggende sikkerhetsinteresser i en medlemsstat. 

Dette kan være tilfellet for kontrakter på både forsvars- 

og sikkerhetsområdet der det er nødvendig å stille 

ekstremt høye krav til forsyningssikkerhet, eller der 

kontraktene er så hemmelige og/eller viktige for den 

nasjonale suvereniteten at selv de særlige 

bestemmelsene i dette direktiv ikke er tilstrekkelige til å 

sikre medlemsstatenes grunnleggende sikkerhets-

interesser, som det er de enkelte medlemsstatene selv 

som definerer. 

17) I samsvar med rettspraksis ved De europeiske 

fellesskaps domstol bør muligheten til å kunne benytte 

slike unntak likevel tolkes slik at virkningene av dem 

ikke går ut over det som er strengt nødvendig for vern 

av de legitime interessene som de nevnte artiklene skal 

hjelpe til å sikre. Unntaket fra anvendelsen av dette 

direktiv må derfor stå i forhold til de ønskede mål og 

føre til så små forstyrrelser som mulig for det frie 

varebyttet og adgangen til å yte tjenester. 

18) Kontrakter som gjelder våpen, ammunisjon og 

krigsmateriell, og som tildeles av oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere på forsvarsområdet, er 

utelukket fra virkeområdet til avtalen om offentlige 

innkjøp (Government Procurement Agreement, GPA) 

som er inngått innenfor rammen av Verdens 

handelsorganisasjon. De andre kontraktene som 

omfattes av dette direktiv, er også unntatt fra 

anvendelsen av GPA i henhold til dens artikkel XXIII. 

Traktatens artikkel 296 og artikkel XXIII nr. 1 i GPA 

har et annet virkeområde og er underlagt andre 

standarder for domstolskontroll. Medlemsstatene kan 

likevel støtte seg på artikkel XXIII nr. 1 i GPA i tilfeller 

der det ikke kan gjøres bruk av traktatens artikkel 296. 

De to bestemmelsene må derfor oppfylle ulike vilkår for 

anvendelse. 

 Dette unntaket betyr at særlig i sammenheng med 

forsvars- og sikkerhetsmarkedene har medlemsstatene 

fremdeles myndighet til å avgjøre om deres 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver kan tillate at 

markedsdeltakere fra tredjestater deltar i framgangs-

måtene for kontraktstildeling. Medlemsstatene bør treffe 

denne beslutningen basert på hva som gir mest valuta 

for pengene, og de bør erkjenne behovet for en globalt 

konkurransedyktig europeisk forsvarsteknologisk og 

industriell base, se betydningen av åpne og rettferdige 

markeder og forsøke å oppnå gjensidige fordeler. 

Medlemsstatene bør arbeide for stadig mer åpne 

markeder. Deres partnere bør også vise åpenhet på 

grunnlag av internasjonalt avtalte bestemmelser, særlig 

når det gjelder åpen og rettferdig konkurranse. 

19) En kontrakt skal anses som en bygge- og 

anleggskontrakt bare dersom dens gjenstand særlig 

omfatter utførelse av virksomhetene i henhold til næring 

45 i "Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp" fastsatt 

av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2195/2002 av 5. november 2002 om en felles 

klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)(1) (heretter 

kalt «CPV»), selv om kontrakten omfatter yting av 

andre tjenester som er nødvendige for å utføre slik 

virksomhet. Tjenestekontrakter kan i enkelte tilfeller 

omfatte bygge- og anleggsarbeider. I den grad slike 

bygge- og anleggsarbeider bare er av underordnet 

betydning i forhold til kontraktens hovedgjenstand, og 

bare er en mulig konsekvens av eller et tillegg til denne, 

vil imidlertid det faktum at slike arbeider omfattes av 

kontrakten, ikke føre til at kontrakten klassifiseres som 

en bygge- og anleggskontrakt. 

20) Forsvars- og sikkerhetskontrakter inneholder ofte 

graderte opplysninger som i henhold til gjeldende lover 

og forskrifter i vedkommende medlemsstat skal 

beskyttes mot ikke-autorisert tilgang av sikkerhets-

grunner. På det militære området har medlemsstatene 

systemer for gradering av slike opplysninger for 

militære formål. Men for saker som gjelder ikke-militær 

sikkerhet, er det et større mangfold i medlemsstatenes 

praksis når andre opplysninger må beskyttes på  

samme måte. Det er derfor hensiktsmessig å gjøre bruk 

av en forståelse av dette som tar hensyn til 

  

(1) EFT L 340 av 16.12.2002, s. 1. 
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forskjellig praksis i medlemsstatene og kan omfatte 

både det militære og det ikke-militære området. Innkjøp 

på disse områdene bør, der det er relevant, i alle tilfelle 

ikke påvirke de forpliktelser som oppstår av 

kommisjonsbeslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom av 

29. november 2001 om endring av Kommisjonens 

forretningsorden(1) eller rådsbeslutning 2001/264/EF av 

19. mars 2001 om vedtakelse av Rådets 

sikkerhetsregler(2). 

 Videre gir traktatens artikkel 296 nr. 1 bokstav a) 

medlemsstatene mulighet for å unnta kontrakter på 

forsvars- og sikkerhetsområdet fra bestemmelsene i 

dette direktiv dersom anvendelsen av dette direktiv ville 

forpliktet dem til å utlevere opplysninger som ville 

anses for å være i strid med deres grunnleggende 

sikkerhetsinteresser. Dette kan særlig være tilfellet der 

kontrakter er så følsomme at selv deres eksistens må 

holdes hemmelig. 

21) Det bør tillates at oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere benytter rammeavtaler, noe som gjør det 

nødvendig å fastsette en definisjon av rammeavtaler og 

særlige regler. Når en oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver i henhold til disse reglene og i samsvar 

med bestemmelsene i dette direktiv inngår en 

rammeavtale som særlig gjelder kunngjøring, frister og 

vilkår for innlevering av anbud, kan 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver inngå kontrakter 

basert på en slik rammeavtale i løpet av rammeavtalens 

gyldighetstid enten ved å anvende de vilkår som er 

fastsatt i rammeavtalen, eller, dersom ikke samtlige 

vilkår er fastsatt på forhånd i rammeavtalen, ved å 

gjenåpne konkurranse mellom partene i rammeavtalen. 

Gjenåpning av konkurranse bør være underlagt visse 

regler som har som mål å sikre nødvendig fleksibilitet 

og samsvar med de allmenne prinsippene, særlig 

prinsippet om likebehandling. Av samme årsaker bør 

rammeavtalenes gyldighetstid være begrenset og ikke 

overstige sju år, bortsett fra i tilfeller som er behørig 

begrunnet av oppdragsgiverne/de offentlige 

oppdragsgiverne. 

22) Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan benytte 

elektroniske innkjøp forutsatt at slik bruk skjer i 

samsvar med bestemmelsene fastsatt i dette direktiv og 

prinsippene om likebehandling, ikke-diskriminering og 

innsyn. Bruken av elektroniske auksjoner må antas å 

øke, og slike auksjoner bør derfor gis en 

fellesskapsdefinisjon og underlegges særlige regler for å 

sikre at de gjennomføres i fullt samsvar med disse 

prinsippene. Det bør derfor fastsettes at slike 

elektroniske auksjoner bare omfatter kontrakter for 

bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester som det 

kan fastsettes nøyaktige spesifikasjoner for. Dette kan 

særlig gjelde stadig tilbakevendende varekontrakter, 

bygge- og anleggskontrakter og tjenestekontrakter. Av 

samme grunn må det også være mulig å fastsette den 

  

(1) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1. 

(2) EFT L 101 av 11.4.2001, s. 1. 

respektive rangeringen av anbyderne på ethvert trinn i 

den elektroniske auksjonen. Bruk av elektroniske 

auksjoner gjør det mulig for oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere å be anbydere om å legge fram nye, 

nedjusterte priser og, dersom kontrakten tildeles for det 

økonomisk mest fordelaktige anbudet, å forbedre andre 

elementer i anbudene enn priser. For å sikre at 

prinsippet om innsyn overholdes, kan bare elementer 

som egner seg for elektronisk evaluering uten 

oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers inngrep 

og/eller vurdering, være gjenstand for elektroniske 

auksjoner, det vil si bare elementer som er 

kvantifiserbare slik at de kan uttrykkes i tall eller 

prosentandeler. På den annen side bør aspekter ved 

anbud som innebærer vurdering av ikke-kvantifiserbare 

elementer, ikke være gjenstand for elektroniske 

auksjoner. Visse bygge- og anleggskontrakter og visse 

tjenestekontrakter der kontraktens gjenstand er 

intellektuelle ytelser, for eksempel prosjektering av 

bygge- og anleggsarbeid, bør ikke være gjenstand for 

elektroniske auksjoner. 

23) Sentraliserte innkjøpsordninger bidrar til å øke 

konkurransen og effektivisere innkjøp. Følgelig bør 

medlemsstatene kunne fastsette at oppdragsgi-

vere/offentlige oppdragsgivere kan anskaffe varer, 

bygge- og anleggsarbeider og/eller tjenester gjennom en 

innkjøpssentral. Det bør også fastsettes en 

fellesskapsdefinisjon av innkjøpssentraler og på hvilke 

vilkår, i samsvar med prinsippene om ikke-

diskriminering og likebehandling, oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere som kjøper inn bygge- 

og anleggsarbeider, varer og/eller tjenester gjennom en 

innkjøpssentral, kan anses å ha overholdt 

bestemmelsene i dette direktiv. En oppdrags-

giver/offentlig oppdragsgiver som er forpliktet til å 

anvende dette direktiv, bør uansett anses berettiget til å 

fungere som en innkjøpssentral. Samtidig bør 

medlemsstatene også stå fritt til å utpeke europeiske 

offentlige organer som ikke er underlagt dette direktiv, 

for eksempel Det europeiske forsvarsbyrå, som 

innkjøpssentraler, forutsatt at slike organer anvender 

innkjøpsregler på disse innkjøpene som er i samsvar 

med alle bestemmelsene i dette direktiv. 

24) Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan oppleve 

at de er forpliktet til å tildele én enkelt kontrakt for 

anskaffelser som delvis omfattes av dette direktiv, og 

der den gjenværende delen enten omfattes av 

virkeområdet til direktiv 2004/17/EF eller direktiv 

2004/18/EF eller ikke er underlagt verken dette direktiv, 

direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF. Dette 

gjelder når de relevante innkjøpene av objektive grunner 

ikke kan skilles ut og tildeles i separate kontrakter. I 

slike tilfeller bør oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere kunne tildele én enkelt kontrakt, 

forutsatt at deres beslutning ikke er truffet med det 

formål å unngå at kontrakter omfattes av dette direktiv 

eller av direktiv 2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF.  
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25) Flere ulike terskelverdier for anvendelse av samordnede 

bestemmelser kompliserer forholdene for oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere. Med tanke på 

gjennomsnittsverdien av kontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet er det hensiktsmessig å tilpasse 

terskelverdiene for anvendelse i dette direktiv til de 

terskelverdiene som allerede skal oppfylles av 

oppdragsgivere ved anvendelsen av direktiv 

2004/17/EF. Terskelverdiene i dette direktiv bør også 

justeres samtidig med terskelverdiene i direktiv 

2004/17/EF når terskelverdiene der blir justert. 

26) I tillegg bør det tas hensyn til tilfeller der dette direktiv 

ikke får anvendelse fordi særlige bestemmelser om 

tildeling av kontrakter som skyldes internasjonale 

avtaler eller ordninger mellom medlemsstater og 

tredjestater, får anvendelse. Bestemmelsene i henhold til 

visse avtaler som er knyttet til stasjonering av tropper 

fra en medlemsstat i en annen medlemsstat eller i en 

tredjestat, eller stasjonering av tropper fra en tredjestat i 

en medlemsstat, bør også utelukke bruken av 

framgangsmåter for tildeling i henhold til dette direktiv. 

Dette direktiv bør heller ikke få anvendelse på 

kontrakter som tildeles av internasjonale organisasjoner 

for deres egne formål, eller på kontrakter som skal 

tildeles av en medlemsstat i samsvar med bestemmelser 

som særlig gjelder slike organisasjoner. 

27) På forsvars- og sikkerhetsområdet er enkelte kontrakter 

så følsomme at det ikke vil være hensiktsmessig å 

anvende dette direktiv, til tross for direktivets spesifikke 

karakter. Dette er tilfellet for innkjøp foretatt av 

etterretningstjenestene eller innkjøp for alle typer 

etterretningsvirksomheter, herunder kontraspionasje-

virksomhet, som definert av medlemsstatene. Dette 

gjelder også andre særlig følsomme innkjøp som krever 

en ekstremt høy grad av fortrolighet, for eksempel visse 

innkjøp beregnet på grensevern eller bekjempelse av 

terrorisme eller organisert kriminalitet, innkjøp knyttet 

til kryptering eller innkjøp for hemmelige aktiviteter 

eller andre like følsomme aktiviteter utført av politi- og 

sikkerhetsstyrker. 

28) Medlemsstatene gjennomfører ofte samarbeids-

programmer for å utvikle nytt forsvarsutstyr i fellesskap. 

Slike programmer er særlig viktige fordi de hjelper til 

med å utvikle ny teknologi og tar de store kostnadene 

ved forskning og utvikling av komplekse 

våpensystemer. Enkelte av disse programmene 

håndteres av internasjonale organisasjoner, som 

OCCAR (Organisation conjointe de coopération en 

matière d’armement) og NATO (via særskilte byråer), 

eller av unionens byråer, for eksempel Det europeiske 

forsvarsbyrå, som så tildeler kontrakter på vegne av 

medlemsstatene. Dette direktiv bør ikke få anvendelse 

på slike kontrakter. For andre samarbeidsprogrammer 

tildeles kontrakter også av oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere i en medlemsstat på vegne av en eller 

flere andre medlemsstater. Dette direktiv bør heller ikke 

få anvendelse i disse tilfellene. 

29) Dersom væpnede styrker eller sikkerhetsstyrker fra 

medlemsstater utfører operasjoner utenfor unionens 

grenser, bør det, når dette er nødvendig på grunn av 

operative krav, gis godkjenning til at oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere som er stasjonert i 

operasjonsområdet, ikke anvender bestemmelsene i 

dette direktiv når de tildeler kontrakter til 

markedsdeltakere i operasjonsområdet, herunder for 

sivile innkjøp direkte knyttet til utførelsen av disse 

operasjonene. 

30) På grunn av forsvars- og sikkerhetssektorens spesifikke 

karakter bør en regjerings innkjøp av utstyr, bygge- og 

anleggsarbeider og tjenester fra en annen regjering ikke 

omfattes av dette direktivs virkeområde. 

31) I forbindelse med tjenesteyting er kontrakter om erverv 

eller leie av fast eiendom eller rettigheter til slik 

eiendom av en slik art at det ikke er hensiktsmessig å 

anvende innkjøpsregler på dem. 

32) Voldgifts- og meglingstjenester ytes vanligvis av 

organer eller personer som er utpekt eller utvalgt på en 

slik måte at de ikke kan omfattes av innkjøpsregler. 

33) Finansielle tjenester ytes også av personer eller organer 

under forhold som ikke er forenlige med anvendelsen av 

innkjøpsregler. 

34) I henhold til traktatens artikkel 163 er fremme av 

forskning og teknologisk utvikling et middel for å styrke 

det vitenskapelige og teknologiske grunnlaget for 

Fellesskapets industri, og fri adgang til 

tjenestekontrakter bidrar til å nå dette målet. Dette 

direktiv bør ikke omfatte samfinansiering av forsknings- 

og utviklingsprogrammer. Forsknings- og utviklings-

kontrakter, unntatt slike hvis utbytte utelukkende 

kommer oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver til gode 

i egen virksomhet, og forutsatt at den tjenesten som 

ytes, fullt ut finansieres av oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver, omfattes derfor ikke av dette direktiv. 

35) Sysselsetting og arbeid er nøkkelelementer for å sikre 

like muligheter for alle og bidrar til integrasjon i 

samfunnet. I denne sammenheng bidrar vernede 

verksteder og programmer for vernet sysselsetting 

effektivt til at personer med funksjonshemninger 

integreres eller reintegreres i arbeidsmarkedet. Det er 

imidlertid mulig at slike verksteder ikke er i stand til å 

innhente kontrakter på normale konkurransevilkår. Det 

bør derfor fastsettes at medlemsstatene kan forbeholde 

slike verksteder retten til å delta i framgangsmåter ved 

tildeling av kontrakter, eller at gjennomføringen av slike 

kontrakter forbeholdes programmer for vernet 

sysselsetting.  
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36) I forbindelse med anvendelsen av dette direktiv på de 

tjenestekontraktene som omfattes av direktivets 

virkeområde, og for overvåkingsformål, bør tjenester 

deles inn i kategorier som tilsvarer bestemte overskrifter 

i den felles klassifikasjonen for offentlige innkjøp 

(CPV), og sammenstilles i to vedlegg i samsvar med 

den ordningen de er underlagt. Når det gjelder 

tjenestene i vedlegg II, bør de relevante bestemmelsene i 

dette direktiv ikke berøre anvendelsen av spesifikke 

fellesskapsregler for de aktuelle tjenestene. For å 

anvende bestemmelsene i dette direktiv i stedet for 

bestemmelsene i direktiv 2004/17/EF eller direktiv 

2004/18/EF, må det imidlertid fastslås at de relevante 

tjenestekontraktene omfattes av dette direktivs 

anvendelsesområde. 

37) Når det gjelder tjenestekontrakter, bør en fullstendig 

anvendelse av dette direktiv i en overgangsperiode 

begrenses til kontrakter der direktivets bestemmelser 

gjør det mulig å realisere hele potensialet for økt handel 

over landegrensene. Kontrakter for andre tjenester må 

overvåkes i denne overgangsperioden før det treffes 

beslutning om fullstendig anvendelse av dette direktiv. 

38) De tekniske spesifikasjonene som utarbeides av 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere, må tillate at 

innkjøp åpnes for konkurranse. Det må derfor være 

mulig å levere anbud som gjenspeiler et mangfold av 

tekniske løsninger. For å oppnå dette bør det fastsettes 

tekniske spesifikasjoner på grunnlag av ytelse og 

funksjonelle krav. Dersom det vises til europeiske 

standarder eller til internasjonale eller nasjonale 

standarder, herunder slike som særlig gjelder 

forsvarsområdet, skal imidlertid anbud som er basert på 

andre tilsvarende ordninger, vurderes av 

oppdragsgiverne/de offentlige oppdragsgiverne. Slik 

likeverdighet kan særlig vurderes med hensyn til krav 

som gjelder samvirkningsevne og driftseffektivitet. 

Anbydere bør kunne benytte enhver form for 

dokumentasjon for å dokumentere likeverdighet. 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere må i ethvert 

tilfelle kunne begrunne en beslutning om at 

likeverdighet ikke foreligger. Det foreligger også 

internasjonale avtaler om standardisering som har som 

mål å sikre samvirkningsevnen til væpnede styrker, og 

som kan ha rettskraft i medlemsstatene. Dersom en av 

disse avtalene får anvendelse, kan oppdragsgiverne/de 

offentlige oppdragsgiverne kreve at anbudene er i 

samsvar med de standarder som er beskrevet i 

vedkommende avtale. De tekniske spesifikasjonene bør 

være klart angitt, slik at alle anbydere kjenner til hva 

som omfattes av kravene fastsatt av 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver. 

39) De detaljerte tekniske spesifikasjonene og 

tilleggsopplysninger om kontrakter skal gis i anbuds-

grunnlaget for hver enkelt kontrakt eller i et tilsvarende 

dokument, slik det er vanlig i medlemsstatene. 

40) Mulige underleverandører bør ikke diskrimineres på 

grunn av nasjonalitet. I sammenheng med forsvar og 

sikkerhet kan det være hensiktsmessig for 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere å kreve at den 

valgte anbyderen organiserer en åpen og ikke-

diskriminerende konkurranse når det skal tildeles 

underleverandørkontrakter til tredjemenn. Denne 

forpliktelsen kan få anvendelse på alle 

underleverandørkontrakter eller bare på bestemte 

underleverandørkontrakter som oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver velger. 

 I tillegg kan det synes hensiktsmessig å knytte 

anbyderens rett til å benytte underleverandører til det 

alternativet som medlemsstatene har for å tillate eller 

kreve at oppdragsgiverne/de offentlige oppdragsgiverne 

i medlemsstaten anmoder om at 

underleverandørkontrakter som representerer minst en 

viss andel av kontraktens verdi, blir tildelt tredjemenn, 

idet det forutsettes at tilknyttede foretak ikke skal anses 

som tredjemenn. Når det er krav om en slik andel, bør 

den valgte anbyderen tildele underleverandørkontrakter 

etter en åpen og ikke-diskriminerende konkurranse, slik 

at alle interesserte foretak har samme mulighet til nyte 

godt av fordelene ved bruk av underleverandører. 

Samtidig bør det sikres at den valgte anbyderens 

forsyningskjede fortsetter å fungere tilfredsstillende. 

Derfor bør den prosentandelen som kan settes bort til 

tredjemenn etter anmodning fra oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver, på en egnet måte gjenspeile kontraktens 

gjenstand og verdi. 

 Under kjøp etter forhandling eller en konkurransedialog 

med underleveransekrav kan oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver og anbyderne diskutere underleveranse-

krav eller -anbefalinger for å sikre at oppdrags-

giver/offentlig oppdragsgiver er fullt ut informert om 

virkningen av ulike underleveransevalg, særlig med 

hensyn til kostnader, kvalitet eller risiko. Uansett bør 

underleverandører som i utgangspunktet ble foreslått av 

den valgte anbyderen, stå fritt til å delta i konkurranser 

for tildeling av underleverandørkontrakter. 

 Med hensyn til forsvars- og sikkerhetsmarkedene bør 

medlemsstatene og Kommisjonen også oppfordre til 

utvikling og formidling av beste praksis mellom 

medlemsstatene og den europeiske industrien for å 

fremme fri bevegelighet og konkurranse i unionens 

underleverandørmarkeder og en effektiv håndtering av 

leverandører og små og mellomstore bedrifter for å få 

mest valuta for pengene. Medlemsstatene bør informere 

alle valgte anbydere om fordelene ved en åpen 

anbudskonkurranse og et mangfold av underleveran-

dører, og de bør utvikle og formidle beste praksis i 

forvaltningen av forsyningskjeden i forsvars- og 

sikkerhetsmarkedene. 

41) Vilkårene for gjennomføring av en kontrakt er forenlige 

med dette direktiv dersom de verken direkte eller 

indirekte innebærer forskjellsbehandling, og dersom de 

er angitt i kunngjøringen av konkurransen eller i 

anbudsgrunnlaget. 

42) Vilkårene for gjennomføring av en kontrakt kan særlig 

inneholde krav fra oppdragsgiverne/de offentlige 

oppdragsgiverne med hensyn til informasjonssikkerhet 

og forsyningssikkerhet. Disse kravene er særlig viktige 

tatt i betraktning følsomheten til det utstyret som 

omfattes av dette direktiv, og de gjelder hele 

forsyningskjeden.  
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43) For å sikre informasjonssikkerhet kan oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere særlig kreve at både 

leverandører og underleverandører beskytter graderte 

opplysninger mot ikke-autorisert tilgang, og at de 

framlegger tilstrekkelig dokumentasjon på sin evne til å 

gjøre dette. I mangel av en fellesskapsordning for 

informasjonssikkerhet er det opp til oppdragsgi-

vere/offentlige oppdragsgivere eller medlemsstatene å 

definere disse kravene i samsvar med nasjonale lover og 

forskrifter, og å avgjøre om de anser sikkerhets-

klareringer som er utstedt i samsvar med en annen 

medlemsstats nasjonale lovgivning, som likeverdige 

med dem som er utstedt av egne vedkommende 

myndigheter. 

44) Forsyningssikkerhet kan innebære en rekke ulike krav, 

herunder for eksempel interne regler mellom 

datterforetak og morforetaket med hensyn til 

immaterialretter eller yting av kritisk tjeneste og 

kapasitet til vedlikehold og ettersyn for å sikre støtte til 

innkjøpt utstyr i hele utstyrets livssyklus. 

45) Under alle omstendigheter kan ingen vilkår for 

gjennomføring av kontrakten gjelde for andre krav enn 

dem som er knyttet til gjennomføringen av selve 

kontrakten. 

46) De lover, forskrifter og tariffavtaler som gjelder på 

nasjonalt plan og fellesskapsplan med hensyn til 

arbeidsvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen, får 

anvendelse ved gjennomføringen av en kontrakt, 

forutsatt at slike regler og anvendelsen av dem er i 

samsvar med fellesskapsretten. For virksomhet over 

landegrensene, der arbeidstakere i én medlemsstat yter 

tjenester i en annen medlemsstat for å gjennomføre en 

kontrakt, er det i europaparlaments- og rådsdirektiv 

96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av 

arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(1) fastsatt 

minstekrav som vertsstaten skal oppfylle overfor slike 

utsendte arbeidstakere. Dersom nasjonal lovgivning 

inneholder bestemmelser om dette, kan manglende 

oppfyllelse av slike forpliktelser anses som en alvorlig 

forsømmelse eller som en lovovertredelse som reiser tvil 

om markedsdeltakerens yrkesmessige vandel, og dette 

kan medføre at markedsdeltakeren utelukkes fra 

framgangsmåten ved tildeling av en kontrakt. 

47) De kontrakter som omfattes av dette direktiv, 

karakteriseres av særlige krav når det gjelder 

kompleksitet, informasjonssikkerhet eller forsynings-

sikkerhet. Det kreves ofte omfattende forhandlinger ved 

tildeling av kontrakter for å oppfylle disse kravene. Som 

en følge av dette kan oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere i tillegg til begrenset anbudskonkurranse 

også benytte framgangsmåten med kjøp etter 

forhandling med kunngjøring av konkurranse for 

kontrakter som omfattes av dette direktiv. 

  

(1) EFT L 18 av 21.1.1997, s. 1. 

48) Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere som utfører 

særlig komplekse prosjekter, kan, uten at disse bør 

klandres, finne det objektivt umulig å definere hvordan 

deres behov skal oppfylles, eller å vurdere hva markedet 

kan tilby når det gjelder tekniske løsninger og/eller 

finansielle eller juridiske løsninger. Denne situasjonen 

kan særlig oppstå ved prosjekter som krever integrering 

eller kombinering av flere former for teknologisk eller 

driftsmessig kapasitet, eller ved prosjekter som omfatter 

kompleks og strukturert finansiering, og der de 

finansielle og juridiske forholdene ikke kan defineres på 

forhånd. I slike tilfeller vil bruk av begrenset 

anbudskonkurranse og kjøp etter forhandling med 

kunngjøring av konkurranse ikke være praktisk 

gjennomførbart, siden det ikke vil være mulig å definere 

kontrakten med tilstrekkelig presisjon til at kandidater 

kan utarbeide sine tilbud. Det er derfor nødvendig å 

sørge for en fleksibel framgangsmåte som sikrer 

konkurranse mellom markedsdeltakere og lar 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere diskutere alle 

sider av kontrakten med hver kandidat. Denne 

framgangsmåten må imidlertid ikke benyttes på en slik 

måte at den begrenser eller vrir konkurransen, særlig 

med hensyn til å endre eventuelle grunnleggende 

aspekter ved anbudene gjennom å pålegge den valgte 

anbyder vesentlige nye krav eller ved å involvere andre 

anbydere enn den som har innlevert det økonomisk mest 

fordelaktige anbudet. 

49) Før oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere innleder 

en framgangsmåte for tildeling av en kontrakt, kan de 

gjennom en teknisk dialog søke eller motta råd som kan 

benyttes til å utarbeide spesifikasjoner, forutsatt at slike 

råd ikke hindrer konkurranse. 

50) Bruk av kjøp etter forhandling med kunngjøring av 

konkurranse kan være umulig eller helt uegnet i 

ekstraordinære tilfeller. Oppdragsgivere/offentlige opp-

dragsgivere bør derfor i visse svært spesielle tilfeller og 

under svært spesielle omstendigheter kunne bruke kjøp 

etter forhandling uten kunngjøring av konkurranse. 

51) Visse omstendigheter bør delvis være de samme som 

dem som framgår av direktiv 2004/18/EF. I denne 

sammenhengen bør det særlig tas i betraktning det 

faktum at forsvars- og sikkerhetsutstyr ofte er teknisk 

komplekst. Følgelig bør manglende kompatibilitet eller 

uforholdsmessige store tekniske vanskeligheter ved drift 

og vedlikehold som berettiger bruk av kjøp etter 

forhandling uten kunngjøring av konkurranse for 

varekontrakter for tilleggsleveranser, vurderes i lys av 

denne kompleksiteten og de tilhørende kravene til 

samvirkningsevne og standardisering av utstyr. Slik er 

det for eksempel ved integrering av nye komponenter i 

eksisterende systemer eller ved modernisering av slike 

systemer.  
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52) For visse innkjøp som omfattes av dette direktivs 

virkeområde, kan det være slik at bare én 

markedsdeltaker kan utføre kontrakten fordi denne har 

enerett, eller på grunn av tekniske årsaker. I slike 

tilfeller bør oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

kunne tildele kontrakter eller rammeavtaler direkte til 

vedkommende markedsdeltaker. Ved tekniske årsaker 

til at bare én markedsdeltaker kan utføre en kontrakt, 

bør dette imidlertid defineres nøye og begrunnes i hvert 

enkelt tilfelle. Slike årsaker kan for eksempel være at 

det er nærmest teknisk umulig for en annen 

markedsdeltaker enn den valgte å oppnå de fastsatte 

målene, eller at det er nødvendig å benytte særlig 

fagkunnskap, bestemte verktøy eller spesifikke midler 

som bare én markedsdeltaker har til disposisjon. Dette 

kan for eksempel være tilfellet ved modifisering eller 

ettermontering av særlig komplekst utstyr. Tekniske 

årsaker kan også skyldes særlige krav til 

samvirkningsevne eller sikkerhetskrav som må være 

oppfylt for å sikre at væpnede styrker eller 

sikkerhetsstyrker fungerer på en tilfredsstillende måte. 

53) De særlige trekkene ved kontrakter som er underlagt 

dette direktiv, viser også behovet for å ta hensyn til nye 

omstendigheter som måtte oppstå på de områder som 

omfattes av direktivet. 

54) Medlemsstatenes væpnede styrker kan for eksempel bli 

nødt til å gripe inn i krisesituasjoner utenlands, for 

eksempel i forbindelse med fredsbevarende operasjoner. 

Ved starten av eller under en slik intervensjon kan 

sikkerheten til medlemsstatene og deres væpnede 

styrker gjøre det nødvendig å tildele visse kontrakter 

med en hastighet som er uforenlig med de vanlige 

tidsfristene som pålegges av framgangsmåtene for 

tildeling av kontrakter fastsatt i dette direktiv. Slike 

krisesituasjoner kan også oppstå for sikkerhetsstyrker, 

for eksempel ved et terroristangrep på unionens 

territorium. 

55) Stimulering av forskning og utvikling er viktig for å 

styrke den europeiske forsvarsteknologiske og 

industrielle base, og det å åpne opp for innkjøp 

medvirker til å nå dette målet. Betydningen av forskning 

og utvikling på dette spesielle området berettiger 

maksimal fleksibilitet i tildelingen av kontrakter for 

forskningsmateriell og forskningstjenester. Samtidig bør 

denne fleksibiliteten ikke utelukke rettferdig 

konkurranse i de senere fasene av et produkts livssyklus. 

Forsknings- og utviklingskontrakter bør derfor bare 

omfatte aktiviteter fram til en fase der det kan foretas en 

rimelig vurdering av nye teknologiers modenhet, og der 

de med rimelighet kan anses ikke lenger å være 

forbundet med risiko. Forsknings- og 

utviklingskontrakter bør ikke benyttes ut over denne 

fasen som middel til å omgå bestemmelsene i dette 

direktiv, herunder ved at det på forhånd fastsettes valg 

av anbyder for senere trinn i konkurransen. 

 På den annen side bør oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver ikke være pålagt å organisere et separat 

anbud for senere trinn dersom kontrakten som omfatter 

forskningsaktivitetene, allerede inneholder et alternativ 

for disse trinnene og ble tildelt ved en begrenset 

anbudskonkurranse eller ved kjøp etter forhandling med 

kunngjøring av konkurranse, eller, der det er relevant, 

ved en konkurransedialog. 

56) For å sikre innsyn bør det fastsettes bestemmelser om at 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere offentliggjør 

relevante opplysninger før og ved slutten av 

framgangsmåten for tildeling. I tillegg bør ytterligere 

særlige opplysninger gis til kandidater og anbydere om 

resultatene av denne framgangsmåten. Oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere bør imidlertid kunne 

holde tilbake noen av disse opplysningene som kreves 

her, når og i den grad kunngjøring av slike opplysninger 

vil kunne være til hinder for håndheving av loven eller 

på annen måte i strid med allmennhetens interesse, til 

skade for markedsdeltakernes legitime forretnings-

interesser eller til hinder for en rettferdig konkurranse 

mellom dem. I lys av arten av og egenskapene ved de 

bygge- og anleggsarbeidene, varene og tjenestene som 

omfattes av dette direktiv, er hensynet til allmennhetens 

interesser knyttet til samsvar med nasjonale, bindende 

bestemmelser innenfor rammen av nasjonal politikk, 

spesielt når det gjelder forsvar og sikkerhet, av særlig 

relevans i denne sammenheng. 

57) I lys av den seneste utviklingen innenfor informasjons- 

og kommunikasjonsteknologi og de forenklinger dette 

kan medføre, bør elektroniske midler likestilles med 

tradisjonelle midler for kommunikasjon og 

informasjonsutveksling. Det bør i størst mulig grad 

velges midler og teknologi som er kompatible med de 

teknologier som benyttes i andre medlemsstater. 

58) For å sikre utviklingen av effektiv konkurranse på det 

innkjøpsområdet som omfattes av dette direktiv, må 

kunngjøringer av konkurranse utarbeidet av oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere i medlemsstatene 

offentliggjøres i hele Fellesskapet. Opplysningene i 

disse kunngjøringene må gjøre det mulig for 

markedsdeltakere i Fellesskapet å avgjøre om de 

foreslåtte kontraktene er av interesse for dem. Det må 

derfor i kunngjøringene gis tilstrekkelige opplysninger 

om kontraktens gjenstand og hvilke vilkår som er 

knyttet til denne. Kunngjøringene bør derfor gjøres mer 

synlige ved hjelp av egnede virkemidler, for eksempel 

standardskjemaer for kunngjøring av konkurranse og 

felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV), som 

er referansenomenklaturen for kontrakter. 

59) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 

13. desember 1999 om en fellesskapsramme for 

elektroniske signaturer(1) og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse 

rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, 

særlig elektronisk handel, i det indre marked 

(«Direktivet om elektronisk handel»)(2) bør få 

anvendelse på elektronisk overføring av opplysninger 

innenfor rammen av dette direktiv. Framgangsmåter ved 

  

(1) EFT L 13 av 19.1.2000, s. 12. 

(2) EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1. 
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tildeling av kontrakter krever et høyere sikkerhets- og 

fortrolighetsnivå enn det som er fastsatt i de nevnte 

direktivene. Innretninger for elektronisk mottak av 

anbud og anmodninger om deltaking bør følgelig 

oppfylle særlige tilleggskrav. Det bør derfor i størst 

mulig grad oppfordres til bruk av elektroniske 

signaturer, særlig avanserte elektroniske signaturer. Det 

at det finnes frivillige akkrediteringsordninger kan 

dessuten utgjøre en gunstig ramme for å øke nivået på 

sertifiseringstjenester som ytes for disse innretningene. 

60) Bruken av elektroniske midler er tidsbesparende. Det 

bør derfor fastsettes bestemmelser for å kunne redusere 

minstefristene for mottak av tilbud og anmodninger om 

deltaking når det benyttes elektroniske midler, men 

under den forutsetning av at dette er forenlig med de 

særlige overføringsmetoder som er fastsatt på 

fellesskapsplan. 

61) Kontroll av kandidatenes egnethet og valget av disse bør 

utføres under åpne forhold. Det bør derfor angis ikke-

diskriminerende kriterier som oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere kan benytte ved utvelging av 

konkurrenter, og hvilke midler markedsdeltakere kan 

benytte til å godtgjøre at de har oppfylt disse kriteriene. 

Av hensyn til innsyn bør oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver, så snart det utlyses til konkurranse om 

en kontrakt, være pålagt å angi hvilke 

utvelgingskriterier denne vil bruke, samt hvilken særlig 

kompetanse som eventuelt kreves av markedsdeltakerne 

før de gis adgang til framgangsmåten ved tildeling av 

kontrakt. 

62) En oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver kan begrense 

antallet kandidater i begrensede anbudskonkurranser og 

i kjøp etter forhandling med kunngjøring av 

konkurranse samt i en konkurransedialog. Enhver 

begrensning av antallet kandidater bør foregå på 

grunnlag av objektive kriterier angitt i kunngjøringen av 

konkurransen. Når det gjelder kriterier knyttet til 

markedsdeltakeres personlige situasjon, kan det være 

tilstrekkelig med en generell henvisning i kunngjøringen 

av konkurransen til de situasjoner som angis i dette 

direktiv. 

63) I konkurransedialogen og ved kjøp etter forhandling 

med kunngjøring av konkurranse bør oppdragsgi-

vere/offentlige oppdragsgivere, med hensyn til den 

fleksibilitet som måtte kreves og det høye 

kostnadsnivået i forbindelse med slike innkjøpsmetoder, 

kunne gjennomføre framgangsmåten i flere påfølgende 

faser for, på grunnlag av tidligere angitte kontrakts-

tildelingskriterier, gradvis å redusere antallet anbud som 

fortsatt skal diskuteres eller framforhandles. Denne 

reduksjonen bør sikre reell konkurranse, forutsatt at det 

finnes et tilstrekkelig antall egnede løsninger eller 

kandidater. 

64) De relevante fellesskapsbestemmelsene om gjensidig 

godkjenning av diplomer, vitnemål eller andre formelle 

kvalifikasjonsbevis får anvendelse når det er nødvendig 

å dokumentere en bestemt kvalifikasjon for å kunne 

delta i en framgangsmåte ved tildeling av kontrakter. 

65) Det bør unngås at kontrakter tildeles markedsdeltakere 

som har deltatt i en kriminell organisasjon, eller som er 

kjent skyldig i korrupsjon eller bedrageri til skade for 

De europeiske fellesskaps finansielle interesser, i 

hvitvasking av penger, i finansiering av terrorisme eller 

i terroristhandlinger og straffbar terroristvirksomhet. 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere bør ved 

behov anmode kandidater eller anbydere om å legge 

fram relevante dokumenter, og kan, dersom de er i tvil 

om en kandidats eller anbyders personlige situasjon, 

anmode om samarbeid med vedkommende myndigheter 

i den berørte medlemsstaten. Slike markedsdeltakere bør 

utelukkes så snart oppdragsgiver/offentlig oppdrags-

giver får kjennskap til en dom for slike overtredelser 

som er avsagt i samsvar med nasjonal lovgivning og har 

rettskraftig virkning. Dersom nasjonal lovgivning 

inneholder bestemmelser om dette, kan manglende 

overholdelse av lovgivningen om ulovlige avtaler som 

har vært gjenstand for en endelig dom eller beslutning 

med tilsvarende virkning, anses som en overtredelse 

med hensyn til den berørte markedsdeltakers 

yrkesmessige vandel, eller som en alvorlig 

forsømmelse. Det bør også være mulig å utelukke 

markedsdeltakere dersom oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver har opplysninger, eventuelt fra 

beskyttede kilder, som slår fast at disse markeds-

deltakerne ikke er tilstrekkelig pålitelige til at det kan 

utelukkes risiko for medlemsstatens sikkerhet. Slik 

risiko kan skyldes visse egenskaper ved produktene som 

kandidaten leverer, eller kandidatens eierstruktur. 

66) Manglende overholdelse av nasjonale bestemmelser om 

gjennomføring av rådsdirektiv 2000/78/EF av 

27. november 2000 om fastsettelse av en generell 

ramme for likebehandling ved ansettelse og i 

arbeidsforhold(1) og rådsdirektiv 76/207/EØF av 

9. februar 1976 om gjennomføring av prinsippet om lik 

behandling av menn og kvinner når det gjelder adgang 

til arbeid, yrkesutdanning og forfremmelse samt 

arbeidsvilkår(2) som har vært gjenstand for en endelig 

dom eller beslutning med tilsvarende virkning, kan 

anses som en overtredelse med hensyn til den berørte 

markedsdeltakers yrkesmessige vandel, eller som en 

alvorlig forsømmelse. 

67) Med tanke på forsvars- og sikkerhetssektorens 

følsomhet er påliteligheten til markedsdeltakere som blir 

tildelt kontrakter, av avgjørende betydning. Denne 

påliteligheten avhenger særlig av markedsdeltakernes 

evne til å svare på krav som pålegges av 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver med hensyn til 

forsyningssikkerhet og informasjonssikkerhet. I tillegg 

er det ikke noe i dette direktiv som bør hindre en 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver i å utelukke en 

markedsdeltaker på et hvilket som helst trinn i prosessen 

for tildeling av kontrakt dersom oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver har opplysninger om at tildeling av hele 

eller deler av kontrakten til vedkommende 

markedsdeltaker vil kunne medføre en risiko for 

vedkommende medlemsstats grunnleggende sikkerhets-

interesser.  

  

(1) EFT L 303 av 2.12.2000, s. 16. 

(2) EFT L 39 av 14.2.1976, s. 40. 
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68) I mangel av en fellesskapsordning med hensyn til 

informasjonssikkerhet er det opp til oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere eller medlemsstatene å 

definere hvilket nivå av teknisk kapasitet som kreves i 

denne sammenheng for deltaking i en framgangsmåte 

for tildeling, og å vurdere om kandidater har oppnådd 

det nødvendige sikkerhetsnivået. I mange tilfeller har 

medlemsstater bilaterale sikkerhetsavtaler med 

bestemmelser om gjensidig godkjenning av nasjonale 

sikkerhetsklareringer. Selv i de tilfeller der det 

foreligger slike avtaler, kan kapasiteten til markeds-

deltakere fra andre medlemsstater med hensyn til 

informasjonssikkerhet kontrolleres, og en slik kontroll 

bør utføres i samsvar med prinsippene om ikke-

diskriminering, likebehandling og forholdsmessighet. 

69) Tildeling av kontrakter bør foretas på grunnlag av 

objektive kriterier som sikrer overholdelse av 

prinsippene om innsyn, ikke-diskriminering og 

likebehandling, og som sikrer at anbud blir vurdert på 

en åpen og objektiv måte og på reelle konkurranse-

vilkår. Som en følge av dette er det hensiktsmessig kun 

å tillate at det anvendes to tildelingskriterier: «laveste 

pris» og «det økonomisk mest fordelaktige anbudet». 

70) For å sikre at prinsippet om likebehandling blir 

overholdt ved tildeling av kontrakter, er det 

hensiktsmessig å fastsette en forpliktelse – fastslått ved 

rettspraksis – som sikrer nødvendig innsyn, slik at alle 

anbydere kan være rimelig informert om de kriterier og 

ordninger som skal anvendes for å identifisere det 

økonomisk mest fordelaktige anbudet. Det er derfor 

oppdragsgiveres/offentlige oppdragsgiveres ansvar å 

angi kriteriene for tildeling av kontrakter og den relative 

vektingen av hver av disse kriteriene tidsnok til at 

anbyderne kan ta hensyn til dem når de utarbeider sine 

anbud. Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan 

gjøre unntak fra kravet om å angi vektingen av 

tildelingskriteriene i særlige tilfeller, som må kunne 

begrunnes, dersom vektingen ikke kan fastsettes på 

forhånd, særlig på grunn av kontraktens kompleksitet. I 

slike tilfeller må oppdragsgiverne angi kriteriene i 

fallende prioriteringsrekkefølge. 

71) Når oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere velger å 

tildele en kontrakt til det økonomisk mest fordelaktige 

anbudet, skal de vurdere anbudene for å fastslå hvilket 

anbud som gir mest valuta for pengene. For å kunne 

gjøre dette skal de fastsette de økonomiske og 

kvalitative kriteriene som sett under ett vil gjøre det 

mulig å fastslå hvilket anbud som er det økonomisk 

mest fordelaktige for oppdragsgiveren/den offentlige 

oppdragsgiveren. Fastsettelsen av disse kriteriene 

avhenger av kontraktens gjenstand, siden de må gjøre 

det mulig å vurdere de enkelte anbuds ytelsesnivå i lys 

av kontraktens gjenstand som definert i de tekniske 

spesifikasjonene, og å måle hvilket anbud som gir mest 

valuta for pengene. 

72) Overholdelse av forpliktelsene om innsyn og 

konkurranse bør sikres ved et effektivt 

klagebehandlingssystem som er basert på det systemet 

som rådsdirektiv 89/665/EØF(1) og 92/13/EØF(2), 

endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 

2007/66/EF(3), fastsetter for kontrakter som omfattes av 

direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF. Særlig bør det være 

mulig å bestride framgangsmåten for tildeling av 

kontrakt før kontrakten underskrives, og i tillegg bør det 

fastsettes nødvendige garantier for klagebehandlingens 

effektivitet, for eksempel karensperioden. Det bør også 

være mulig å bestride ulovlige direkte tildelinger eller 

kontrakter som er inngått i strid med dette direktiv. 

73) I klagebehandlingen bør det også tas hensyn til 

beskyttelsen av forsvars- og sikkerhetsinteresser i 

forbindelse med klageinstansenes framgangsmåter, 

valget av midlertidige tiltak eller sanksjoner for 

overtredelser av forpliktelser knyttet til innsyn og 

konkurranse. Medlemsstatene bør særlig kunne fastsette 

at klageinstansen, som er uavhengig av oppdragsgi-

ver/offentlig oppdragsgiver, ikke kan kjenne en kontrakt 

uten virkning selv om den er blitt ulovlig tildelt av 

årsakene omhandlet i dette direktiv, dersom 

klageinstansen, etter å ha undersøkt alle relevante 

forhold, finner at ekstraordinære omstendigheter i 

vedkommende sak krever at visse tvingende hensyn 

knyttet til en allmenn interesse respekteres. I lys av 

arten av og egenskapene til de bygge- og 

anleggsarbeider, varer og tjenester som omfattes av 

dette direktiv, bør slike tvingende hensyn først og 

fremst være knyttet til medlemsstatenes allmenne 

forsvars- og sikkerhetsinteresser. Dette kan for 

eksempel være tilfellet dersom en kontrakts manglende 

virkning vil true ikke bare gjennomføringen av et 

bestemt prosjekt som kontrakten er rettet mot, men også 

selve eksistensen av et større forsvars- og/eller 

sikkerhetsprogram som prosjektet er del av. 

74) Visse tekniske vilkår, særlig slike som angår 

kunngjøringer, statistiske rapporter og anvendt 

nomenklatur samt vilkårene for henvisning til nevnte 

nomenklatur, vil måtte tilpasses og endres i lys av 

endrede tekniske krav. Det er derfor hensiktsmessig å 

fastsette en fleksibel og rask framgangsmåte for 

vedtakelse.  

  

(1) 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 (EFT L 395 av 30.12.1989, s. 33). 

(2) 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 (EFT L 76 av 23.3.1992, s. 14). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/66/EF av  

11. desember 2007 om endring av rådsdirektiv 89/665/EØF og 

92/13/EØF med hensyn til forbedring av effektiviteten av 

klagebehandlingen ved tildeling av offentlige kontrakter (EFT L 

335 av 20.12.2007, s. 31). 
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75) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 

dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av 

nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings-

myndighet som er gitt Kommisjonen(1). 

76) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å justere 

terskelverdiene for kontrakter ved å tilpasse dem til 

terskelverdiene fastsatt i direktiv 2004/17/EF og til å 

endre visse referansenumre i CPV-nomenklaturen, 

framgangsmåtene for henvisning i kunngjøringene til 

bestemte overskrifter i CPV og de tekniske detaljene og 

egenskapene til innretninger for elektronisk mottak. 

 Ettersom disse tiltakene er allmenne og har som formål 

å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i dette 

direktiv, bør de vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 

beslutning 1999/468/EF. 

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

77) Når det i særlige hastesaker ikke er mulig å overholde 

de fristene som normalt får anvendelse i forbindelse 

med framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll, bør Kommisjonen kunne anvende fram-

gangsmåten for behandling av hastesaker fastsatt i 

artikkel 5a nr. 6 i beslutning 1999/468/EF for å treffe 

disse tiltakene. 

78) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming(2) oppfordres med-

lemsstatene til, for eget formål og i Fellesskapets 

interesse, å utarbeide og offentliggjøre egne tabeller 

som så langt det er mulig viser sammenhengen mellom 

dette direktiv og innarbeidingstiltakene. 

79) Kommisjonen bør utføre en periodisk vurdering for å 

undersøke om markedet for forsvarsutstyr fungerer på 

en åpen måte som sikrer konkurranse, herunder hvordan 

dette direktiv påvirker markedet, for eksempel med 

hensyn til små og mellomstore bedrifters 

medvirkning — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

  

(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 
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AVDELING I 

DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG ALLMENNE 

PRINSIPPER 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1. «Felles klassifikasjon for offentlig innkjøp (CPV)» 

referansenomenklaturen som gjelder for kontrakter tildelt 

av oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere, vedtatt ved 

forordning (EF) nr. 2195/2002, 

2.  «kontrakter» skriftlig inngåtte gjensidig bebyrdende 

kontrakter som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i 

direktiv 2004/17/EF og artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i 

direktiv 2004/18/EF, 

3.  «bygge- og anleggskontrakter» kontrakter om enten 

utførelse eller både prosjektering og utførelse av bygge- og 

anleggsarbeid knyttet til en av virksomhetene omhandlet i 

næring 45 i CPV, eller av bygg og anlegg, eller en 

realisering av bygg og anlegg, uansett på hvilken måte, 

som tilsvarer kravene fastsatt av oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver. Med «bygg og anlegg» menes samlet 

resultat av bygge- og anleggsarbeid eller ingeniørarbeid 

som i seg selv er tilstrekkelig til å oppfylle en økonomisk 

eller teknisk funksjon, 

4.  «varekontrakter» andre kontrakter enn bygge- og 

anleggskontrakter, om innkjøp, leasing, leie eller kjøp på 

avbetaling, med eller uten en kjøpsopsjon, av varer. 

 En kontrakt om levering av varer som også tilfeldigvis 

omfatter monterings- og installasjonsarbeid, skal anses 

som en «varekontrakt», 

5.  «tjenestekontrakter» andre kontrakter enn bygge- og 

anleggskontrakter eller varekontrakter, om yting av 

tjenester. 

 En kontrakt om både varer og tjenester skal anses som en 

«tjenestekontrakt» dersom verdien av de aktuelle 

tjenestene overstiger verdien av varene som omfattes av 

kontrakten. 

 En kontrakt om tjenester som omfatter virksomheter 

omhandlet i næring 45 av CPV, men der disse bare er 

tilfeldige i forhold til kontraktens hovedgjenstand, skal 

anses som en tjenestekontrakt, 

6.  «militært utstyr» utstyr som er særlig utformet eller 

tilpasset for militære formål og ment til bruk som våpen, 

ammunisjon eller krigsmateriell, 

7. «følsomt utstyr», «følsomme bygge- og anleggsarbeider» 

og «følsomme tjenester» utstyr, bygge- og anleggsarbeider 

og tjenester for sikkerhetsformål som omfatter, krever 

og/eller inneholder graderte opplysninger, 

8. «graderte opplysninger» alle opplysninger eller alt 

materiell, uansett form, art eller overføringsmetode, som er 

gitt en viss sikkerhetsgradering eller et visst vernenivå, og 

som av hensyn til nasjonal sikkerhet og i samsvar med 

gjeldende lover eller forskrifter i den berørte 

medlemsstaten krever vern mot urettmessig tilegnelse, 

ødeleggelse, fjerning, offentliggjøring, tap, tilgang av 

ikke-autoriserte personer eller all annen type risiko, 

9.  «offentlig myndighet» statlig, regional eller lokal offentlig 

myndighet i en medlemsstat eller i en tredjestat, 

10.  «krise» enhver situasjon i en medlemsstat eller i en 

tredjestat der det er inntruffet en skadelig hendelse som 

klart overstiger skadedimensjonene ved hverdagslige 

skadelige hendelser, og som i vesentlig grad truer eller 

virker negativt inn på menneskers liv og helse, eller har en 

vesentlig innvirkning på eiendomsverdier, eller krever 

tiltak for å forsyne befolkningen med livsnødvendigheter; 

en krise skal også anses for å ha oppstått dersom en slik 

skadelig hendelse vurderes å være umiddelbart 

forestående; væpnede konflikter og krig skal anses som 

kriser for dette direktivs formål, 

11.  «rammeavtale» en avtale mellom én eller flere 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere og én eller flere 

markedsdeltakere med det formål å fastsette vilkårene for 

kontrakter som skal tildeles i løpet av et bestemt tidsrom, 

særlig med hensyn til pris og eventuelt påtenkt mengde, 

12.  «elektronisk auksjon» en gjentakende prosess som 

omfatter en elektronisk innretning for presentasjon av nye, 

nedjusterte priser og/eller nye verdier for visse elementer i 

anbud, som finner sted etter en første fullstendig vurdering 

av anbudene og muliggjør en rangering ved hjelp av 

automatiske vurderingsmetoder. 

 Følgelig kan visse tjenestekontrakter og visse bygge- og 

anleggskontrakter som har intellektuelle ytelser som 

kontraktsgjenstand, for eksempel prosjektering av bygge- 

og anleggsarbeid, ikke gjøres til gjenstand for elektroniske 

auksjoner, 

13.  «entreprenør», «leverandør» og «tjenesteyter» enhver 

fysisk eller juridisk person eller offentlig enhet eller 

sammenslutning av slike personer og/eller organer som på 

markedet tilbyr henholdsvis gjennomføring av bygge- og 

anleggsarbeid, levering av varer eller yting av tjenester, 

14.  «markedsdeltaker» en entreprenør, leverandør eller 

tjenesteyter. Uttrykket brukes her bare for å forenkle 

teksten, 

15.  «kandidat» en markedsdeltaker som har anmodet om en 

innbydelse til å delta i en begrenset anbudskonkurranse 

eller et kjøp etter forhandling eller i en konkurransedialog,  
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16.  «anbyder» en markedsdeltaker som har levert et anbud i en 

begrenset anbudskonkurranse eller et kjøp etter 

forhandling eller i en konkurransedialog, 

17.  «oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere» oppdrags-

givere som omhandlet i artikkel 2 i direktiv 2004/17/EF og 

offentlige oppdragsgivere som omhandlet i artikkel 1 nr. 9 

i direktiv 2004/18/EF, 

18.  «innkjøpssentral» offentlige oppdragsgivere som 

omhandlet i artikkel 1 nr. 9 i direktiv 2004/18/EF og i 

artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2004/17/EF eller et 

europeisk offentlig organ som 

— erverver varer og/eller tjenester beregnet på 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere eller 

— tildeler kontrakter eller inngår rammeavtaler for 

bygge- og anleggsarbeid, varer eller tjenester beregnet 

på oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere, 

19.  «begrenset anbudskonkurranse» framgangsmåter der 

enhver markedsdeltaker kan be om å få delta, men der bare 

de av markedsdeltakerne som oppfordres av oppdrags-

giver/offentlig oppdragsgiver, kan levere et anbud, 

20.  «kjøp etter forhandling» framgangsmåter der oppdrags-

giver/offentlig oppdragsgiver henvender seg til utvalgte 

markedsdeltakere og forhandler om kontraktsvilkår med 

én eller flere av disse, 

21.  «konkurransedialog» framgangsmåte der enhver 

markedsdeltaker kan be om å få delta, og der oppdrags-

giver/offentlig oppdragsgiver fører en dialog med de 

kandidater som har fått adgang til denne framgangsmåten, 

med det formål å utvikle ett eller flere egnede alternativer 

som kan oppfylle dens krav, og som de utvalgte 

kandidatene blir innbudt til å levere et anbud på grunnlag 

av. 

 Ved anvendelse av framgangsmåten nevnt i første ledd 

anses en kontrakt for å være «særlig kompleks» i tilfeller 

der oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver ikke er  

objektivt i stand til å 

— definere de tekniske midler i samsvar med artikkel  

18 nr. 3 bokstav b), c) eller d) som kan oppfylle dens 

behov eller mål, og/eller 

— spesifisere den juridiske og/eller finansielle 

utformingen av et prosjekt, 

22.  «underleverandørkontrakt» en gjensidig bebyrdende 

kontrakt inngått skriftlig mellom en valgt anbyder for en 

kontrakt og en eller flere markedsdeltakere med det formål 

å oppfylle denne kontrakten, som har som gjenstand 

bygge- og anleggsarbeider, levering av produkter eller 

yting av tjenester, 

23.  «tilknyttet foretak» ethvert foretak som den valgte 

anbyderen direkte eller indirekte kan utøve dominerende 

innflytelse over, eller ethvert foretak som kan utøve 

dominerende innflytelse over den valget anbyderen, eller 

som i likhet med den valgte anbyderen er underlagt et 

annet foretaks dominerende innflytelse som et resultat av 

eierskap, kapitalinteresser eller regler for virksomheten. 

Dominerende innflytelse fra et foretak antas å foreligge 

når det i forhold til et annet foretak enten direkte eller 

indirekte 

— innehar størstedelen av foretakets tegnede kapital, 

— kontrollerer et flertall av stemmene knyttet til aksjer 

utstedt av foretaket, eller 

— kan utpeke mer enn halvparten av medlemmene i 

foretakets administrasjons-, ledelses- eller kontroll-

organer, 

24.  «skriftlig» ethvert uttrykk som består av ord eller tall som 

kan leses, reproduseres og deretter kommuniseres. Det kan 

omfatte opplysninger som overføres og lagres elektronisk, 

25.  «elektronisk» bruk av elektronisk utstyr for å behandle 

(herunder digital komprimering) og lagre opplysninger 

som overføres, videresendes og mottas via kabel, via radio, 

med optiske midler eller med andre elektromagnetiske 

midler, 

26.  «livssyklus» alle mulige suksessive faser for et produkt, 

dvs. forskning og utvikling, industriell utvikling, 

framstilling, reparasjon, modernisering, modifisering, 

vedlikehold, logistikk, opplæring, prøving, tilbaketrekking 

og avhending, 

27.  «forskning og utvikling» alle aktiviteter som omfatter 

grunnforskning, anvendt forskning og eksperimentell 

utvikling, der det sistnevnte kan omfatte gjennomføring av 

demonstrasjoner av teknologien, dvs. innretninger som 

demonstrerer et nytt konsepts eller en ny teknologis ytelse 

i et relevant eller representativt miljø, 

28.  «sivile innkjøp» kontrakter som ikke er underlagt artikkel 

2, som omfatter innkjøp av ikke-militære produkter, 

bygge- og anleggsarbeider eller tjenester for 

logistikkformål, og som er inngått i samsvar med vilkårene 

som er nærmere angitt i artikkel 17. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Med forbehold for traktatens artikkel 30, 45, 46, 55 og 296 får 

dette direktiv anvendelse på kontrakter som tildeles på forsvars- 

og sikkerhetsområdet for 

a)  levering av militært utstyr, herunder alle deler, 

komponenter og/eller delmontasjer til slikt utstyr, 

b)  levering av følsomt utstyr, herunder alle deler, komponenter 

og/eller delmontasje til slikt utstyr,  
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c) bygge- og anleggsarbeider, varer og tjenester direkte knyttet 

til utstyr omhandlet i bokstav a) og b) for deler av eller hele 

utstyrets livssyklus, 

d)  bygge- og anleggsarbeider og tjenester for særlige militære 

formål eller følsomme bygge- og anleggsarbeider og 

følsomme tjenester. 

Artikkel 3 

Kombinerte kontrakter 

1. Dersom en kontrakts gjenstand er bygge- og 

anleggsarbeider, varer eller tjenester som omfattes av dette 

direktivs virkeområde og delvis av virkeområdet til direktiv 

2004/17/EF eller direktiv 2004/18/EF, skal kontrakten tildeles i 

samsvar med dette direktiv, forutsatt at tildelingen av én enkelt 

kontrakt kan begrunnes objektivt. 

2.  Tildeling av en kontrakt som har som gjenstand bygge- og 

anleggsarbeider, varer eller tjenester som delvis omfattes av 

dette direktivs virkeområde, men der resten av kontrakten 

verken er underlagt dette direktiv, direktiv 2004/17/EF eller 

direktiv 2004/18/EF, skal ikke være underlagt dette direktiv, 

med mindre tildelingen av én enkelt kontrakt kan begrunnes 

objektivt. 

3.  Beslutningen om å tildele én enkelt kontrakt kan 

imidlertid ikke treffes med det formål å unngå at kontrakter 

omfattes av dette direktiv eller av direktiv 2004/17/EF eller 

direktiv 2004/18/EF. 

Artikkel 4 

Innkjøpsprinsipper 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal behandle 

markedsdeltakere likt og på en ikke-diskriminerende måte, og 

de skal opptre på en måte som sikrer innsyn. 

AVDELING II 

REGLER FOR KONTRAKTER 

KAPITTEL I 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 5 

Markedsdeltakere 

1.  Kandidater eller anbydere som i henhold til lovgivningen i 

medlemsstaten der de er etablert, har rett til å yte den aktuelle 

tjenesten, skal ikke avvises bare fordi det i henhold til 

lovgivningen i medlemsstaten der kontrakten tildeles, kreves at 

de må være enten en fysisk eller en juridisk person. 

For tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter samt 

varekontrakter som i tillegg omfatter tjenester og/eller 

monterings- og installasjonsarbeid, kan det imidlertid kreves av 

juridiske personer at de i anbudet eller anmodningen om 

deltaking oppgir navn på og relevante faglige kvalifikasjoner 

for det personalet som skal være ansvarlig for å gjennomføre 

den aktuelle kontrakten. 

2.  Grupper av markedsdeltakere kan levere anbud eller 

melde seg som kandidater. Ved innlevering av et anbud eller en 

anmodning om deltaking kan oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere ikke kreve av disse gruppene at de antar en 

bestemt juridisk form, men det kan kreves av den valgte 

gruppen at den gjør dette når den har fått tildelt kontrakten, i 

den grad denne endringen er nødvendig for å gjennomføre 

kontrakten på tilfredsstillende vis. 

Artikkel 6 

Oppdragsgiveres/offentlige oppdragsgiveres forpliktelser 

om fortrolighet 

Med forbehold for bestemmelsene i dette direktiv, særlig med 

hensyn til forpliktelser i forbindelse med kunngjøring av tildelte 

kontrakter og opplysninger til kandidater og anbydere som 

fastsatt i artikkel 30 nr. 3 og artikkel 35, og i samsvar med den 

nasjonale lovgivningen som oppdragsgiver/offentlig opp-

dragsgiver er underlagt, særlig lovgivning om tilgang til 

opplysninger, skal oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver, med 

forbehold for kontraktsmessige ervervede rettigheter, ikke 

videreformidle opplysninger den har fått oversendt fra 

markedsdeltakere, og som disse har betegnet som fortrolige; 

slike opplysninger omfatter særlig tekniske og 

forretningsmessige hemmeligheter og fortrolige aspekter ved 

anbud. 

Artikkel 7 

Beskyttelse av graderte opplysninger 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan pålegge 

markedsdeltakere krav med sikte på å beskytte de graderte 

opplysningene de formidler i løpet av anbuds- og 

kontraktsprosedyren. De kan også anmode om at disse 

markedsdeltakerne sikrer at slike krav blir overholdt av deres 

respektive underleverandører. 

KAPITTEL II 

Terskelverdier, innkjøpssentraler og utelukkelse 

Avsnit t  1  

Terskelverdier  

Artikkel 8 

Terskelverdier for kontrakter 

Dette direktiv får anvendelse på kontrakter med en anslått verdi 

eksklusive merverdiavgift som ikke underskrider følgende 

terskelverdier: 

a)  412 000 EUR for varekontrakter og tjenestekontrakter og 

b)  5 150 000 EUR for bygge- og anleggskontrakter.  
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Artikkel 9 

Metoder for beregning av anslått verdi av kontrakter og 

rammeavtaler 

1.  Beregningen av anslått verdi av en kontrakt skal bygge på 

det samlede beløp som skal betales, eksklusive merverdiavgift, 

slik det er anslått av oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver. I 

denne beregningen skal det tas hensyn til det anslåtte samlede 

beløp, herunder alle former for opsjoner og eventuelle 

fornyelser av kontrakten. 

Dersom oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver opererer med 

premier eller betalinger til kandidater eller anbydere, skal den ta 

hensyn til dette ved beregning av kontraktens anslåtte verdi. 

2.  Dette anslaget må være gyldig på det tidspunkt 

kunngjøringen av konkurransen sendes, som fastsatt i 

artikkel 32 nr. 2, eller, dersom slik kunngjøring ikke er påkrevd, 

på det tidspunkt oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver innleder 

framgangsmåten for kontraktstildeling. 

3.  Ingen bygge- og anleggsprosjekter eller planlagte innkjøp 

av en viss mengde varer og/eller tjenester kan deles opp 

ytterligere for å lage det som i hovedsak er flere identiske, 

separate delkontrakter, eller på annen måte deles opp for å 

forhindre at de omfattes av dette direktivs virkeområde. 

4.  Når det gjelder bygge- og anleggskontrakter, skal det ved 

beregning av den anslåtte verdien tas hensyn til både kostnaden 

av bygge- og anleggsarbeidene og den samlede anslåtte verdien 

av de varer som er nødvendige for å gjennomføre bygge- og 

anleggsarbeidene, og som oppdragsgiverne/de offentlige 

oppdragsgiverne stiller til rådighet for entreprenøren. 

5.  a)  Dersom et planlagt bygge- og anleggsarbeid eller kjøp 

av tjenester kan føre til at flere kontrakter blir tildelt 

samtidig i form av separate delkontrakter, skal det tas 

hensyn til den samlede anslåtte verdien av alle slike 

delkontrakter. 

 Dersom den samlede verdien av delkontraktene er lik 

eller større enn terskelverdien fastsatt i artikkel 8, får 

dette direktiv anvendelse på tildelingen av hver 

delkontrakt. 

 Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan 

imidlertid avstå fra slik anvendelse på delkontrakter 

med en anslått verdi, eksklusive merverdiavgift, på 

mindre enn 80 000 EUR for tjenester eller  

1 000 000 million EUR for bygge- og anleggs-

arbeider, forutsatt at den samlede verdien av disse 

delkontraktene ikke overstiger 20 % av alle 

delkontraktenes samlede verdi. 

 b) Dersom et forslag om innkjøp av lignende varer kan 

føre til at kontrakter blir tildelt samtidig i form av 

separate delkontrakter, skal det tas hensyn til den 

samlede anslåtte verdien av alle slike delkontrakter 

ved anvendelsen av artikkel 8 bokstav a) og 

bokstav b). 

 Dersom den samlede verdien av delkontraktene er lik 

eller større enn terskelverdien fastsatt i artikkel 8, får 

dette direktiv anvendelse på tildelingen av hver 

delkontrakt. 

 Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan 

imidlertid avstå fra slik anvendelse på delkontrakter 

med en anslått verdi, eksklusive merverdiavgift, på 

mindre enn 80 000 EUR, forutsatt at den samlede 

verdien av disse delkontraktene ikke overstiger 20 % 

av alle delkontraktenes samlede verdi. 

6.  Når det gjelder varekontrakter som gjelder leasing, leie 

eller kjøp på avbetaling av varer, skal verdien som benyttes som 

grunnlag for beregning av anslått kontraktsverdi, være 

a)  for tidsbegrensede kontrakter med en løpetid på høyst tolv 

måneder, den samlede anslåtte verdien for kontraktens 

løpetid eller, dersom kontrakten har en løpetid på mer enn 

tolv måneder, den samlede verdien medregnet anslått 

restverdi, 

b) for kontrakter uten tidsbegrensning eller der løpetiden ikke 

kan fastsettes, den månedlige verdien multiplisert med 48. 

7.  For varekontrakter eller tjenestekontrakter som er av 

regelmessig art eller er ment å fornyes innen en bestemt frist, 

skal beregningen av den anslåtte kontraktsverdien baseres på  

a)  enten den samlede faktiske verdien av de påfølgende 

kontraktene av samme type tildelt i løpet av de tolv 

foregående månedene eller foregående regnskapsår, om 

mulig korrigert for å ta hensyn til endringer i mengde eller 

verdi som måtte forekomme i løpet av de tolv månedene 

etter den opprinnelige kontrakten, eller 

b)  den samlede anslåtte verdien av de påfølgende kontraktene 

tildelt i løpet av tolv måneder fra den første leveransen eller 

i løpet av regnskapsåret dersom dette er lengre enn tolv 

måneder. 

Metoden som benyttes til å beregne den anslåtte verdien av en 

kontrakt, skal ikke velges med det formål å unnta kontrakten fra 

dette direktivs virkeområde. 

8.  Når det gjelder tjenestekontrakter, skal verdien som 

benyttes som grunnlag for beregning av den anslåtte 

kontraktsverdien, være som følger: 

a) For følgende tjenester: 

i)  forsikringstjenester: premien som skal betales, og andre 

former for vederlag, 

ii)  prosjekteringskontrakter: gebyrer, provisjoner som skal 

betales, og andre former for vederlag. 

b)  For tjenestekontrakter der det ikke er angitt noen samlet 

pris: 

i)  for tidsbegrensede kontrakter med en løpetid lik eller 

mindre enn 48 måneder: samlet verdi for hele løpetiden,  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/21 

 

ii)  for kontrakter uten tidsbegrensning eller med en løpetid 

på mer enn 48 måneder: månedlig verdi multiplisert  

med 48. 

9.  Når det gjelder rammeavtaler, skal den anslåtte verdien 

det tas hensyn til, være den høyeste anslåtte verdien, eksklusive 

merverdiavgift, av alle planlagte kontrakter i hele avtalens 

løpetid. 

Avsni t t  2  

Innkjø pssentra ler  

Artikkel 10 

Kontrakter og rammeavtaler som tildeles av 

innkjøpssentraler 

1.  Medlemsstatene kan fastsette at oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere kan anskaffe bygge- og anleggsarbeid, varer 

og/eller tjenester gjennom en innkjøpssentral. 

2.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere som anskaffer 

bygge- og anleggsarbeider, varer og/eller tjenester gjennom en 

innkjøpssentral i de tilfeller som er nevnt i artikkel 1 nr. 18, 

skal anses å ha overholdt dette direktiv forutsatt at 

— innkjøpssentralen har overholdt dette direktiv, eller, 

— dersom innkjøpssentralen ikke er en oppdrags-

giver/offentlig oppdragsgiver, de anvendte reglene for 

tildeling av kontrakten oppfyller alle bestemmelsene i dette 

direktiv, og de tildelte kontraktene kan omfattes av en 

effektiv klagebehandling som tilsvarer den som er fastsatt i 

avdeling IV. 

Avsni t t  3  

Kontrakter so m i kke o mfattes  

Artikkel 11 

Bruk av unntak 

Ingen av de regler, framgangsmåter, programmer, avtaler, 

overenskomster eller kontrakter som er omhandlet i dette 

avsnitt, kan benyttes for å omgå bestemmelsene i dette direktiv. 

Artikkel 12 

Kontrakter som tildeles i henhold til internasjonale regler 

Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter som omfattes 

av 

a)  særlige saksbehandlingsregler i henhold til en internasjonal 

avtale eller overenskomst inngått mellom en eller flere 

medlemsstater og en eller flere tredjestater, 

b)  særlige saksbehandlingsregler i henhold til en internasjonal 

avtale eller overenskomst som er inngått om 

troppestasjonering, og som vedrører foretak i en medlems-

stat eller tredjestat, 

c)  særlige saksbehandlingsregler for en internasjonal 

organisasjon som foretar innkjøp for egne formål, eller på 

kontrakter som må tildeles av en medlemsstat i samsvar med 

disse reglene. 

Artikkel 13 

Særlige unntak 

Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a)  kontrakter der anvendelsen av bestemmelsene i dette 

direktiv ville pålegge en medlemsstat å gi fra seg 

opplysninger, og der den anser at formidling av disse vil 

være i strid med dens grunnleggende sikkerhetsinteresser, 

b)  kontrakter for etterretningsformål, 

c)  kontrakter tildelt innenfor rammen av et samarbeidsprogram 

basert på forskning og utvikling og utført i fellesskap av 

minst to medlemsstater for utvikling av et nytt produkt og, 

der det er relevant, for de senere fasene i hele eller deler av 

dette produktets livssyklus. Ved inngåelse av et slikt 

samarbeidsprogram som utelukkende gjelder mellom 

medlemsstater, skal medlemsstatene meddele Kommisjonen 

andelen av utgiftene til forskning og utvikling i forhold til 

de samlede kostnadene for programmet, avtalen om 

kostnadsfordeling og eventuelt den planlagte andelen av 

innkjøp per medlemsstat, 

d)  kontrakter tildelt i en tredjestat, herunder for sivile innkjøp, 

som gjennomføres når styrker er utstasjonert utenfor 

unionens territorium, og der operasjonelle behov krever at 

de inngås med markedsdeltakere i området der operasjonen 

gjennomføres, 

e)  tjenestekontrakter for anskaffelse eller leie, uansett 

finansieringsordninger, av jord, eksisterende bygninger eller 

annen fast eiendom, eller om rettigheter til slik eiendom, 

f)  kontrakter som en offentlig myndighet tildeler en annen 

offentlig myndighet, og som er knyttet til 

i)  levering av militært utstyr eller følsomt utstyr, 

ii)  bygge- og anleggsarbeider og tjenester direkte knyttet til 

slikt utstyr, eller 

iii)  særlige bygge- og anleggsarbeider og tjenester for 

militære formål eller følsomme bygge- og anleggs-

arbeider og følsomme tjenester,  
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g)  voldgifts- og meglingstjenester, 

h)  finansielle tjenester, unntatt forsikringstjenester, 

i)  arbeidsavtaler, 

j)  forsknings- og utviklingstjenester, unntatt slike hvis utbytte 

utelukkende kommer oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

til gode i egen virksomhet, og forutsatt at den tjenesten som 

ytes, fullt ut finansieres av oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver. 

Avsni t t  4  

Særl ige ordninger  

Artikkel 14 

Reserverte kontrakter 

Medlemsstatene kan la retten til å delta i framgangsmåter for 

kontraktstildeling være forbeholdt vernede verksteder, eller de 

kan beslutte at slike kontrakter skal gjennomføres innenfor 

rammen av programmer for vernet sysselsetting, der de fleste 

arbeidstakerne er funksjonshemmede personer som, på grunn 

av funksjonshemmingens art eller omfang, ikke kan utøve 

yrkesvirksomhet på normale vilkår. 

I kunngjøringen av konkurransen skal det vises til denne 

bestemmelse. 

KAPITTEL III 

Ordninger for tjenestekontrakter 

Artikkel 15 

Tjenestekontrakter oppført i vedlegg I 

Kontrakter som gjelder tjenester omfattet av artikkel 2 og 

oppført i vedlegg I, skal tildeles i samsvar med artikkel 18–54. 

Artikkel 16 

Tjenestekontrakter oppført i vedlegg II 

Kontrakter som gjelder tjenester omfattet av artikkel 2 og 

oppført i vedlegg II, er utelukkende underlagt artikkel 18 og 

artikkel 30 nr. 3. 

Artikkel 17 

Kombinerte kontrakter, herunder tjenester oppført i 

vedlegg I og II 

Kontrakter som gjelder tjenester omfattet av artikkel 2 og 

oppført i både vedlegg I og vedlegg II, skal tildeles i samsvar 

med artikkel 18–54 dersom verdien av tjenestene oppført i 

vedlegg I er større enn verdien av tjenestene oppført i 

vedlegg II. I øvrige tilfeller skal kontraktene tildeles i samsvar 

med artikkel 18 og artikkel 30 nr. 3. 

KAPITTEL IV 

Særlige regler om anbudsdokumentasjon 

Artikkel 18 

Tekniske spesifikasjoner 

1. De tekniske spesifikasjonene som definert i nr. 1 i 

vedlegg III skal angis i anbudsdokumentasjonen (kunngjøringer 

av konkurranser, anbudsgrunnlag, beskrivende dokumenter 

eller tilleggsdokumenter). 

2.  Tekniske spesifikasjoner skal gi anbydere lik tilgang og 

skal ikke føre til uberettigede hindringer for at innkjøp åpnes 

for konkurranse. 

3.  Med forbehold for enten lovpliktige nasjonale tekniske 

bestemmelser (herunder slike som gjelder produktsikkerhet) 

eller de tekniske kravene som skal oppfylles av medlemsstaten i 

henhold til internasjonale standardiseringsavtaler for å sikre den 

samvirkningsevnen som kreves av de nevnte avtalene, og 

forutsatt at de er forenlige med fellesskapsretten, skal tekniske 

spesifikasjoner utarbeides 

a)  enten ved henvisning til tekniske spesifikasjoner som 

definert i vedlegg III og, i fallende prioriteringsrekkefølge, 

til 

— nasjonale sivile standarder som innarbeider europeiske 

standarder, 

— europeiske tekniske godkjenninger, 

— felles sivile tekniske spesifikasjoner, 

— nasjonale sivile standarder som innarbeider inter-

nasjonale standarder, 

— andre internasjonale sivile standarder, 

— andre tekniske referansesystemer utarbeidet av de 

europeiske standardiseringsorganene eller, dersom slike 

ikke finnes, andre nasjonale sivile standarder, nasjonale 

tekniske godkjenninger eller nasjonale tekniske 

spesifikasjoner knyttet til prosjektering, beregning og 

utførelse av bygge- og anleggsarbeidene og til bruk av 

produktene, 

— sivile tekniske spesifikasjoner som har utgangspunkt i 

industrien og i stor utstrekning anerkjennes av den, eller 

— de nasjonale «forsvarsstandardene» definert i nr. 3 i 

vedlegg III og spesifikasjoner for forsvarsmateriell som 

tilsvarer disse standardene. 

 Alle henvisninger skal ledsages av uttrykket «eller 

tilsvarende»,  
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b)  eller i form av ytelses- eller funksjonskrav, der de sistnevnte 

kan omfatte miljøegenskaper. 

 Slike parametrer må imidlertid være tilstrekkelig presise til 

at det er mulig for anbydere å fastslå kontraktens gjenstand 

og for oppdragsgivere å tildele kontrakten, 

c)  eller i form av ytelses- eller funksjonskrav som nevnt i 

bokstav b) og, for å kunne påvise at slike ytelses- eller 

funksjonskrav antas å være oppfylt, med henvisning til 

spesifikasjonene nevnt i bokstav a), 

d)  eller ved henvisning til spesifikasjonene nevnt i bokstav a) 

for visse egenskaper og til ytelses- eller funksjonskravene 

nevnt i bokstav b) for andre egenskaper. 

4.  Dersom en oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

benytter seg av muligheten til å henvise til spesifikasjonene 

nevnt i nr. 3 bokstav a), kan den ikke avvise et anbud med den 

begrunnelse at de tilbudte varene og tjenestene ikke oppfyller 

spesifikasjonene den har henvist til, når anbyderen i sitt anbud 

på en egnet måte som oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

anser å være tilfredsstillende, godtgjør at løsningene som 

foreslås, på en likeverdig måte oppfyller kravene som er 

definert i de tekniske spesifikasjonene. 

En egnet måte kan være i form av teknisk dokumentasjon fra 

produsenten eller en prøvingsrapport fra et anerkjent organ. 

5.  Dersom en oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

benytter seg av muligheten omhandlet i nr. 3 til å fastsette 

ytelses- eller funksjonskrav, kan den ikke avvise et anbud som 

gjelder bygge- og anleggsarbeider, varer eller tjenester som er i 

samsvar med en nasjonal standard som innarbeider en 

europeisk standard, en europeisk teknisk godkjenning, en felles 

teknisk spesifikasjon, en internasjonal standard eller et teknisk 

referansesystem utarbeidet av et europeisk standardiserings-

organ, dersom disse spesifikasjonene gjelder de ytelses- eller 

funksjonskravene som den har fastsatt. 

I sitt anbud skal anbyderen på en egnet måte som 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver anser å være 

tilfredsstillende, godtgjøre at bygge- og anleggsarbeidet, varen 

eller tjenesten i samsvar med standarden oppfyller oppdrags-

givers/offentlig oppdragsgivers ytelses- eller funksjonskrav. 

En egnet måte kan være i form av teknisk dokumentasjon fra 

produsenten eller en prøvingsrapport fra et anerkjent organ. 

6.  Dersom oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere fast-

setter miljøegenskaper i form av ytelses- eller funksjonskrav 

som nevnt i nr. 3 bokstav b), kan de anvende detaljerte 

spesifikasjoner, eller om nødvendig deler av disse, som definert 

for europeiske eller (multi)nasjonale miljømerker eller andre 

miljømerker forutsatt at 

— disse spesifikasjonene er egnet til å definere egenskapene til 

varene eller tjenestene som er kontraktens gjenstand, 

— kravene for miljømerket er utarbeidet på grunnlag av 

vitenskapelige opplysninger, 

— miljømerkene er vedtatt etter en framgangsmåte der alle 

berørte parter, for eksempel offentlige organer, forbrukere, 

produsenter, distributører og miljøorganisasjoner, kan delta, 

og 

— de er tilgjengelige for alle berørte parter. 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan angi at varer og 

tjenester som er påført miljømerket, antas å være i samsvar med 

de tekniske spesifikasjonene fastsatt i anbudsgrunnlaget, men 

de skal godta annen egnet dokumentasjon, for eksempel teknisk 

dokumentasjon fra produsenten eller en prøvingsrapport fra et 

anerkjent organ. 

7. Med «anerkjente organer» menes i denne artikkel 

prøvings- og kalibreringslaboratorier samt sertifiserings- og 

kontrollorganer som oppfyller gjeldende europeiske standarder. 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal godta 

sertifikater fra anerkjente organer etablert i andre medlems-

stater. 

8.  Med mindre kontraktens gjenstand berettiger det, skal 

tekniske spesifikasjoner ikke vise til et bestemt fabrikat eller en 

bestemt opprinnelse, eller til en bestemt prosess, eller til 

varemerker, patenter, typer eller til en bestemt opprinnelse eller 

framstilling som gjør at visse foretak eller produkter favoriseres 

eller utelukkes. En slik henvisning skal unntaksvis tillates 

dersom en tilstrekkelig presis og forståelig beskrivelse av 

kontraktens gjenstand i henhold til nr. 3 og 4 ikke er mulig; en 

slik henvisning skal ledsages av uttrykket «eller tilsvarende». 

Artikkel 19 

Alternative anbud 

1. Dersom kriteriet for tildeling er det økonomisk mest 

fordelaktige anbudet, kan oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere gi anbydere tillatelse til å innleverer alternative 

anbud. 

2.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal angi i 

kunngjøringen av konkurransen om de tillater alternative 

anbud. Alternative anbud skal ikke tillates uten en slik 

angivelse.  
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3.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere som tillater 

alternative anbud, skal i anbudsgrunnlaget oppgi de minstekrav 

som de alternative anbudene må oppfylle, samt eventuelle 

særlige krav til utformingen av disse anbudene. 

Bare alternative anbud som oppfyller minstekravene fastsatt av 

oppdragsgiverne/de offentlige oppdragsgiverne, skal tas i 

betraktning. 

4.  Ved framgangsmåter for tildeling av varekontrakter eller 

tjenestekontrakter kan oppdragsgivere/offentlige oppdragsgi-

vere som har tillatt alternative anbud, ikke avvise et alternativt 

anbud utelukkende på grunnlag av at det, dersom det antas, 

enten vil bli en tjenestekontrakt istedenfor en varekontrakt eller 

en varekontrakt istedenfor en tjenestekontrakt. 

Artikkel 20 

Vilkår for gjennomføring av kontrakter 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan fastsette særlige 

vilkår knyttet til gjennomføringen av en kontrakt, forutsatt at 

disse er forenlige med Fellesskapets regelverk og angitt i 

anbudsdokumentasjonen (kunngjøringer av konkurranser, 

anbudsgrunnlag, beskrivende dokumenter eller tilleggs-

dokumenter). Disse vilkårene kan særlig gjelde 

underleveranser, ivaretagelse av sikkerheten til graderte 

opplysninger og den forsyningssikkerheten som kreves av 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver i samsvar med artikkel 

21, 22 og 23, eller miljømessige eller sosiale hensyn. 

Artikkel 21 

Underleveranser 

1.  Den valgte anbyderen skal fritt kunne velge sine 

underleverandører for alle underleveranser som ikke omfattes 

av kravet omhandlet i nr. 3 og 4 nedenfor, og skal særlig ikke 

være forpliktet til å forskjellsbehandle mulige 

underleverandører på grunn av nasjonalitet. 

2.  Oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver kan anmode 

anbyderen om eller kan pålegges av en medlemsstat å anmode 

anbyderen om 

— i sitt anbud å angi hvilken andel av kontrakten denne har til 

hensikt å sette bort til tredjemenn, og eventuelt den 

foreslåtte underleverandøren, samt hvilke oppgaver som 

skal settes bort, og/eller 

— å angi alle endringer som skjer på underleverandørnivå i 

løpet av utførelsen av kontrakten. 

3.  Oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver kan kreve eller 

pålegges av en medlemsstat å kreve at den valgte anbyderen 

anvender bestemmelsene fastsatt i avdeling III på alle eller 

visse underleverandørkontrakter som den valgte anbyderen har 

til hensikt å tildele til tredjemenn. 

4.  Medlemsstatene kan fastsette at oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver kan anmode eller pålegges å anmode den valgte 

anbyderen om å sette bort en del av kontrakten til tredjemenn. 

Oppdragsgiveren/den offentlige oppdragsgiveren som pålegger 

slike former for underleveranser, skal angi den minste 

prosentandelen som må settes bort, i form av et intervall som 

består av en laveste og en høyeste prosentandel. Den høyeste 

prosentandelen kan ikke overstige 30 % av kontraktens verdi. 

Et slikt intervall skal stå i forhold til kontraktens gjenstand og 

verdi og arten av den aktuelle industrisektoren, herunder 

konkurransenivået i dette markedet og den relevante tekniske 

kapasiteten til den industrielle basen. 

Enhver prosentandel av underleveranser som faller innenfor 

intervallet som angis av oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver, 

skal anses for å oppfylle underleveransekravet i dette nummer. 

Anbydere kan forslå å sette bort en del av den samlede verdien 

som ligger over det intervallet som kreves av oppdrags-

giver/offentlig oppdragsgiver. 

Oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver skal anmode anbydere 

om å spesifisere i sine anbud hvilke deler av tilbudet de har til 

hensikt å sette bort for å oppfylle kravene omhandlet i første 

ledd. 

Oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver kan anmode eller 

pålegges av en medlemsstat å anmode anbydere også å angi 

hvilke deler av tilbudet de har til hensikt å sette bort ut over den 

pålagte prosentandelen, samt de underleverandører de allerede 

har valgt. 

Den valgte anbyderen skal tildele underleverandørkontrakter 

tilsvarende den prosentandelen som oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver krever at anbyderen skal sette bort i samsvar 

med bestemmelsene i avdeling III. 

5.  Dersom en medlemsstat fastsetter at oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere kan avvise underleverandører 

som er valgt av anbyderen i samband med framgangsmåten for 

tildelingen av hovedkontrakten eller av den valgte anbyderen 

under utførelsen av kontrakten, kan en slik avvisning under alle 

omstendigheter bare være basert på kriterier anvendt for valget 

av anbydere for hovedkontrakten. Dersom oppdrags-

giver/offentlig oppdragsgiver avviser en underleverandør, må 

den legge fram en skriftlig begrunnelse for anbyderen eller den 

valgte anbyderen og angi hvorfor den anser at 

underleverandøren ikke oppfyller kriteriene. 

6.  Kravene omhandlet i nr. 2–5 skal angis i kunngjøringen 

av konkurransen. 

7.  Nr. 1–5 berører ikke spørsmålet om hovedmarkeds-

deltakerens ansvar.  
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Artikkel 22 

Informasjonssikkerhet 

Når det gjelder kontrakter som omfatter, krever og/eller 

inneholder graderte opplysninger, skal oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver i anbudsdokumentasjonen (kunngjøringer av 

konkurranser, anbudsgrunnlag, beskrivende dokumenter eller 

tilleggsdokumenter) angi hvilke tiltak og krav som er 

nødvendige for å ivareta sikkerheten til slike opplysninger på 

det nivået som kreves. 

For dette formål kan oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

kreve at anbudet blant annet inneholder 

a)  en forpliktelse fra anbyderen og de underleverandører som 

allerede er valgt, om at de på en egnet måte sikrer fortrolig 

behandling av alle graderte opplysninger som de har i hende 

eller får kjennskap til i kontraktens løpetid og etter at 

kontrakten er gjennomført eller ikke lenger gjelder, i 

samsvar med relevante lover og forskrifter, 

b)  en forpliktelse fra anbyderen om å framskaffe forpliktelsen 

omhandlet i bokstav a) fra andre underleverandører som 

anbyderen vil benytte under utførelsen av kontrakten, 

c)  tilstrekkelige opplysninger om de underleverandører som 

allerede er valgt, slik at oppdragsgiver/offentlig oppdrags-

giver kan slå fast at hver av disse har den kapasiteten som er 

nødvendig for på en egnet måte å sikre fortrolig behandling 

av alle graderte opplysninger de har tilgang til, eller som det 

kreves at de skal kunne legge fram når de utfører sin 

underleverandørvirksomhet, 

d)  en forpliktelse fra anbyderen om å kunne legge fram de 

opplysningene som kreves i henhold til bokstav c) for alle 

nye underleverandører, før en underleverandørkontrakt 

tildeles. 

I mangel av harmonisering på fellesskapsplan av nasjonale 

systemer for sikkerhetsklarering kan medlemsstatene fastsette 

at de tiltak og krav som er omhandlet i annet ledd, skal være i 

samsvar med medlemsstatenes nasjonale bestemmelser om 

sikkerhetsklarering. Medlemsstatene skal godkjenne de 

sikkerhetsklareringene de anser som likeverdige med dem som 

utstedes i samsvar med nasjonal lovgivning, uten at dette 

berører deres mulighet til å gjennomføre og ta hensyn til 

ytterligere undersøkelser på egen hånd dersom dette anses for 

nødvendig. 

Artikkel 23 

Forsyningssikkerhet 

Oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver skal i anbudsdo-

kumentasjonen (kunngjøringer av konkurranser, anbuds-

grunnlag, beskrivende dokumenter eller tilleggsdokumenter) 

spesifisere sine krav til forsyningssikkerhet. 

For dette formål kan oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

kreve at anbudet blant annet inneholder 

a)  sertifisering eller dokumentasjon som til oppdrags-

givers/offentlig oppdragsgivers tilfredshet viser at 

anbyderen vil kunne oppfylle sine forpliktelser vedrørende 

eksport, overføring og transitt av varer i forbindelse med 

kontrakten, herunder all tilleggsdokumentasjon mottatt fra 

berørte medlemsstater, 

b)  opplysninger om eventuelle begrensninger, som følge av 

eksportkontroll eller sikkerhetsordninger, for oppdrags-

giver/offentlig oppdragsgiver med hensyn til 

offentliggjøring, overføring eller bruk av produktene og 

tjenestene eller eventuelle resultater av disse produktene og 

tjenestene, 

c)  sertifisering eller dokumentasjon som viser at organisering 

og plassering av anbyderens forsyningskjede vil gjøre denne 

i stand til å overholde oppdragsgivers/offentlig 

oppdragsgivers krav til forsyningssikkerhet fastsatt i 

anbudsgrunnlaget, samt en forpliktelse til å sikre at 

eventuelle endringer i forsyningskjeden i løpet av utførelsen 

av kontrakten ikke vil påvirke overholdelsen av disse 

kravene på en negativ måte, 

d)  en forpliktelse fra anbyderens side om å etablere og/eller 

opprettholde den kapasitet som kreves for å oppfylle 

tilleggsbehov som oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

måtte kreve som følge av en krise, i samsvar med de vilkår 

og betingelser som blir avtalt, 

e)  all tilleggsdokumentasjon som er mottatt fra anbyderens 

nasjonale myndigheter om oppfyllelse av tilleggsbehov hos 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver som følge av en 

krise, 

f)  en forpliktelse fra anbyderen om å utføre vedlikehold, 

modernisering eller tilpassing av de varene som omfattes av 

kontrakten, 

g)  en forpliktelse fra anbyderen om å underrette 

oppdragsgiveren i tide om eventuelle endringer i anbyderens 

organisasjon, omsetningskjede eller industrielle strategi som 

måtte påvirke anbyderens forpliktelser overfor oppdrags-

giveren, 

h)  en forpliktelse fra anbyderen om å legge fram for 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver, i samsvar med de 

vilkår som avtales, alt som er nødvendig for produksjon av 

reservedeler, komponenter, enheter til montering og særlig 

prøvingsutstyr, herunder tekniske tegninger, lisenser og 

instruksjoner for bruk, i tilfelle det ikke lenger er mulig for 

anbyderen å levere disse varene. 

En anbyder kan ikke pålegges å innhente en forpliktelse fra en 

medlemsstat som ville berøre vedkommende medlemsstats 

frihet til, i samsvar med relevante bestemmelser i folkeretten 

eller fellesskapsretten, å anvende sine nasjonale eksport-, 

overførings- eller transittlisenskriterier under de omstendigheter 

som foreligger på tidspunktet for beslutningen om en slik 

lisens.  
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Artikkel 24 

Forpliktelser i forbindelse med beskatning, miljøvern, 

arbeidervernbestemmelser og arbeidsvilkår 

1.  En oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver kan i 

anbudsgrunnlaget angi, eller pålegges av en medlemsstat å angi, 

fra hvilket organ eller hvilke organer en kandidat eller anbyder 

kan få tak i relevante opplysninger om forpliktelser vedrørende 

beskatning, miljøvern, arbeidervernbestemmelser og arbeids-

vilkår som gjelder i medlemsstaten, i regionen, lokalt eller i 

tredjestater der bygge- og anleggsarbeidene skal utføres eller 

tjenestene skal ytes, og som får anvendelse på arbeidet som 

utføres på stedet, eller på tjenestene som ytes under 

gjennomføringen av kontrakten. 

2.  Oppdragsgiveren/den offentlige oppdragsgiveren som gir 

opplysningene nevnt i nr. 1, skal anmode anbydere om å angi at 

de under utarbeidingen av anbudet har tatt hensyn til 

forpliktelsene som gjelder arbeidervernbestemmelser og 

arbeidsvilkår på stedet der bygge- og anleggsarbeidet skal 

utføres eller tjenesten skal ytes. 

Bestemmelsene i første ledd skal ikke berøre anvendelsen av 

bestemmelsene i artikkel 49 om undersøkelse av unormalt lave 

anbud. 

KAPITTEL V 

Framgangsmåter 

Artikkel 25 

Framgangsmåter som skal anvendes 

Ved tildeling av kontrakter skal oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere anvende nasjonale framgangsmåter tilpasset 

dette direktivs formål. 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan velge å tildele 

kontrakter ved å anvende begrenset anbudskonkurranse eller 

kjøp etter forhandling med kunngjøring av konkurranse. 

Under de omstendigheter som er omhandlet i artikkel 27, kan 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere tildele kontrakter 

gjennom en konkurransedialog. 

I de særlige tilfellene og under omstendighetene som er 

uttrykkelig nevnt i artikkel 28, kan oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere anvende kjøp etter forhandling uten 

kunngjøring av konkurranse. 

Artikkel 26 

Kjøp etter forhandling med kunngjøring av konkurranse 

1.  I kjøp etter forhandling med kunngjøring av konkurranse 

skal oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere forhandle med 

anbydere om de innleverte anbudene for å tilpasse dem til 

kravene de har angitt i kunngjøringen av konkurransen, 

anbudsgrunnlaget og tilleggsdokumentene, og finne fram til det 

beste anbudet i samsvar med artikkel 47. 

2.  Under forhandlingene skal oppdragsgiverne/de offentlige 

oppdragsgiverne sikre at alle anbydere behandles likt. De skal 

særlig ikke gi opplysninger på en måte som innebærer 

forskjellsbehandling, og som kan gi enkelte anbydere en fordel 

i forhold til andre. 

3.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan fastsette at 

kjøp etter forhandling skal foregå i flere faser for å redusere 

antallet anbud som det skal forhandles om, ved å anvende 

tildelingskriteriene angitt i kunngjøringen av konkurransen eller 

i anbudsgrunnlaget. Kunngjøringen av konkurransen eller 

anbudsgrunnlaget skal angi om dette alternativet er benyttet 

eller ikke. 

Artikkel 27 

Konkurransedialog 

1.  For særlig komplekse kontrakter kan medlemsstatene 

fastsette at dersom oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere 

anser at bruken av begrenset anbudskonkurranse eller kjøp etter 

forhandling med kunngjøringen av konkurranse ikke gjør det 

mulig å tildele kontrakten, kan de benytte konkurransedialog i 

samsvar med denne artikkel. 

En kontrakt skal bare tildeles på grunnlag av tildelingskriteriet 

om det økonomisk mest fordelaktige anbudet. 

2.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal kunngjøre 

en konkurranse der de angir sine behov og krav, som de skal 

definere i den kunngjøringen og/eller i et beskrivende 

dokument. 

3.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal innlede en 

dialog med de kandidater som ble utvalgt i samsvar med de 

relevante bestemmelsene i artikkel 38–46, der målsettingen skal 

være å identifisere og definere hvordan behovene best kan 

oppfylles. De kan diskutere alle aspekter ved kontrakten med de 

utvalgte kandidatene i løpet av denne dialogen. 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal sikre at alle 

anbydere behandles likt mens dialogen pågår. De skal særlig 

ikke gi opplysninger på en måte som innebærer 

forskjellsbehandling, og som kan gi enkelte anbydere en fordel 

i forhold til andre. 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal ikke avsløre 

overfor de andre deltakerne foreslåtte løsninger eller andre 

fortrolige opplysninger som de har fått av en kandidat som 

deltar i dialogen, uten dennes samtykke. 

4.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan fastsette at 

framgangsmåten skal foregå i flere faser for å redusere antallet 

løsninger som skal diskuteres i løpet av dialogen, ved å anvende 

tildelingskriteriene angitt i kunngjøringen av konkurransen eller 

i det beskrivende dokumentet. Det skal angis i kunngjøringen 

av konkurransen eller i det beskrivende dokumentet at dette 

alternativet kan bli benyttet.  
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5.  Oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver skal fortsette 

denne dialogen til den kan identifisere den eller de løsningene 

som kan oppfylle dens behov, om nødvendig etter å ha 

sammenlignet dem. 

6.  Etter å ha erklært at dialogen er avsluttet og etter å ha 

informert deltakerne om dette, skal oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere anmode dem om å levere sine endelige anbud 

på grunnlag av den eller de løsninger som er blitt lagt fram og 

spesifisert i løpet av dialogen. Disse anbudene skal inneholde 

alle de elementer som er påkrevd og nødvendige for å 

gjennomføre prosjektet. 

Disse anbudene kan klargjøres, spesifiseres og tilpasses på 

oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers anmodning. Slike 

klargjøringer, spesifiseringer, tilpasninger eller tilleggs-

opplysninger kan imidlertid ikke innebære endringer av 

grunnleggende trekk ved anbudet eller anbudsinnbydelsen, 

ettersom slike endringer vil kunne være konkurransevridende 

eller føre til forskjellsbehandling. 

7.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal vurdere de 

mottatte anbudene på grunnlag av tildelingskriteriene fastsatt i 

kunngjøringen av konkurransen eller i det beskrivende 

dokumentet og velge det økonomisk mest fordelaktige anbudet 

i samsvar med artikkel 47. 

På oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers anmodning kan den 

anbyder som blir identifisert som den som har innlevert det 

økonomisk mest fordelaktige anbudet, bli bedt om å klargjøre 

visse aspekter ved anbudet eller bekrefte forpliktelser i anbudet, 

forutsatt at dette ikke fører til noen endring av vesentlige 

aspekter ved anbudet eller anbudsinnbydelsen og heller ikke 

medfører noen risiko for konkurransevridning eller 

forskjellsbehandling. 

8.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan fastsette 

priser eller betalinger til deltakerne i dialogen. 

Artikkel 28 

Tilfeller som rettferdiggjør anvendelse av kjøp etter 

forhandling uten kunngjøring av konkurranse 

I følgende tilfeller kan oppdragsgivere/offentlige oppdragsgi-

vere tildele kontrakter ved kjøp etter forhandling uten 

forutgående kunngjøring av konkurranse, og de skal begrunne 

bruken av denne framgangsmåten i kunngjøringen av 

kontraktstildelingen, slik det kreves i artikkel 30 nr. 3: 

1)  For bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og 

tjenestekontrakter: 

a)  Dersom ingen anbud eller ingen egnede anbud eller 

ingen søknader er innlevert i forbindelse med en 

begrenset anbudskonkurranse, et kjøp etter forhandling 

med en forutgående kunngjøring av konkurranse eller en 

konkurransedialog, forutsatt at de opprinnelige 

kontraktsvilkårene ikke er vesentlig endret, og at det 

oversendes en rapport til Kommisjonen dersom denne 

anmoder om dette, 

b)  når det foreligger ugyldige anbud, eller dersom det er 

innlevert anbud som ikke kan aksepteres i henhold til 

nasjonale bestemmelser som er i overensstemmelse med 

artikkel 5, 19 og 21–24 og kapittel VII i avdeling II, i 

forbindelse med en begrenset anbudskonkurranse, et 

kjøp etter forhandling med kunngjøring av konkurranse 

eller en konkurransedialog, i den utstrekning 

i)  de opprinnelige kontraktsvilkårene ikke er vesentlig 

endret, og 

ii)  oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere i kjøp 

etter forhandling inkluderer kun de anbyderne som 

oppfyller kriteriene i artikkel 39–46, og som i den 

forutgående begrensede anbudskonkurransen eller 

konkurransedialogen har innlevert anbud i samsvar 

med de formelle kravene i anbudsprosedyren, 

c)  når de tidsrommene som er fastsatt for den begrensede 

anbudskonkurransen og kjøp etter forhandling med 

kunngjøring av konkurranse, herunder de kortere 

fristene som er omhandlet i artikkel 33 nr. 7, ikke er 

forenlige med hastebehandlingen som skyldes en krise. 

Dette kan for eksempel gjelde i de tilfeller som er nevnt 

i artikkel 23 annet ledd bokstav d), 

d)  i den grad det er absolutt nødvendig, dersom det av 

tvingende grunner forårsaket av begivenheter 

oppdragsgiverne/de offentlige oppdragsgiverne ikke har 

kunnet forutse, ikke er mulig å overholde de frister som 

kreves ved begrenset anbudskonkurranse eller ved kjøp 

etter forhandling med kunngjøring av konkurranse som 

omhandlet i artikkel 33 nr. 7. De omstendigheter som 

påberopes som tvingende grunner, må på ingen måte 

kunne tilskrives oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver, 

e)  dersom kontrakten av tekniske årsaker eller av årsaker 

forbundet med vern av eneretter bare kan tildeles en 

bestemt markedsdeltaker. 

2)  For tjenestekontrakter og varekontrakter: 

a)  For andre forsknings- og utviklingstjenester enn dem 

omhandlet i artikkel 13, 

b)  for produkter som utelukkende produseres til 

forsknings- og utviklingsformål, med unntak av 

serieproduksjon for å sikre lønnsomhet eller inntjening 

av kostnadene til forskning og utvikling.  
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3)  For varekontrakter: 

a)  For nye leveranser fra den opprinnelige leverandøren 

som har til formål enten delvis å erstatte normale 

leveranser eller installasjoner eller å utvide eksisterende 

leveranser og installasjoner, dersom et skifte av 

leverandør ville tvinge oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver til å kjøpe utstyr med andre tekniske 

egenskaper som kan være inkompatibelt eller føre til 

uforholdsmessige tekniske vansker ved drift og 

vedlikehold. 

Løpetiden på slike kontrakter og på stadig 

tilbakevendende kontrakter kan ikke overstige fem år, 

unntatt i ekstraordinære tilfeller som fastslås idet det tas 

hensyn til den forventede livssyklusen til leverte 

produkter, installasjoner eller systemer og til de tekniske 

vanskene som en endring av leverandør vil kunne 

medføre, 

b)  for varer som noteres og kjøpes på et råvaremarked, 

c)  for kjøp av varer på særlig gunstige vilkår, enten fra en 

leverandør som avvikler sin forretningsvirksomhet, eller 

fra bobestyrere eller avviklingsstyrer ved en konkurs, 

ved en frivillig gjeldsordning eller ved lignende 

framgangsmåter i henhold til nasjonale lover eller 

forskrifter. 

4)  For bygge- og anleggskontrakter og tjenestekontrakter: 

a)  For ytterligere bygge- og anleggsarbeider eller tjenester 

som ikke var med i det opprinnelige prosjektforslaget 

eller i den opprinnelige kontrakten, men som grunnet 

uforutsette omstendigheter er blitt nødvendige for å 

kunne utføre de arbeider eller tjenester kontrakten 

omhandler, forutsatt at kontrakten tildeles den 

markedsdeltaker som utfører disse arbeidene eller yter 

disse tjenestene, 

i)  dersom slike tilleggsarbeider eller tilleggstjenester i 

teknisk og økonomisk henseende ikke kan holdes 

atskilt fra den opprinnelige kontrakten uten 

vesentlige ulemper for oppdragsgiverne, eller 

ii)  dersom slike arbeider eller tjenester, til tross for at de 

kan holdes atskilt fra den opprinnelige kontrakten, 

likevel er strengt nødvendige for at kontrakten skal 

kunne fullføres. 

Den samlede verdien av kontrakter som tildeles for 

tilleggsarbeider eller tilleggstjenester, må imidlertid 

ikke overstige 50 % av den opprinnelige kontraktens 

verdi, 

b)  for nye bygge- og anleggsarbeider eller tjenester som er 

en gjentakelse av tilsvarende bygge- og anleggsarbeider 

eller tjenester gitt i oppdrag til den markedsdeltakeren 

som de samme oppdragsgiverne/offentlige 

oppdragsgiverne tildelte den opprinnelige kontrakten, 

forutsatt at slike bygge- og anleggsarbeider eller 

tjenester er i samsvar med et grunnprosjekt, og at den 

opprinnelige kontrakten for dette prosjektet ble tildelt 

gjennom en begrenset anbudskonkurranse, et kjøp etter 

forhandling med kunngjøring av konkurranse eller en 

konkurransedialog. 

 Så snart det utlyses konkurranse om det første 

prosjektet, skal det opplyses om mulig bruk av denne 

framgangsmåten, og oppdragsgiverne/de offentlige 

oppdragsgiverne skal ta hensyn til det samlede 

kostnadsoverslaget for etterfølgende bygge- og 

anleggsarbeider eller tjenester når de anvender 

artikkel 8. 

 Denne framgangsmåten kan bare benyttes i de første 

fem årene etter inngåelsen av den opprinnelige 

kontrakten, unntatt i ekstraordinære tilfeller som fastslås 

idet det tas hensyn til den forventede livssyklusen til 

leverte produkter, installasjoner eller systemer og til de 

tekniske vanskene som en endring av leverandør vil 

kunne medføre. 

5)  For kontrakter som gjelder levering av luft- og 

sjøtransporttjenester for en medlemsstats væpnede styrker 

eller sikkerhetsstyrker som er utplassert eller vil bli 

utplassert utenlands, når oppdragsgiver/offentlig oppdrags-

giver må kjøpe slike tjenester fra markedsdeltakere som 

bare garanterer gyldigheten av sine anbud i så korte 

perioder at tidsfristen for en begrenset anbudskonkurranse 

eller et kjøp etter forhandling med kunngjøring av 

konkurranse, herunder de kortere tidsfristene som 

omhandlet i artikkel 33 nr. 7, ikke kan overholdes. 

Artikkel 29 

Rammeavtaler 

1.  Medlemsstatene kan tillate at oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere inngår rammeavtaler. 

2.  Når en rammeavtale skal inngås, skal oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere følge saksbehandlingsreglene 

omhandlet i dette direktiv for alle trinn fram til tildeling av 

kontraktene basert på den aktuelle rammeavtalen. Partene i 

rammeavtalen skal velges ut ved anvendelse av 

tildelingskriteriene fastsatt i samsvar med artikkel 47. 

Kontrakter basert på en rammeavtale skal tildeles i samsvar 

med framgangsmåtene fastsatt i nr. 3 og 4. Disse 

framgangsmåtene kan bare anvendes mellom oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere og de markedsdeltakerne som 

opprinnelig var parter i rammeavtalen.  
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Ved tildeling av kontrakter som er basert på en rammeavtale, 

kan partene ikke under noen omstendigheter foreta vesentlige 

endringer i de vilkår som er nedfelt i rammeavtalen, særlig ikke 

i det tilfellet som er omhandlet i nr. 3. 

Varigheten av en rammeavtale kan ikke overstige sju år, unntatt 

i ekstraordinære tilfeller som fastslås idet det tas hensyn til den 

forventede livssyklusen til leverte produkter, installasjoner eller 

systemer og til de tekniske vanskene som en endring av 

leverandør vil kunne medføre. 

I slike ekstraordinære tilfeller skal oppdragsgiverne/de 

offentlige oppdragsgiverne i meldingen omhandlet i artikkel 30 

nr. 3 legge fram en relevant begrunnelse for disse 

omstendighetene. 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan ikke bruke 

rammeavtaler på utilbørlig vis eller på en måte som forhindrer, 

begrenser eller vrir konkurransen. 

3.  Dersom en rammeavtale blir inngått med én enkelt 

markedsdeltaker, skal kontrakter basert på den aktuelle avtalen 

tildeles innenfor de vilkår som er fastsatt i rammeavtalen. 

Ved tildeling av slike kontrakter kan oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere skriftlig konsultere den deltakende part i 

rammeavtalen og om nødvendig anmode denne om å supplere 

sitt anbud. 

4. Dersom en rammeavtale blir inngått med flere 

markedsdeltakere, må de sistnevnte være minst tre i antall, i den 

grad det foreligger et tilstrekkelig antall markedsdeltakere som 

oppfyller utvelgingskriteriene, og/eller et tilstrekkelig antall 

gyldige anbud som oppfyller tildelingskriteriene. 

Kontrakter basert på rammeavtaler som er inngått med flere 

markedsdeltakere, kan tildeles enten 

— ved anvendelse av de vilkår som er nedfelt i rammeavtalen, 

uten å gjenåpne konkurransen, eller 

— dersom ikke alle vilkår er nedfelt i rammeavtalen, når 

partene igjen befinner seg i konkurranse på grunnlag av de 

samme og eventuelt mer presist formulerte vilkårene, samt 

eventuelt andre vilkår som er nevnt i anbudsgrunnlaget for 

rammeavtalen, i samsvar med følgende framgangsmåte: 

a)  For hver kontrakt som skal tildeles, skal oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere skriftlig konsultere de 

markedsdeltakerne som er i stand til å gjennomføre 

kontrakten, 

b)  oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal fastsette 

en frist som er tilstrekkelig lang til at anbud for hver 

enkelt kontrakt kan leveres, samtidig som det tas hensyn 

til faktorer som hvor kompleks kontraktens gjenstand er 

og hvor lang tid som er nødvendig for å innlevere anbud, 

c)  anbud skal leveres skriftlig, og innholdet i dem skal 

være fortrolig fram til den fastsatte svarfristen er utløpt, 

d)  oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal tildele 

hver kontrakt til den anbyder som har innlevert det beste 

anbudet på grunnlag av tildelingskriteriene fastsatt i 

anbudsgrunnlaget for rammeavtalen. 

KAPITTEL VI 

Regler for kunngjøring og innsyn 

Avsni t t  1  

Offent l iggjøring  av kunngjøringer  

Artikkel 30 

Kunngjøringer 

1.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal informere 

om følgende ved hjelp av en veiledende forhåndskunngjøring 

som offentliggjøres av Kommisjonen eller av dem selv i deres 

«kjøperprofil», som omtalt i vedlegg VI nr. 2: 

a)  når det gjelder varer, den anslåtte samlede verdien av 

kontrakter eller rammeavtaler etter vareområde som de har 

til hensikt å tildele i løpet av de neste tolv månedene. 

 Vareområdet skal fastsettes av oppdragsgiverne/de 

offentlige oppdragsgiverne med henvisning til CPV-

nomenklaturen, 

b)  når det gjelder tjenester, den anslåtte samlede verdien av 

kontrakter eller rammeavtaler i hver tjenestekategori som de 

har til hensikt å tildele i løpet av de neste tolv månedene, 

c)  når det gjelder bygge- og anleggskontrakter, de vesentligste 

særtrekkene ved kontraktene eller rammeavtalene som de 

har til hensikt å tildele. 

Kunngjøringene omhandlet i første ledd skal oversendes 

Kommisjonen eller offentliggjøres i kjøperprofilen snarest 

mulig etter beslutningen som godkjenner prosjektet som 

oppdragsgiverne/de offentlige oppdragsgiverne har til hensikt å 

tildele kontrakter eller rammeavtaler for.  
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Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere som offentliggjør en 

veiledende forhåndskunngjøring i sin kjøperprofil, skal 

oversende Kommisjonen en elektronisk melding om 

offentliggjøringen av den veiledende kunngjøringen i 

kjøperprofilen i det formatet og etter de detaljerte 

framgangsmåtene for overføring av meldinger som er angitt i 

vedlegg VI nr. 3. 

Offentliggjøring av kunngjøringene nevnt i første ledd er 

obligatorisk bare dersom oppdragsgiverne/de offentlige 

oppdragsgiverne benytter seg av muligheten til å forkorte 

fristene for mottak av anbud som fastsatt i artikkel 33 nr. 3. 

Dette nummer får ikke anvendelse på kjøp etter forhandling 

uten forutgående kunngjøring av konkurranse. 

2.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere som ønsker å 

tildele en kontrakt eller en rammeavtale ved en begrenset 

anbudskonkurranse, ved kjøp etter forhandling med 

kunngjøring av konkurranse eller ved en konkurransedialog, 

skal opplyse om dette ved hjelp av en kunngjøring av 

konkurranse. 

3.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere som har tildelt 

en kontrakt eller inngått en rammeavtale, skal sende en melding 

om resultatene av framgangsmåten for tildeling senest 48 dager 

etter tildelingen av kontrakten eller inngåelsen av 

rammeavtalen. 

For rammeavtaler som inngås i samsvar med artikkel 29, skal 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere ikke være forpliktet 

til å sende en melding om resultatene av framgangsmåten for 

tildelingen for hver enkelt kontrakt som bygger på denne 

avtalen. 

Enkelte opplysninger om kontraktstildeling eller inngåelse av 

rammeavtaler trenger ikke å offentliggjøres dersom dette ville 

være til hinder for håndheving av loven eller på annen måte 

være i strid med allmennhetens interesser, særlig forsvars- 

og/eller sikkerhetsinteresser, til skade for bestemte offentlige 

eller private markedsdeltakeres legitime forretningsinteresser 

eller til hinder for en rettferdig konkurranse mellom dem. 

Artikkel 31 

Frivillig offentliggjøring 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan i samsvar med 

artikkel 32 offentliggjøre meldinger om kontrakter som ikke 

omfattes av kravene om offentliggjøring som er fastsatt i dette 

direktiv. 

Artikkel 32 

Utforming av og form på offentliggjøring av kunngjøringer 

1.  Kunngjøringer skal inneholde opplysningene omhandlet i 

vedlegg IV og eventuelle andre opplysninger som 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver anser som nyttige, i 

formatet til standardskjemaene vedtatt av Kommisjonen etter 

framgangsmåten med rådgivende komité omhandlet i 

artikkel 67 nr. 2. 

2.  Kunngjøringer som oppdragsgivere/offentlige oppdrags-

givere oversender Kommisjonen, skal sendes enten elektronisk 

i samsvar med formatet og framgangsmåtene for overføring 

som er fastsatt i vedlegg VI nr. 3, eller på annen måte. Dersom 

hurtigbehandlingen omhandlet i artikkel 33 nr. 7 benyttes, må 

kunngjøringer sendes enten med telefaks eller elektronisk i 

samsvar med formatet og framgangsmåtene for overføring som 

er fastsatt i vedlegg VI nr. 3. 

Kunngjøringer skal offentliggjøres i samsvar med de tekniske 

kjennetegnene for offentliggjøring fastsatt i vedlegg VI nr. 1 

bokstav a) og b). 

3.  Kunngjøringer som utarbeides og overføres elektronisk i 

samsvar med formatet og framgangsmåtene for overføring som 

er angitt i vedlegg VI nr. 3, skal offentliggjøres senest fem 

dager etter at de er sendt. 

Kunngjøringer som ikke overføres elektronisk i samsvar med 

formatet og framgangsmåtene for overføring som er angitt i 

vedlegg VI nr. 3, skal offentliggjøres senest tolv dager etter at 

de er sendt, eller når det gjelder hurtigbehandlingen omhandlet i 

artikkel 33 nr. 7, høyst fem dager etter at de er sendt. 

4.  Kunngjøringer av konkurranse skal offentliggjøres i sin 

helhet på et av fellesskapets offisielle språk, som velges av 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver, og bare denne 

opprinnelige språkversjonen har gyldighet. Det skal 

offentliggjøres et sammendrag av de vesentlige elementer i hver 

kunngjøring på de andre offisielle språkene. 

Kostnadene i forbindelse med Kommisjonens offentliggjøring 

av slike kunngjøringer skal dekkes av Fellesskapet. 

5.  Kunngjøringer og innholdet i dem skal ikke 

offentliggjøres på nasjonalt plan eller i en kjøperprofil før den 

dato de oversendes til Kommisjonen. 

Kunngjøringer som offentliggjøres på nasjonalt plan, skal ikke 

inneholde andre opplysninger enn dem som er med i 

kunngjøringene som er oversendt Kommisjonen, eller som 

offentliggjøres i en kjøperprofil i samsvar med artikkel 30 nr. 1 

første ledd, men skal inneholde datoen da kunngjøringen ble 

oversendt Kommisjonen eller offentliggjort i en kjøperprofil. 

Veiledende forhåndskunngjøringer skal ikke offentliggjøres i en 

kjøperprofil før kunngjøringen av offentliggjøring i denne 

formen oversendes Kommisjonen, og skal inneholde datoen for 

oversendingen. 

6.  Innholdet i kunngjøringer som ikke oversendes 

elektronisk i samsvar med formatet og framgangsmåtene for 

overføring angitt i vedlegg VI nr. 3, skal være begrenset til om 

lag 650 ord.  
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7.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere må kunne 

dokumentere datoene for oversending av kunngjøringer. 

8.  Kommisjonen skal gi oppdragsgiver/offentlig oppdragsgi-

ver en bekreftelse på offentliggjøring av de innsendte 

opplysningene, med angivelse av datoen for slik 

offentliggjøring. En slik bekreftelse skal anses som 

dokumentasjon på offentliggjøring. 

Avsni t t  2  

Fris ter  

Artikkel 33 

Frister for mottak av anmodninger om deltaking og for 

mottak av anbud 

1.  Når oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere fastsetter 

frister for mottak av anmodninger om deltaking og anbud, skal 

de ta særlig hensyn til kontraktens kompleksitet og den tid som 

er nødvendig for å utarbeide anbud, men uten at minstefristene 

fastsatt i denne artikkel berøres. 

2.  I begrensede anbudskonkurranser, kjøp etter forhandling 

med kunngjøring av konkurranse og bruk av konkurransedialog 

skal minstefristen for mottak av anmodninger om deltaking 

være 37 dager fra den dato kunngjøring av konkurranse er 

sendt. 

Ved begrensede anbudskonkurranser skal minstefristen for 

mottak av anbud være 40 dager fra den dato innbydelsen ble 

sendt. 

3.  Når oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere har 

offentliggjort en veiledende forhåndskunngjøring av 

konkurranse, kan minstefristen for mottak av anbud i henhold 

til nr. 2 annet ledd som hovedregel forkortes til 36 dager, men 

ikke under noen omstendighet til mindre enn 22 dager. 

Fristen skal løpe fra den dato anbudsinnbydelsen ble sendt. 

Den forkortede fristen nevnt i første ledd kan tillates under 

forutsetning av at den veiledende forhåndskunngjøringen 

inneholdt alle opplysningene som kreves for kunngjøring av 

konkurranse i henhold til vedlegg IV, i den grad disse 

opplysningene er tilgjengelige på det tidspunkt kunngjøringen 

blir offentliggjort, og at denne veiledende forhånds-

kunngjøringen ble sendt til offentliggjøring mellom 52 dager og 

12 måneder før den dato kunngjøringen av konkurransen ble 

sendt. 

4.  Dersom kunngjøringer blir utarbeidet og oversendt 

elektronisk i samsvar med formatet og framgangsmåten for 

sending av kunngjøringer som angitt i vedlegg VI nr. 3, kan 

fristen for mottak av anmodning om deltaking omhandlet i nr. 2 

første ledd forkortes med sju dager. 

5.  Fristene for mottak av anbud nevnt i nr. 2 annet ledd kan 

reduseres med fem dager dersom oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver gir ubegrenset og full direkte elektronisk tilgang 

til anbudsgrunnlaget og alle tilleggsdokumenter fra datoen for 

offentliggjøring av kunngjøringen i samsvar med vedlegg VI, 

og i kunngjøringsteksten angir internettadressen der denne 

dokumentasjonen er tilgjengelig. 

Denne forkortelsen kan komme i tillegg til den som er 

omhandlet i nr. 4. 

6.  Dersom anbudsgrunnlaget og tilleggsdokumentene eller 

tilleggsopplysningene, uansett årsak og selv om det er anmodet 

om dem i god tid, ikke framlegges innen fristene fastsatt i 

artikkel 34, eller dersom anbud bare kan innleveres etter et 

besøk eller en besiktigelse på stedet av tilleggsdokumenter til 

anbudsgrunnlaget, skal fristene for mottak av anbud forlenges 

slik at alle berørte markedsdeltakere kan få kjennskap til alle 

opplysninger som er nødvendige for å utarbeide anbud. 

7.  Ved begrenset anbudskonkurranse og kjøp etter 

forhandling med kunngjøring av konkurranse der tidsnød gjør 

det praktisk umulig å overholde minstefristene fastsatt i denne 

artikkel, kan oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere fastsette 

— en frist for mottak av anmodninger om deltaking på minst 

15 dager fra den dato kunngjøringen av konkurransen ble 

sendt, eller minst ti dager dersom kunngjøringen ble sendt 

elektronisk, i samsvar med formatet og framgangsmåten for 

sending av slike kunngjøringer som fastsatt i vedlegg VI 

nr. 3, og 

— når det gjelder begrenset anbudskonkurranse, en frist for 

mottak av anbud på minst ti dager fra datoen da 

anbudsinnbydelsen ble sendt. 

Avsni t t  3  

Opplysningenes  innhold og  overfør ings metode  

Artikkel 34 

Innbydelse til å inngi anbud, forhandle eller delta i en 

dialog 

1.  Ved begrenset anbudskonkurranse, kjøp etter forhandling 

med kunngjøring av konkurranse og konkurransedialog skal 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere samtidig og skriftlig 

innby de utvalgte kandidatene til å innlevere sine anbud, til å 

forhandle eller, i tilfelle av en konkurransedialog, til å ta del i 

dialogen. 

2.  Innbydelsen til kandidatene skal inneholde enten 

— et eksemplar av anbudsgrunnlaget eller av det beskrivende 

dokumentet og eventuelle tilleggsdokumenter, eller 

— en henvisning til hvor kandidatene kan få tilgang til 

dokumentene nevnt i første strekpunkt dersom de er gjort 

direkte tilgjengelig elektronisk i samsvar med artikkel 33 

nr. 5.  
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3.  Dersom anbudsgrunnlaget, det beskrivende dokumentet 

og/eller eventuelle tilleggsdokumenter innehas av andre enn 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver som har ansvar for 

framgangsmåten for tildelingen, skal innbydelsen angi hvilken 

adresse de kan anmode om denne dokumentasjonen fra, og 

eventuelt fristen for å anmode om slike dokumenter, hva som 

skal betales for å få tilgang til dem, og eventuelle 

framgangsmåter ved betaling. Vedkommende etat skal sende 

denne dokumentasjonen til markedsdeltakeren umiddelbart etter 

mottak av en anmodning. 

4.  Tilleggsopplysninger til anbudsgrunnlaget, det 

beskrivende dokumentet og/eller tilleggsdokumentene skal 

sendes av oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver eller ved-

kommende etat senest seks dager før den endelige fristen som 

er fastsatt for mottak av anbud, forutsatt at det er anmodet om 

dette i god tid. Ved begrenset anbudskonkurranse eller 

hurtigbehandling er denne fristen fire dager. 

5.  I tillegg til de opplysningene som er fastsatt i nr. 2, 3 og 4, 

skal innbydelsen minst inneholde 

a)  en henvisning til den offentliggjorte kunngjøringen av 

konkurransen, 

b)  fristen for mottak av anbud, adressen anbudene skal sendes 

til, og på hvilke(t) språk anbudene skal være utarbeidet. Ved 

en konkurransedialog skal disse opplysningene ikke ligge i 

innbydelsen om å ta del i dialogen, men i innbydelsen om å 

innlevere et anbud, 

c)  ved en konkurransedialog, fastsatt dato og adresse for 

innledning av samråd samt hvilke(t) språk som skal 

benyttes, 

d)  en angivelse av eventuelle dokumenter som skal vedlegges, 

enten for å underbygge de verifiserbare erklæringer som er 

gitt av kandidaten i samsvar med artikkel 38, eller for å 

supplere opplysningene som er omhandlet i samme artikkel, 

på samme vilkår som fastlagt i artikkel 41 og 42, 

e)  vektingen av kriteriene for tildeling av kontrakten eller 

eventuelt den fallende prioriteringsrekkefølgen for de 

kriteriene som ble benyttet til å definere det økonomisk mest 

fordelaktige anbudet, dersom disse opplysningene ikke er 

gitt i kunngjøringen av konkurransen, anbudsgrunnlaget 

eller det beskrivende dokumentet. 

Artikkel 35 

Opplysninger for kandidater og anbydere 

1.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal så tidlig 

som mulig underrette kandidater og anbydere om beslutninger 

som er tatt vedrørende tildelingen av en kontrakt eller 

inngåelsen av en rammeavtale, herunder grunnene til eventuelle 

beslutninger om ikke å tildele en kontrakt eller inngå en 

rammeavtale som har vært gjenstand for en anbudskonkurranse, 

eller om ikke å gjenoppta denne framgangsmåten; slike 

opplysninger skal gis skriftlig på anmodning til 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere. 

2.  På anmodning fra den berørte part skal 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver, om ikke annet framgår 

av nr. 3, så tidlig som mulig og senest 15 dager etter mottak av 

den skriftlige anmodningen om opplysninger underrette partene 

om følgende: 

a)  enhver avvist kandidat, grunnene til avslaget på søknaden, 

b)  enhver avvist anbyder, grunnene til avvisningen av anbudet, 

herunder særlig for de tilfeller som omhandles i artikkel 18 

nr. 4 og 5, grunnene til beslutningen om manglende samsvar 

eller beslutningen om at bygge- og anleggsarbeidene, varene 

eller tjenestene ikke oppfyller ytelses- eller 

funksjonskravene, samt i de tilfeller som omhandles i 

artikkel 22 og 23, grunnene til beslutningen om manglende 

samsvar med kravene til informasjons- og 

forsyningssikkerhet, 

c)  enhver anbyder som har innlevert et gyldig anbud som er 

blitt avvist, egenskapene og de relative fordelene ved det 

valgte anbudet samt navnet på den valgte anbyderen eller på 

partene i rammeavtalen. 

3. Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan beslutte å 

holde tilbake enkelte opplysninger om kontraktstildeling eller 

inngåelse av rammeavtaler som omhandlet i nr. 1 dersom 

frigivelse av slike opplysninger ville være til hinder for 

håndheving av loven eller på annen måte være i strid med 

allmennhetens interesser, særlig forsvars- og/eller 

sikkerhetsinteresser, til skade for bestemte offentlige eller 

private markedsdeltakeres legitime forretningsinteresser eller til 

hinder for en rettferdig konkurranse mellom dem. 

Avsni t t  4  

Kommunikas jon  

Artikkel 36 

Regler for kommunikasjon 

1. All kommunikasjon og informasjonsutveksling omhandlet i 

denne avdeling kan skje per post, per telefaks, elektronisk i 

samsvar med nr. 4 og 5, per telefon i de tilfeller og 

omstendigheter som er omhandlet i nr. 6, eller ved en 

kombinasjon av disse etter oppdragsgiverens valg. 

2.  De valgte kommunikasjonsmidlene skal være allment 

tilgjengelige og ikke begrense markedsdeltakeres adgang til 

anbudsprosedyren. 

3. Kommunikasjonen og utvekslingen og lagringen av 

informasjon skal utføres på en slik måte at dataintegriteten og 

fortroligheten til anmodninger om deltaking og anbud 

opprettholdes, og slik at oppdragsgiverne ikke ser nærmere på 

innholdet i anmodninger om deltaking og anbud før etter at 

tidsfristen for innlevering av disse er utløpt.  
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4.  De verktøy som skal benyttes ved elektronisk 

kommunikasjon, samt deres tekniske egenskaper, skal være 

ikke-diskriminerende, allment tilgjengelige og kompatible med 

informasjons- og kommunikasjonsteknologiprodukter i 

alminnelig bruk. 

5.  Følgende regler får anvendelse på innretninger for 

elektronisk overføring og mottak av anbud og på innretninger 

for elektronisk mottak av anmodninger om deltaking: 

a)  Opplysninger vedrørende spesifikasjonene som er 

nødvendige for elektronisk innlevering av anbud og 

anmodning om deltaking, herunder kryptering, skal være 

tilgjengelige for berørte parter. Videre skal innretninger for 

elektronisk mottak av anbud og anmodning om deltaking 

være i samsvar med kravene i vedlegg VIII. 

b)  Medlemsstatene kan, i henhold til artikkel 5 i 

direktiv 1999/93/EF, kreve at elektroniske anbud ledsages 

av en avansert elektronisk signatur i samsvar med nr. 1 i 

nevnte direktiv. 

c)  Medlemsstatene kan innføre eller opprettholde frivillige 

akkrediteringsordninger med sikte på å øke nivået for 

sertifiseringstjenester som ytes for slike innretninger. 

d)  Kandidater skal innen utløpet av den fastsatte fristen for 

innlevering av anbud eller anmodning om deltaking 

forplikte seg til å oversende de dokumenter, attester og 

erklæringer som er nevnt i artikkel 39–44 og i artikkel 46, 

dersom disse ikke foreligger i et elektronisk format. 

6.  Følgende regler får anvendelse på overføring av 

anmodninger om deltaking: 

a)  Anmodning om deltaking i framgangsmåter for tildeling av 

kontrakter kan framsettes skriftlig eller per telefon. 

b)  Dersom anmodninger om deltaking skjer per telefon, skal 

det sendes en skriftlig bekreftelse før utløpet av fristen 

fastsatt for mottak. 

c)  Oppdragsgivere kan kreve at anmodninger om deltaking 

som er framsatt per telefaks, skal bekreftes per post eller 

elektronisk dersom dette er nødvendig med hensyn til 

rettslig bevis. Alle slike krav, sammen med den fristen som 

må overholdes, skal være fastsatt av oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver i kunngjøringen av konkurransen. 

Avsni t t  5  

Rapporter  

Artikkel 37 

Rapportenes innhold 

1.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal for alle 

kontrakter og rammeavtaler utarbeide en skriftlig rapport for å 

bekrefte at utvelgingsprosessen er gjennomført på en åpen og 

ikke-diskriminerende måte, og den skal minst inneholde 

a)  oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers navn og adresse 

samt kontraktens eller rammeavtalens gjenstand og verdi, 

b)  valgt framgangsmåte for tildeling, 

c)  ved konkurransedialog, hvilke omstendigheter som 

berettiger bruken av denne framgangsmåten, 

d)  ved kjøp etter forhandling uten forutgående kunngjøring av 

konkurranse, de omstendigheter omhandlet i artikkel 28 som 

begrunner bruken av denne framgangsmåten, eventuelt en 

begrunnelse for å overskride fristene fastsatt i artikkel 28 

nr. 3 bokstav a) annet ledd og i artikkel 28 nr. 4 bokstav b) 

tredje ledd og for å overskride grensen på 50 % fastsatt i 

artikkel 28 nr. 4 bokstav a) annet ledd, 

e)  dersom det er relevant, grunnene til at rammeavtalen skal 

vare lenger enn sju år, 

f)  navnet på de valgte kandidatene og grunnene til at de er 

valgt, 

g)  navnet på de avviste kandidatene og grunnene til at de er 

avvist, 

h)  grunnene til at anbud er avvist, 

i)  navnet på den valgte anbyderen, grunnene til at det anbudet 

er valgt, og, dersom dette er kjent, hvilken andel av 

kontrakten eller rammeavtalen som den valgte anbyderen 

har til hensikt eller vil pålegges å sette bort til tredjemenn, 

j)  om nødvendig, grunnene til at oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver har besluttet at det ikke skal tildeles noen 

kontrakt eller rammeavtale. 

2.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal treffe 

egnede tiltak for å dokumentere forløpet av framgangsmåten for 

tildelingen som gjennomføres elektronisk. 

3.  Rapporten eller dens hovedpunkter skal på anmodning 

oversendes Kommisjonen.  
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KAPITTEL VII 

Framgangsmåtens forløp 

Avsni t t  1  

Alminnel ige  bes te mmelser  

Artikkel 38 

Etterprøving av deltakeres egnethet, utvelging av deltakere 

og tildeling av kontrakter 

1.  Kontrakter skal tildeles på grunnlag av kriteriene fastsatt i 

artikkel 47 og 49, idet det tas hensyn til artikkel 19, etter at 

egnetheten til de markedsdeltakerne som ikke er utelukket i 

henhold til artikkel 39 eller 40, er blitt vurdert av 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere i samsvar med 

kriteriene for økonomisk og finansiell evne samt faglig og 

teknisk kunnskap eller evne som nevnt i artikkel 41–46, og 

eventuelt i samsvar med de ikke-diskriminerende reglene og 

kriteriene nevnt i nr. 3. 

2.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere kan kreve at 

kandidater oppfyller minstenivåer for kapasitet i samsvar med 

artikkel 41 og 42. 

Omfanget av opplysningene omhandlet i artikkel 41 og 42 og 

minstenivåene for kapasitet som kreves for en bestemt kontrakt, 

må være i samsvar med og stå i forhold til kontraktens 

gjenstand. 

Disse minstenivåene skal angis i kunngjøringen av 

konkurransen. 

3.  Ved begrenset anbudskonkurranse, kjøp etter forhandling 

med kunngjøring av konkurranse og konkurransedialog kan 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere begrense antallet 

egnede kandidater som de vil innby til å levere anbud eller 

avholde en dialog med. I dette tilfellet skal 

— oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere angi i kunngjø-

ringen av konkurransen hvilke objektive og ikke-

diskriminerende kriterier eller regler de vil anvende, det 

minste antallet kandidater de vil innby, og, der det er 

relevant, det største antallet kandidater de vil innby. Det 

minste antallet kandidater de vil innby, kan ikke være 

mindre enn tre, 

— oppdragsgiverne/de offentlige oppdragsgiverne deretter 

invitere et antall kandidater som minst tilsvarer det minste 

antallet kandidater angitt på forhånd, forutsatt at et 

tilstrekkelig antall egnede kandidater er tilgjengelige. 

Dersom antallet kandidater som oppfyller utvelgingskriteriene 

og minstenivåene for kapasitet, er lavere enn minsteantallet 

nevnt foran, kan oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

fortsette framgangsmåten ved å innby kandidaten(e) med den 

nødvendige kapasiteten. 

Dersom oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver anser at antallet 

egnede kandidater er for lavt til å sikre reell konkurranse, kan 

denne utsette framgangsmåten, offentliggjøre på nytt den 

opprinnelige kunngjøringen av konkurransen i samsvar med 

artikkel 30 nr. 2 og artikkel 32 og fastsette en ny frist for 

innlevering av anmodninger om deltaking. I så fall skal både de 

kandidatene som ble utvalgt ved den første offentliggjøringen, 

og de kandidatene som ble utvalgt ved den andre, inviteres i 

samsvar med artikkel 34. Denne muligheten skal ikke berøre 

oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers mulighet til å avbryte 

den pågående framgangsmåten ved tildeling av kontrakter og 

sette i gang en ny. 

4.  I sammenheng med en framgangsmåte for tildeling kan 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver ikke ta med andre 

markedsdeltakere enn dem som har anmodet om deltaking, og 

heller ikke kandidater uten nødvendig kapasitet. 

5.  Dersom oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere 

benytter seg av muligheten til å redusere antallet løsninger som 

skal diskuteres, eller antallet anbud som det skal forhandles om, 

slik det er fastsatt i artikkel 26 nr. 3 og artikkel 27 nr. 4, skal de 

gjøre dette ved å anvende tildelingskriteriene angitt i 

kunngjøringen av konkurransen eller i anbudsgrunnlaget. 

Antallet som til slutt blir stående igjen, skal sikre reell 

konkurranse i den grad det er et tilstrekkelig antall løsninger 

eller egnede kandidater. 

Avsni t t  2  

Kriteri er  for kval i tat iv utvelg ing  

Artikkel 39 

Kandidatens eller anbyderens personlige situasjon 

1.  Dersom en oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver får 

kjennskap til at en kandidat eller anbyder er dømt ved en 

endelig dom for en eller flere av grunnene nedenfor, skal 

vedkommende kandidat eller anbyder utelukkes fra deltaking i 

framgangsmåten ved tildeling av en kontrakt: 

a)  deltaking i en kriminell organisasjon, som definert i 

artikkel 2 nr. 1 i Rådets felles handling 98/733/JIS(1), 

b)  korrupsjon, som definert i artikkel 3 i rettsakt av 

26. mai 1997(2) og i artikkel 2 nr. 1 i rammebeslutning 

2003/568/JIS(3),  

  

(1) Rådets felles handling 98/733/JIS av 21. desember 1998, vedtatt av 

Rådet på grunnlag av artikkel K.3 i traktaten om Den europeiske 

union, om å gjøre det straffbart å delta i en kriminell organisasjon i 

Den europeiske unions medlemsstater (EFT L 351 av 29.12.1998, 

s. 1). 

(2) Rådsrettsakt av 26. mai 1997 om utarbeiding, på grunnlag av 

artikkel K.3 nr. 2 bokstav c) i traktaten om Den europeiske union, 

av konvensjonen om bekjempelse av korrupsjon blant 

tjenestemenn i De europeiske fellesskap eller tjenestemenn i Den 

europeiske unions medlemsstater (EFT C 195 av 25.6.1997, s. 1). 

(3) Rådets rammebeslutning 2003/568/JIS av 22. juli 2003 om 

bekjempelse av korrupsjon i privat sektor (EUT L 192 av 

31.7.2003, s. 54). 
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c)  bedrageri, som definert i artikkel 1 i Konvensjonen om vern 

av De europeiske fellesskaps finansielle interesser(1), 

d)  terroristhandlinger eller straffbare handlinger knyttet til 

terroristvirksomhet, som definert i henholdsvis artikkel 1 og 

3 i rammebeslutning 2002/475/JIS(2), eller tilskyndelse eller 

medvirkning til eller forsøk på å begå en straffbar handling, 

som omhandlet i artikkel 4 i nevnte rammebeslutning, 

e)  hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, som 

definert i artikkel 1 i direktiv 2005/60/EF(3). 

Medlemsstatene skal, i samsvar med nasjonal lovgivning og 

under henvisning til Fellesskapets regelverk, angi vilkårene for 

gjennomføring av dette nummer. 

De kan fastsette unntak fra kravet nevnt i første ledd ut fra 

tvingende hensyn knyttet til en allmenn interesse. 

Ved anvendelse av dette ledd skal oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere, der det er relevant, anmode kandidater eller 

anbydere om å legge fram de dokumentene som er omhandlet i 

nr. 3, og de kan også, dersom de er i tvil om den personlige 

situasjonen til slike kandidater eller anbydere, henvende seg til 

vedkommende myndigheter for å få alle opplysninger som de 

måtte anse som nødvendige vedrørende den personlige 

situasjonen til berørte kandidater eller anbydere. Dersom disse 

opplysningene vedrører en kandidat eller anbyder som er 

etablert i en annen stat enn staten til oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver, kan oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver søke 

samarbeid med vedkommende myndigheter. Med hensyn til 

den nasjonale lovgivningen til den medlemsstaten der 

kandidatene eller anbyderne er etablert, skal slike forespørsler 

være knyttet til juridiske og/eller fysiske personer, herunder 

eventuelt foretaksledere og personer som er bemyndiget til å 

representere, treffe beslutninger om eller kontrollere kandidaten 

eller anbyderen. 

2.  En markedsdeltaker kan utelukkes fra deltaking i en 

kontrakt dersom vedkommende 

a)  er konkurs eller under avvikling, er under tvangsakkord eller 

frivillig gjeldsordning, har innstilt sin virksomhet eller 

befinner seg i en lignende situasjon som følge av en 

tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og 

forskrifter, 

b)  er gjenstand for konkursbehandling, for tvangsavvikling 

eller tvangsakkord eller for en frivillig gjeldsordning eller 

enhver annen tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale 

lover og forskrifter, 

  

(1) EFT C 316 av 27.11.1995, s. 49. 

(2) Rådets rammebeslutning 2002/475/JIS av 13. juni 2002 om 

bekjempelse av terrorisme (EFT L 164 av 22.6.2002, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 

2005 om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til 

hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (EUT L 309 av 

25.11.2005, s. 15). 

c)  er dømt ved en rettskraftig dom i samsvar med 

vedkommende stats lovbestemmelser i en overtredelse som 

angår den yrkesmessige vandel, for eksempel krenkelse av 

eksisterende lovgivning om eksport av forsvars- og/eller 

sikkerhetsutstyr, 

d)  har gjort seg skyldig i alvorlig yrkesmessig forsømmelse 

påvist med metoder som oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver kan benytte, for eksempel gjennom 

overtredelse av forpliktelser knyttet til informa-

sjonssikkerhet eller forsyningssikkerhet under en tidligere 

kontrakt, 

e)  er funnet, på grunnlag av enhver form for bevis, herunder 

beskyttede datakilder, ikke å inneha den pålitelighet som er 

nødvendig for å utelukke risiko for medlemsstatens 

sikkerhet, 

f)  ikke har oppfylt sine forpliktelser om innbetaling av 

trygdeavgifter i samsvar med lovbestemmelsene i den stat 

der markedsdeltakeren er etablert, eller i oppdrags-

givers/offentlig oppdragsgivers hjemstat, 

g)  ikke har oppfylt sine forpliktelser om innbetaling av skatter 

og avgifter i samsvar med lovbestemmelsene i den stat der 

markedsdeltakeren er etablert, eller i oppdragsgivers/ 

offentlig oppdragsgivers hjemstat, 

h)  har gjort seg skyldig i grov fordreining av de opplysninger 

som kreves i henhold til dette avsnitt, eller har unnlatt å gi 

slike opplysninger. 

Medlemsstatene skal, i samsvar med nasjonal lovgivning og 

under henvisning til fellesskapsretten, angi vilkårene for 

gjennomføring av dette nummer. 

3.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal godta 

følgende som fyllestgjørende bevis for at ingen av tilfellene 

som er angitt i nr. 1 eller nr. 2 bokstav a), b), c), f) eller g), 

gjelder for markedsdeltakeren: 

a)  når det gjelder nr. 1 og nr. 2 bokstav a), b) og c), at det 

legges fram et utdrag fra strafferegistret eller, i mangel av 

dette, et tilsvarende dokument utstedt av vedkommende 

retts- eller forvaltningsmyndighet i hjemstaten eller 

opprinnelsesstaten som viser at disse kravene er oppfylt, 

b)  når det gjelder nr. 2 bokstav f) og g), en attest utstedt av 

vedkommende myndighet i den berørte medlemsstaten. 

Dersom den berørte medlemsstaten ikke utsteder slike 

dokumenter eller attester, eller dersom disse ikke omfatter alle 

tilfellene omhandlet i nr. 1 og nr. 2 bokstav a), b) og c), kan de 

erstattes av en erklæring under ed eller, i medlemsstater der det 

ikke avgis slik erklæring under ed, en forsikring på ære og 

samvittighet avgitt av den berørte personen overfor 

vedkommende retts- eller forvaltningsmyndighet, en notarius 

publicus eller vedkommende bransjeorgan i hjemstaten eller 

opprinnelsesstaten.  
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4.  Medlemsstatene skal utpeke de myndigheter og organer 

som er kvalifisert til å utstede de dokumenter, attester eller 

erklæringer som er omhandlet i nr. 3, og skal underrette 

Kommisjonen om dette. Slik underretning berører ikke 

personvernlovgivningen. 

Artikkel 40 

Egnethet til å utøve yrkesvirksomhet 

Dersom det kreves at en kandidat skal være medlem i et 

bransje- eller handelsregister i hjemstaten eller etableringsstaten 

for å kunne utføre sin yrkesvirksomhet, kan kandidaten 

anmodes om å dokumentere sitt medlemskap i et slikt register 

eller avgi en erklæring under ed eller legge fram en attest som 

beskrevet i del A i vedlegg VII for bygge- og 

anleggskontrakter, i del B i vedlegg VII for varekontrakter og i 

del C i vedlegg VII for tjenestekontrakter. Listene i vedlegg VII 

er veiledende. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og 

de andre medlemsstatene om eventuelle endringer i sine registre 

og om den dokumentasjonen det er vist til i disse oppføringene. 

I forbindelse med framgangsmåter ved tildeling av 

tjenestekontrakter, og i den grad det kreves at kandidater 

innehar en bestemt tillatelse eller er medlemmer av en bestemt 

organisasjon for å kunne yte de aktuelle tjenestene i sin 

hjemstat, kan oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver kreve at de 

dokumenterer at de innehar en slik tillatelse eller et slikt 

medlemskap. 

Denne artikkel berører ikke fellesskapsretten vedrørende 

etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester. 

Artikkel 41 

Økonomisk og finansiell evne 

1.  Som hovedregel kan dokumentasjon av en 

markedsdeltakers økonomiske og finansielle evne utgjøres av 

én eller flere av følgende referanser: 

a)  egnede bankerklæringer eller, der det er relevant, 

dokumentasjon av yrkesansvarsforsikring, 

b)  presentasjon av balansen eller utdrag fra balansen dersom 

det i henhold til lovgivningen i den stat hvor 

markedsdeltakeren er etablert, kreves at balansen 

offentliggjøres, 

c)  en erklæring om foretakets samlede omsetning og, der det er 

relevant, om omsetningen på det området som omfattes av 

kontrakten, for høyst de tre siste tilgjengelige regnskapsår, 

avhengig av på hvilken dato foretaket ble etablert eller 

markedsdeltakeren begynte sin virksomhet, i den grad 

opplysninger om slik omsetning er tilgjengelige. 

2.  En markedsdeltaker kan, dersom det er hensiktsmessig og 

for en bestemt kontrakt, basere seg på andre foretaks kapasitet, 

uavhengig av hvordan deltakeren juridisk sett er tilknyttet dem. 

I så fall skal markedsdeltakeren dokumentere overfor 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver at den vil ha rådighet 

over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å framlegge 

en forpliktelseserklæring om dette fra disse foretakene. 

3.  På samme vilkår kan et konsortium av markedsdeltakere 

som omhandlet i artikkel 4, utnytte kapasiteten til deltakere i 

konsortiet eller til andre foretak. 

4.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal i 

kunngjøringen av konkurransen angi hvilken eller hvilke 

referanser de har valgt av dem som er nevnt i nr. 1, samt hvilke 

andre referanser som må legges fram. 

5.  Dersom markedsdeltakeren har gyldige grunner til ikke å 

kunne legge fram de referanser som oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver har anmodet om, kan vedkommende 

dokumentere sin økonomiske og finansielle evne med ethvert 

annet dokument som oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

anser som egnet. 

Artikkel 42 

Teknisk og/eller faglig evne 

1.  Bevis på markedsdeltakernes tekniske evne kan generelt 

legges fram i én eller flere av følgende former, avhengig av 

arten, mengden eller betydningen og anvendelsen av bygge- og 

anleggsarbeidene, varene eller tjenestene: 

a) i) en liste over bygge- og anleggsarbeider som er utført i 

løpet av de siste fem årene, sammen med attester for 

tilfredsstillende utførelse av de viktigste arbeidene. 

Disse attestene skal angi bygge- og anleggsarbeidenes 

verdi samt tid og sted for arbeidene, og de skal angi 

om arbeidene ble fagmessig utført og behørig fullført. 

Der det er relevant skal vedkommende myndighet 

oversende disse attestene direkte til oppdrags-

giver/offentlig oppdragsgiver, 

ii)  en liste over de viktigste leveransene eller tjenestene 

som er utført i løpet av, som en allmenn regel, de siste 

fem år, med angivelse av leveransenes verdi, tidspunkt 

og involverte offentlige eller private mottakere. 

Dokumentasjon på at varer og tjenester er levert,  

skal gis 

— dersom mottakeren var en oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver, i form av attester utstedt eller 

kontrasignert av vedkommende myndighet, 

— dersom mottakeren var en privat kjøper, i form av 

kjøperens attestering eller, i mangel av dette, helt 

enkelt ved en erklæring fra markedsdeltakeren,  
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b)  en angivelse av hvilke teknikere eller tekniske organer som 

var involvert, uavhengig av om disse direkte tilhørte 

markedsdeltakerens foretak eller ikke, særlig de som hadde 

ansvar for kvalitetskontroll og, når det gjelder bygge- og 

anleggskontrakter, de som entreprenøren kan disponere 

over for å utføre arbeidet, 

c)  en beskrivelse av det tekniske utstyret og de tiltak som ble 

benyttet av markedsdeltakeren til å sikre kvaliteten, 

foretakets undersøkelses- og forskningsressurser samt 

interne regler vedrørende immaterialretter, 

d)  en kontroll utført av oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere eller av vedkommende offentlige organ på 

dennes vegne i den stat hvor markedsdeltakeren er etablert, 

og med forbehold for dette organs samtykke, som gjelder 

leverandørens produksjonskapasitet eller markeds-

deltakerens tekniske kapasitet og om nødvendig 

tilgjengelige muligheter for undersøkelser og forskning 

samt hvilke tiltak for kvalitetskontroll som vil bli benyttet, 

e)  når det gjelder bygge- og anleggskontrakter, 

tjenestekontrakter eller varekontrakter som også omfatter 

monterings- og installasjonsarbeider eller monterings- og 

installasjonstjenester, utdanningsmessige og faglige 

kvalifikasjoner hos markedsdeltakerne og/eller hos 

foretakets ledelse og særlig hos den eller de personer som 

har ansvar for å yte tjenestene eller lede arbeidet, 

f)  når det gjelder bygge- og anleggskontrakter og 

tjenestekontrakter, og bare der dette er relevant, en 

angivelse av de miljøstyringstiltak som markedsdeltakeren 

vil kunne anvende ved gjennomføring av kontrakten, 

g)  en erklæring som gir opplysninger om tjenesteyterens eller 

entreprenørens gjennomsnittlige arbeidsstyrke per år og 

antall personer i ledelsen de siste tre årene, 

h)  en beskrivelse av verktøy, materiell, teknisk utstyr, antall 

ansatte og fagkunnskap og/eller forsyningskilder – med en 

angivelse av den geografiske plasseringen når dette er 

utenfor unionens territorium – som markedsdeltakeren har 

til rådighet til å gjennomføre kontrakten, til å ta seg av 

eventuelle ytterligere behov som oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver måtte kreve som resultat av en krise, eller til 

å utføre vedlikehold, modernisering eller tilpassing av 

varene som omfattes av kontrakten, 

i)  med hensyn til produktene som skal leveres, skal det legges 

fram 

i)  prøver, beskrivelser og/eller fotografier der ektheten av 

disse skal kunne attesteres dersom oppdragsgiveren 

anmoder om det, 

ii)  attester utstedt av godkjente offentlige institutter for 

kvalitetskontroll eller av organer med anerkjent 

kompetanse som attesterer at varer som er klart 

identifisert ved henvisning til visse spesifikasjoner eller 

standarder, er i samsvar med disse, 

j)  når det gjelder kontrakter som innebærer, medfører og/eller 

inneholder graderte opplysninger, dokumentasjon på evnen 

til å behandle, lagre og overføre slike opplysninger på det 

vernenivået som kreves av oppdragsgiver/offentlig opp-

dragsgiver. 

 I mangel av harmonisering på fellesskapsplan av nasjonale 

systemer for sikkerhetsklarering kan medlemsstatene 

fastsette at denne dokumentasjonen skal være i samsvar 

med deres relevante internrettslige bestemmelser om 

sikkerhetsklarering. Medlemsstatene skal godkjenne 

sikkerhetsklareringer som de anser som likeverdige med 

dem som utstedes i samsvar med nasjonal lovgivning, uten 

at dette berører deres mulighet til å gjennomføre og ta 

hensyn til ytterligere undersøkelser på egen hånd dersom 

dette anses for nødvendig. 

 Oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver kan, der det er 

relevant, gi kandidater som ennå ikke har fått en 

sikkerhetsklarering, ekstra tid til å få en slik klarering. I så 

fall skal oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver angi denne 

muligheten samt fristen for dette i kunngjøringen av 

konkurransen. 

 Oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver kan be den 

nasjonale sikkerhetsmyndigheten i kandidatens 

medlemsstat eller den sikkerhetsmyndighet som er utpekt 

av vedkommende medlemsstat, om å kontrollere om 

kandidatens lokaler og anlegg som skal benyttes, de 

industrielle og administrative framgangsmåtene som skal 

følges, metodene for informasjonshåndtering og/eller 

forholdene med hensyn til de ansatte som med 

sannsynlighet skal arbeide med å gjennomføre kontrakten, 

er i samsvar med de krav som stilles. 

2.  En markedsdeltaker kan, dersom det er hensiktsmessig og 

for en bestemt kontrakt, basere seg på andre foretaks kapasitet, 

uavhengig av hvordan deltakeren juridisk sett er tilknyttet dem. 

I så fall skal markedsdeltakeren dokumentere overfor 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver at den vil ha rådighet 

over de ressursene som er nødvendige for å gjennomføre 

kontrakten, for eksempel ved å framlegge en 

forpliktelseserklæring fra disse foretakene om å stille de 

nødvendig ressursene til rådighet for markedsdeltakeren. 

3.  På samme vilkår kan en gruppe av markedsdeltakere som 

omhandlet i artikkel 5, utnytte kapasiteten til deltakere i 

gruppen eller til andre foretak.  
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4.  Ved framgangsmåter for tildeling av kontrakter der 

kontraktsgjenstanden er varekjøp som krever monterings- eller 

installeringsarbeid, levering av tjenester og/eller utførelse av 

bygge- og anleggsarbeid, kan markedsdeltakernes evne til å 

levere tjenesten eller utføre monteringen eller arbeidet vurderes 

særlig med hensyn til deres ferdigheter, effektivitet, erfaring og 

pålitelighet. 

5.  Oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver skal i kunn-

gjøringen angi hvilke referanser de har valgt av dem som er 

nevnt i første ledd, samt hvilke andre referanser som må legges 

fram. 

6.  Dersom markedsdeltakeren har gyldige grunner til ikke å 

kunne legge fram de referanser som oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver har anmodet om, kan vedkommende 

dokumentere sin tekniske og/eller faglige evne med ethvert 

annet dokument som oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

anser som egnet. 

Artikkel 43 

Standarder for kvalitetsstyringssystemer 

Dersom oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere krever at det 

framlegges attester utstedt av uavhengige akkrediterte organer 

som bekrefter at markedsdeltakeren overholder visse 

kvalitetsstyringsstandarder, skal de vise til kvalitetsstyrin-

gssystemer basert på relevante europeiske standarder sertifisert 

av uavhengige akkrediterte organer som overholder europeiske 

standarder for akkreditering og sertifisering. Oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere skal anerkjenne likeverdige 

attester fra uavhengige akkrediterte organer etablert i andre 

medlemsstater. De skal også godta annen dokumentasjon på 

likeverdige kvalitetsstyringssystemer fra markedsdeltakere. 

Artikkel 44 

Miljøstyringsstandarder 

Dersom oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere i tilfellene 

omhandlet i artikkel 42 nr. 1 bokstav f) krever at det framlegges 

attester utstedt av uavhengige organer som bekrefter at 

markedsdeltakeren overholder visse miljøstyringsstandarder, 

skal de vise til fellesskapsordningen for miljøstyring og 

miljørevisjon (EMAS) eller til miljøstyringsstandarder basert på 

relevante europeiske eller internasjonale standarder sertifisert 

av organer som overholder fellesskapsretten eller relevante 

europeiske eller internasjonale standarder for sertifisering. 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal anerkjenne 

likeverdige attester fra organer etablert i andre medlemsstater. 

De skal også godta annen dokumentasjon på likeverdige 

miljøstyringstiltak fra markedsdeltakere. 

Artikkel 45 

Tilleggsdokumentasjon og tilleggsopplysninger 

Oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver kan innby markeds-

deltakere til å supplere eller presisere de attester og dokumenter 

som er lagt fram i henhold til artikkel 39–44. 

Artikkel 46 

Offisielle lister over godkjente markedsdeltakere samt 

sertifisering utført av offentligrettslige eller privatrettslige 

organer 

1.  Medlemsstatene kan enten innføre offisielle lister over 

godkjente entreprenører, leverandører eller tjenesteytere eller 

innføre sertifisering ved offentligrettslige eller privatrettslige 

sertifiseringsorganer. 

Medlemsstatene skal tilpasse vilkårene for registrering på disse 

listene og for sertifiseringsorganenes utstedelse av attester til 

bestemmelsene i artikkel 39 nr. 1 og nr. 2 bokstav a)–d) og 

bokstav h), artikkel 40, artikkel 41 nr. 1, 4 og 5, artikkel 42 

nr. 1 bokstav a)–i), nr. 2 og nr. 4, artikkel 43 og, der det er 

relevant, artikkel 44. 

Medlemsstatene skal også tilpasse disse vilkårene til artikkel 41 

nr. 2 og artikkel 42 nr. 2 med hensyn til søknader om 

registrering innsendt av markedsdeltakere som tilhører en 

gruppe og hevder å ha tilgang til ressurser som vil bli stilt til 

deres rådighet av de andre selskapene i gruppen. I slike tilfeller 

må disse markedsdeltakerne kunne dokumentere overfor den 

myndighet som oppretter den offisielle listen, at de vil ha disse 

ressursene til rådighet i hele gyldighetstiden for attesten som 

bekrefter at de er registrert på den offisielle listen, og at disse 

selskapene i hele det samme tidsrommet fortsatt vil oppfylle de 

kvalitative utvelgingskravene som er fastsatt i artiklene nevnt i 

annet ledd, og som markedsdeltakerne baserer sin registrering 

på. 

2.  Markedsdeltakere som er registrert på de offisielle listene 

eller har en attest, kan for hver enkelt kontrakt oversende 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver et registreringsbevis 

utstedt av vedkommende myndighet eller selve attesten utstedt 

av vedkommende sertifiseringsorgan. Attestene skal angi de 

referanser som gjorde at markedsdeltakerne ble registrert på 

listen eller ble sertifisert, og hvilken klassifisering som er angitt 

på listen. 

3.  For oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere i andre 

medlemsstater skal attestert registrering på offisielle lister av 

vedkommende organer eller en attest utstedt av 

sertifiseringsorganet bare gi grunn til å anta egnethet med 

hensyn til artikkel 39 nr. 1 og nr. 2 bokstav a)–d) og bokstav h), 

artikkel 40, artikkel 41 nr. 1 bokstav b) og c) og artikkel 42 

nr. 1 bokstav a) punkt i) og bokstav b)–g) når det gjelder 

entreprenører, artikkel 42 nr. 1 bokstav a) punkt ii), bokstav b)–

e) og bokstav i) når det gjelder leverandører, og artikkel 42 

nr. 1 bokstav a) punkt ii), bokstav b)–e) og bokstav g) når det 

gjelder tjenesteytere. 

4.  Opplysninger som kan utledes av registrering på offisielle 

lister eller av sertifisering, kan ikke bestrides uten en 

begrunnelse. Når det gjelder innbetaling av trygdeavgifter og 

skatt, kan det kreves at registrerte markedsdeltakere legger fram 

en tilleggsattest for hver kontrakt.  
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Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere i andre medlems-

stater skal anvende nr. 3 og dette nummers første ledd kun på 

markedsdeltakere som er etablert i medlemsstaten der den 

offisielle listen føres. 

5.  Ved registrering av markedsdeltakere fra andre 

medlemsstater på en offisiell liste eller ved deres sertifisering 

av organene nevnt i nr. 1, kan det ikke kreves ytterligere beviser 

eller erklæringer enn slike som kreves av nasjonale 

markedsdeltakere, og i alle tilfeller bare slike som er omhandlet 

i artikkel 39–43 og, der det er relevant, artikkel 44. 

Slik registrering eller sertifisering kan imidlertid ikke pålegges 

markedsdeltakere fra andre medlemsstater for at de skal kunne 

delta i en kontrakt. Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere 

skal anerkjenne likeverdige attester fra organer etablert i andre 

medlemsstater. De skal også godta andre likeverdige former for 

dokumentasjon. 

6.  Markedsdeltakere kan når som helt søke om å bli 

registrert på en offisiell liste eller om at det utstedes en attest. 

De må informeres i løpet av rimelig kort tid om avgjørelsen til 

den myndighet som utarbeider listen, eller til vedkommende 

sertifiseringsorgan. 

7.  Sertifiseringsorganene nevnt i nr. 1 skal være organer som 

overholder europeiske sertifiseringsstandarder. 

8.  Medlemsstater som fører offisielle lister, eller 

sertifiseringsorganer som nevnt i nr. 1 skal være forpliktet til å 

underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om 

adressen til organet som søknader kan sendes til. 

Avsni t t  3  

Kontrakts t i ldel ing  

Artikkel 47 

Kriterier for kontraktstildeling 

1. Med forbehold for nasjonale lover og forskrifter om 

vederlag for visse tjenester skal kriteriene som oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere baserer tildelingen av 

kontrakter på, være enten 

a)  dersom tildelingen skjer til det økonomisk mest fordelaktige 

anbudet fra oppdragsgiverens/den offentlige oppdragsgivers 

synspunkt, ulike kriterier knyttet til den aktuelle kontraktens 

gjenstand, for eksempel kvalitet, pris, teknisk verdi, 

funksjonelle egenskaper, miljøegenskaper, driftskostnader, 

kostnader over produktets livssyklus, kostnadseffektivitet, 

service og teknisk støtte etter salg, leveringsdato og 

leverings- eller ferdigstillingsperiode, forsyningssikkerhet, 

samvirkningsevne og driftsmessige egenskaper, eller 

b)  utelukkende lavest pris. 

2.  Med forbehold for tredje ledd skal oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver i tilfellet som er omhandlet i nr. 1 bokstav a), i 

anbudsdokumentasjonen (kunngjøringen av konkurranse, 

anbudsgrunnlag, beskrivende dokumenter eller tilleggsdo-

kumentene) angi den relative vektingen for hvert av de 

kriteriene som er valgt for å avgjøre hvilket anbud som er 

økonomisk mest fordelaktig. 

Denne vektingen kan uttrykkes i form av et intervall med en 

hensiktsmessig største tillatte spredning. 

Dersom vekting av påviselige grunner ikke er mulig etter 

oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers mening, skal 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver i anbudsdokumenta-

sjonen (kunngjøringer av konkurranser, anbudsgrunnlag, 

beskrivende dokumenter eller tilleggsdokumentene) angi 

kriteriene i fallende prioriteringsrekkefølge. 

Artikkel 48 

Bruk av elektroniske auksjoner 

1.  Medlemsstatene kan tillate at oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere avholder elektroniske auksjoner. 

2.  Ved begrensede anbudskonkurranser eller ved kjøp etter 

forhandling med kunngjøring av konkurranse kan oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere beslutte at det før en kontrakt 

skal tildeles, skal avholdes en elektronisk auksjon dersom 

kontraktsspesifikasjonene kan fastsettes nøyaktig. 

Under de samme omstendigheter kan det avholdes en 

elektronisk auksjon ved gjenåpningen av konkurransen blant 

partene i en rammeavtale, som fastsatt i artikkel 29 nr. 4 annet 

ledd annet strekpunkt. 

Den elektroniske auksjonen skal baseres enten 

— utelukkende på pris, dersom kontrakten tildeles til laveste 

pris, eller 

— på priser og/eller de nye verdiene av de elementer i 

anbudene som er angitt i anbudsgrunnlaget, dersom 

kontrakten tildeles det økonomisk mest fordelaktige 

anbudet. 

3.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere som beslutter å 

avholde en elektronisk auksjon, skal opplyse om dette i 

kunngjøringen av konkurransen. 

Anbudsgrunnlaget skal blant annet inneholde følgende 

opplysninger: 

a)  de elementer hvis verdier vil være gjenstand for elektronisk 

auksjon, forutsatt at disse elementene er kvantifiserbare og 

kan uttrykkes i tall eller prosentandeler, 

b)  eventuelle begrensninger i verdiene som kan framlegges, 

slik de framgår av spesifikasjonene av kontraktens 

gjenstand,  
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c)  de opplysninger som vil bli gjort tilgjengelige for anbydere 

under den elektroniske auksjonen, og eventuelt når dette vil 

skje, 

d)  relevante opplysninger om gjennomføringen av den 

elektroniske auksjonen, 

e)  vilkår for anbyderes budgivning, og særlig hvilke minste 

forskjeller som eventuelt kreves i budgivningen, 

f)  relevante opplysninger om det elektroniske utstyret som 

brukes, samt ordninger og tekniske spesifikasjoner for 

tilkopling. 

4.  Før det avholdes en elektronisk auksjon, skal 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere foreta en fullstendig 

innledende evaluering av anbudene i samsvar med 

tildelingskriteriet/-kriteriene som er fastsatt, og den fastsatte 

vektingen av dem. 

Alle anbydere som har innlevert gyldige anbud, skal samtidig 

innbys elektronisk til å sende inn nye priser og/eller nye 

verdier; innbydelsen skal inneholde alle relevante opplysninger 

for individuell tilkopling til det elektroniske utstyret som 

benyttes, samt angi dato og klokkeslett for starten av den 

elektroniske auksjonen. Den elektroniske auksjonen kan finne 

sted i flere påfølgende trinn. Den elektroniske auksjonen kan 

ikke starte tidligere enn to virkedager etter den dato da 

innbydelsene ble sendt ut. 

5.  Dersom kontrakten skal tildeles på grunnlag av det 

økonomisk mest fordelaktige anbudet, skal innbydelsen 

ledsages av resultatet av en fullstendig vurdering av den 

relevante anbyderens anbud, utført i samsvar med vektingen 

fastsatt i artikkel 47 nr. 2 første ledd. 

Innbydelsen skal også angi den matematiske formelen som skal 

anvendes i den elektroniske auksjonen for å bestemme den 

automatiske omrangeringen på grunnlag av nye priser og/eller 

nye verdier som er inngitt. Denne formelen skal omfatte 

vektingen av alle de fastsatte kriteriene for å avgjøre hva som er 

det økonomisk mest fordelaktige anbudet, som angitt i 

kunngjøringen av konkurransen eller i spesifikasjonene, men 

med henblikk på dette skal eventuelle intervaller på forhånd 

reduseres til en bestemt verdi. 

Dersom det tillates alternative anbud, skal det angis en egen 

formel for hvert alternative anbud. 

6.  På hvert trinn i en elektronisk auksjon skal 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere umiddelbart gi alle 

anbydere tilstrekkelige opplysninger til at de til enhver tid kan 

få kjennskap til sine respektive rangeringer. De kan også gi 

andre opplysninger vedrørende andre framlagte priser eller 

verdier forutsatt at dette er angitt i anbudsgrunnlaget. De kan 

også når som helst kunngjøre antallet deltakere på det aktuelle 

trinnet i auksjonen. De kan imidlertid ikke under noen 

omstendighet røpe anbydernes identitet på noe trinn i en 

elektronisk auksjon. 

7.  Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere skal lukke en 

elektronisk auksjon på én eller flere av følgende måter: 

a)  i samsvar med en dato og et klokkeslett som er fastsatt på 

forhånd, slik det er angitt i innbydelsen til å delta i 

auksjonen, 

b)  når de ikke lenger mottar nye priser eller nye verdier som 

oppfyller kravene til minste forskjeller. I så fall skal 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere i innbydelsen til å 

delta i auksjonen angi hvilken frist som gis fra de mottar 

siste inngivelse og til de lukker den elektroniske auksjonen, 

c)  når auksjonstrinnene som er fastsatt i innbydelsen til å delta 

i auksjonen, er gjennomført. 

Når oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere har besluttet å 

lukke en elektronisk auksjon i samsvar med bokstav c), 

eventuelt i kombinasjon med ordningene fastsatt i bokstav b), 

skal tidsplanen for hvert trinn i auksjonen angis i innbydelsen 

til å delta i auksjonen. 

8. Etter å ha lukket den elektroniske auksjonen skal 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere tildele kontrakten i 

samsvar med artikkel 47 på grunnlag av resultatene av den 

elektroniske auksjonen. 

Oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere må ikke misbruke 

elektroniske auksjoner eller anvende dem på en måte som 

hindrer, begrenser eller vrir konkurransen eller endrer 

kontraktens gjenstand, slik den er offentliggjort i kunngjøringen 

av konkurransen og definert i anbudsgrunnlaget. 

Artikkel 49 

Unormalt lave anbud 

1.  Dersom anbud for en bestemt kontrakt virker unormalt 

lave for varene, bygge- og anleggsarbeidene eller tjenestene, 

skal oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver før disse anbudene 

avvises, skriftlig anmode om nærmere opplysninger om 

anbudets bestanddeler som den anser som relevante. 

Disse opplysningene kan særlig omhandle 

a)  besparelser ved byggemetoden, produksjonsprosessen eller 

tjenestene som ytes, 

b)  de valgte tekniske løsninger og/eller eventuelle særlig 

gunstige vilkår som anbyderen har til rådighet for å utføre 

arbeidet, levere varene eller yte tjenestene,  
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c)  den nyskapende karakteren ved arbeidet, varene eller 

tjenestene som er foreslått av anbyderen, 

d)  overholdelse av bestemmelser om vern av arbeidstakere og 

arbeidsvilkår som gjelder på stedet der arbeidet, tjenesten 

eller leveringen skal finne sted, 

e)  anbyderens mulighet til å få statsstøtte. 

2.  Oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver skal i samråd med 

anbyderen kontrollere anbudets bestanddeler, samtidig som det 

tas hensyn til opplysningene som er gitt. 

3.  Dersom en oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver fastslår 

at et anbud er unormalt lavt fordi anbyderen har mottatt 

statsstøtte, kan anbudet bare avvises på dette grunnlag alene 

etter samråd med anbyderen og dersom anbyderen innen en 

tilstrekkelig frist som oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

fastsetter, ikke kan godtgjøre at den aktuelle støtten er gitt på 

lovlig vis. Dersom oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

avviser et anbud under slike omstendigheter, skal den 

underrette Kommisjonen om dette. 

AVDELING III 

REGLER SOM FÅR ANVENDELSE PÅ UNDERLEVERANSER 

KAPITTEL I 

Underleverandørkontrakter tildelt av valgte anbydere som 

ikke er oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere 

Artikkel 50 

Virkeområde 

1.  Dersom denne avdeling får anvendelse i samsvar med 

artikkel 21 nr. 3 og 4, skal medlemsstatene treffe nødvendige 

tiltak for å sikre at valgte anbydere som ikke er oppdragsgi-

vere/offentlige oppdragsgivere, anvender bestemmelsene 

fastsatt i artikkel 51–53 når de tildeler underleverandør-

kontrakter til tredjemenn. 

2.  Med hensyn til nr. 1 skal foretaksgrupper som er dannet 

for å få kontrakten, eller foretak tilknyttet disse, ikke anses som 

tredjemenn. 

Anbyderen skal inkludere den uttømmende listen over slike 

foretak i anbudet. Denne listen skal ajourføres etter enhver 

senere endring i forholdet mellom foretakene. 

Artikkel 51 

Prinsipper 

Den valgte anbyderen skal opptre på en åpen måte og behandle 

alle potensielle underleverandører på en likeverdig og ikke-

diskriminerende måte. 

Artikkel 52 

Terskelverdier og regler for kunngjøring 

1.  Når en valgt anbyder som ikke er en 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver, tildeler en 

underleverandørkontrakt av en verdi, eksklusive 

merverdiavgift, som er anslått til å ikke være lavere enn 

terskelverdiene fastsatt i artikkel 8, skal den valgte anbyderen 

gjøre dette kjent ved en kunngjøring. 

2.  Kunngjøringer om underleverandørkontrakter skal 

inneholde opplysningene nevnt i vedlegg V og eventuelle andre 

opplysninger som den valgte anbyderen anser for nyttig, om 

nødvendig med oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers 

godkjenning. 

Kunngjøringer om underleverandørkontrakter skal utarbeides i 

samsvar med standardskjemaet vedtatt av Kommisjonen i 

henhold til framgangsmåten med rådgivende komité omhandlet 

i artikkel 67 nr. 2. 

3.  Kunngjøringene om underleverandørkontrakter skal 

offentliggjøres i samsvar med artikkel 32 nr. 2–5. 

4.  En kunngjøring om underleverandørkontrakt er ikke 

påkrevd når en underleverandørkontrakt oppfyller vilkårene i 

artikkel 28. 

5.  Valgte anbydere kan i samsvar med artikkel 32 

offentliggjøre en kunngjøring om underleverandørkontrakt selv 

om en offentliggjøring ikke er påkrevd. 

6.  Medlemsstatene kan også bestemme at den valgte 

anbyderen kan oppfylle underleveransekravet som er fastsatt i 

artikkel 21 nr. 3 eller 4, gjennom å tildele 

underleverandørkontrakter på grunnlag av en rammeavtale 

inngått i samsvar med bestemmelsene fastsatt i artikkel 51 og 

53 og i nr. 1–5 i denne artikkel. 

Underleverandørkontrakter basert på en slik rammeavtale skal 

tildeles innenfor de vilkår som er fastsatt i rammeavtalen. De 

kan kun tildeles til markedsdeltakere som opprinnelig var parter 

i rammeavtalen. Ved tildeling av kontrakter skal partene under 

alle omstendigheter foreslå vilkår som er i samsvar med 

vilkårene i rammeavtalen. 

Varigheten av en rammeavtale kan ikke overstige sju år, unntatt 

i ekstraordinære tilfeller som fastslås idet det tas hensyn til den 

forventede livssyklusen til leverte produkter, installasjoner eller 

systemer og til de tekniske vanskene som en endring av 

leverandør vil kunne medføre. 

Rammeavtaler kan ikke brukes på utilbørlig vis eller på en måte 

som forhindrer, begrenser eller vrir konkurransen.  
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7.  For tildeling av underleverandørkontrakter av en verdi, 

eksklusive merverdiavgift, som er anslått til å være lavere enn 

terskelverdiene fastsatt i artikkel 8, skal valgte anbydere 

anvende prinsippene i traktaten vedrørende åpenhet og 

konkurranse. 

8. Artikkel 9 får anvendelse på beregningen av den anslåtte 

verdien av underleverandørkontrakter. 

Artikkel 53 

Kriterier for kvalitativ utvelging av underleverandører 

I kunngjøringen om underleverandørkontrakt skal den valgte 

anbyderen angi kriteriene for kvalitativ utvelging som er 

fastsatt av oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver, og eventuelle 

andre kriterier anbyderen vil anvende ved den kvalitative 

utvelgingen av underleverandører. Alle disse kriteriene skal 

være objektive, ikke-diskriminerende og i samsvar med 

kriteriene som anvendes av oppdragsgiver/offentlig oppdrags-

giver for utvelgingen av anbydere til hovedkontrakten. Den 

kapasiteten som kreves, må være direkte knyttet til 

underleverandørkontraktens gjenstand, og de påkrevde 

kvalifikasjonene må være i samsvar med denne. 

Den valgte anbyderen skal ikke være forpliktet til å inngå 

underleverandørkontrakter dersom denne overfor oppdrags-

giver/offentlig oppdragsgiver godtgjør at ingen av 

underleverandørene som deltar i konkurransen, eller deres 

foreslåtte bud oppfyller kriteriene i kunngjøringen om 

underleverandørkonkurranse, og dermed ville hindret den 

valgte anbyderen i å oppfylle kravene i hovedkontrakten. 

KAPITTEL II 

Underleverandørkontrakter tildelt av valgte anbydere som er 

oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere 

Artikkel 54 

Regler som skal anvendes 

Dersom valgte anbydere er oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere, skal de overholde bestemmelsene i 

hovedkontraktene fastsatt i avdeling I og II når de tildeler 

underleverandørkontrakter. 

AVDELING IV 

REGLER SOM SKAL ANVENDES PÅ KLAGER 

Artikkel 55 

Klagebehandlingens virkeområde og tilgjengelighet 

1.  Klagebehandlingen i denne avdeling får anvendelse på de 

kontrakter som er omhandlet i artikkel 2, med forbehold for 

unntakene fastsatt i artikkel 12 og 13. 

2.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at 

beslutninger som er fattet av oppdragsgivere/offentlige 

oppdragsgivere, kan påklages effektivt og særlig så raskt som 

mulig i samsvar med vilkårene fastsatt i artikkel 56–62, med 

den begrunnelse at slike beslutninger innebærer overtredelser 

av fellesskapsretten på området innkjøp eller av nasjonale 

bestemmelser som innarbeider nevnte rett i nasjonal lovgivning. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at foretak som påberoper seg 

skade i forbindelse med tildeling av en kontrakt, ikke 

forskjellsbehandles som følge av det skillet som gjøres i denne 

avdeling mellom nasjonale regler som gjennomfører 

fellesskapsretten, og andre nasjonale regler. 

4.  Medlemsstatene skal sikre, i henhold til nærmere regler 

som medlemsstatene kan fastsette, at klagebehandlingen minst 

er tilgjengelig for enhver som har eller har hatt en interesse av å 

bli tildelt en bestemt kontrakt, og som er blitt eller risikerer å bli 

skadelidende som følge av en påstått overtredelse. 

5.  Medlemsstatene kan kreve at den personen som ønsker å 

gjøre bruk av en klagebehandling, har underrettet oppdrags-

giver/offentlig oppdragsgiver om den påståtte overtredelsen og 

om at vedkommende har til hensikt å inngi en klage, forutsatt at 

dette ikke berører karensperioden i samsvar med artikkel 57 

nr. 2 eller andre frister for søknad om klagebehandling i 

samsvar med artikkel 59. 

6.  Medlemsstatene kan kreve at den berørte personen først 

inngir klagen til oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver. I så fall 

skal medlemsstatene sikre at innleveringen av en slik søknad 

om klagebehandling fører til en umiddelbar utsettelse av 

muligheten for å inngå kontrakten. 

Medlemsstatene skal ta stilling til hvilke hensiktsmessige 

kommunikasjonsmidler, herunder telefaks eller elektroniske 

midler, som skal benyttes i forbindelse med søknaden om 

klagebehandlingen nevnt i første ledd. 

Utsettelsen omhandlet i første ledd opphører ikke før utløpet av 

en periode på minst ti kalenderdager regnet fra dagen som 

følger etter datoen da oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

sendte et svar, dersom telefaks eller elektroniske midler 

benyttes, eller, dersom andre kommunikasjonsmidler benyttes, 

før utløpet av en periode på enten minst 15 kalenderdager 

regnet fra dagen som følger etter datoen da oppdragsgi-

ver/offentlig oppdragsgiver sendte et svar, eller minst ti 

kalenderdager regnet fra dagen som følger etter datoen da et 

svar ble mottatt. 

Artikkel 56 

Krav til klagebehandlingen 

1.  Medlemsstatene skal sikre at tiltakene som treffes med 

hensyn til klagebehandlingen omhandlet i artikkel 55, 

inneholder bestemmelser som gir myndighet til   
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a)  så tidlig som mulig og ved hjelp av midlertidige 

forføyninger å treffe midlertidige tiltak som har som mål å 

rette opp den påståtte overtredelsen eller forebygge 

ytterligere skade på berørte interesser, herunder tiltak for å 

utsette eller sikre utsettelse av framgangsmåten for tildeling 

av en kontrakt eller gjennomføringen av eventuelle 

beslutninger truffet av oppdragsgiver/offentlig oppdrags-

giver, og å sette til side eller sørge for å sette til side ulovlig 

fattede beslutninger, herunder fjerning av diskriminerende 

tekniske, økonomiske eller finansielle spesifikasjoner i 

anbudsinnbydelsen, anbudsgrunnlaget eller i eventuelle 

andre dokumenter knyttet til den aktuelle framgangsmåten 

for kontraktstildeling, eller 

b)  så tidlig som mulig, om mulig ved hjelp av midlertidige 

forføyninger og om nødvendig ved hjelp av en endelig 

framgangsmåte om denne saken, å treffe andre tiltak enn 

dem fastsatt i bokstav a) for å rette opp eventuelle 

identifiserte overtredelser og forebygge ytterligere skade på 

berørte interesser, særlig ved å fatte en beslutning om 

betaling av en bestemt sum i tilfeller der overtredelsen ikke 

er rettet opp eller forebygd. 

I begge de ovennevnte tilfellene skal den myndighet som gis, 

omfatte myndighet til å tildele skadeserstatning til personer som 

er kommet til skade på grunn av overtredelsen. 

2.  Den myndigheten som er omhandlet i nr. 1 og i artikkel 

60 og 61, kan gis til egne organer med ansvar for ulike deler av 

klagebehandlingen. 

3.  Når et førsteinstansorgan, som er uavhengig av 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver, vurderer en beslutning 

om kontraktstildeling, skal medlemsstatene sikre at oppdrags-

giver/offentlig oppdragsgiver ikke kan inngå kontrakten før 

klageinstansen har tatt stilling til søknaden om enten 

midlertidige tiltak eller klagebehandling. Utsettelsen skal ikke 

opphøre før karensperioden omhandlet i artikkel 57 nr. 2 og 

artikkel 60 nr. 4 og 5 er utløpt. 

4.  Med mindre det er fastsatt i nr. 3 i denne artikkel og i 

artikkel 55 nr. 6, trenger ikke klagebehandlingen nødvendigvis 

å ha en automatisk utsettende virkning på de framgangsmåtene 

for kontraktstildeling som er knyttet til den. 

5.  Medlemsstatene kan fastsette at den instansen som er 

ansvarlig for klagebehandlingen, kan ta hensyn til de 

sannsynlige følgene av midlertidige tiltak for alle interesser, 

også allmenninteresser, som vil kunne bli skadelidende, særlig 

forsvars- og/eller sikkerhetsinteresser, og kan beslutte ikke å 

treffe slike tiltak dersom de negative følgene av tiltakene blir 

større enn fordelene. 

En beslutning om ikke å innvilge midlertidige tiltak, skal ikke 

berøre eventuelle andre krav fra personen som ber om slike 

tiltak. 

6.  Medlemsstatene kan fastsette at dersom skadeserstatning 

kreves fordi en beslutning ble truffet ulovlig, må den omstridte 

beslutningen først settes til side av en instans som har 

myndighet til dette. 

7.  Unntatt når det er fastsatt i artikkel 60–62, skal 

virkningene av myndighetsutøvelsen omhandlet i nr. 1 i denne 

artikkel på en kontrakt som inngås etter at den er tildelt, 

fastsettes i nasjonal lovgivning. 

Videre kan en medlemsstat, etter at en kontrakt er inngått i 

samsvar med artikkel 55 nr. 6, nr. 3 i denne artikkel eller 

artikkel 57–62, fastsette at myndigheten til den instansen som 

er ansvarlig for klagebehandlingen, skal begrenses til tildeling 

av skadeserstatninger til personer som er påført skade som følge 

av en overtredelse, unntatt når en beslutning må settes til side 

før skadeserstatningene tildeles. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at beslutninger fattet av 

instanser som er ansvarlige for klagebehandlingen, kan 

gjennomføres effektivt. 

9.  Dersom de instanser som er ansvarlige for 

klagebehandlingen, ikke er rettsinstanser, skal deres 

beslutninger alltid begrunnes skriftlig. I slike tilfeller skal det 

dessuten fastsettes framgangsmåter som garanterer at påstått 

ulovlige tiltak som klageinstansen har truffet, eller påståtte 

forsømmelser i utøvelsen av den myndighet som er tillagt 

klageinstansen, kan overprøves av en domstol eller innklages 

for en annen instans som er en domstol i henhold til traktatens 

artikkel 234, og som er uavhengig av både oppdragsgiver/ 

offentlig oppdragsgiver og av klageinstansen. 

Medlemmene av en slik uavhengig instans skal, med hensyn til 

den myndigheten som er ansvarlig for deres utpeking, 

funksjonstid og avgang, utpekes og avsettes på samme vilkår 

som domstolens medlemmer. Minstekravet er at formannen for 

denne uavhengige instansen skal ha de samme juridiske og 

faglige kvalifikasjonene som domstolens medlemmer. 

Beslutningene fattet av den uavhengige instansen skal i kraft av 

de midler som fastsettes av hver enkelt medlemsstat, være 

juridisk bindende. 

10.  Medlemsstatene skal sikre at de instanser som har ansvar 

for klagebehandlingen, garanterer et tilfredsstillende nivå når 

det gjelder fortrolighet for graderte opplysninger eller andre 

opplysninger som finnes i de filer som partene overfører, og 

opptrer i samsvar med forsvars- og/eller sikkerhetsinteresser 

under hele behandlingen. 

Medlemsstatene kan derfor beslutte at en særlig instans alene 

skal ha jurisdiksjon for klagebehandlingen når det gjelder 

kontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet.  
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I alle tilfeller kan medlemsstatene fastsette at bare medlemmer 

av klageinstanser som personlig har tillatelse til å behandle 

graderte opplysninger, kan håndtere søknader om 

klagebehandling som inneholder slike opplysninger. De kan 

også pålegge særlige sikkerhetstiltak vedrørende registrering av 

søknader om klagebehandling, mottak av dokumenter og 

lagring av filer. 

Medlemsstatene skal fastsette hvordan klageinstanser skal 

opptre for både å bevare fortroligheten for graderte 

opplysninger med hensyn til ivaretakelse av forsvarets 

rettigheter og, når det gjelder rettslig prøving eller 

klagebehandling av en instans som er en domstol i betydningen 

til traktatens artikkel 234, å gjøre dette på en slik måte at 

framgangsmåten under ett er i samsvar med retten til en 

rettferdig rettergang. 

Artikkel 57 

Karensperiode 

1.  Medlemsstatene skal sikre at personene nevnt i artikkel 55 

nr. 4 får tilstrekkelig tid til på en effektiv måte å klage på 

beslutninger om kontraktstildelinger truffet av oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere, ved å vedta de bestemmelser 

som kreves, samtidig som minstevilkårene fastsatt i nr. 2 i 

denne artikkel og i artikkel 59 overholdes. 

2.  En kontrakt kan ikke inngås som en følge av beslutningen 

om å tildele en kontrakt som faller inn under virkeområdet for 

dette direktiv, før utløpet av en periode på minst ti 

kalenderdager regnet fra dagen som følger etter datoen da 

beslutningen om kontraktstildelingen ble sendt til de berørte 

anbyderne og kandidatene, dersom telefaks eller elektroniske 

midler benyttes, eller, dersom andre kommunikasjonsmidler 

benyttes, før utløpet av en periode på enten minst 15 

kalenderdager regnet fra dagen som følger etter datoen da 

beslutningen om kontraktstildeling ble sendt til de berørte 

anbyderne og kandidatene, eller minst ti kalenderdager regnet 

fra dagen som følger etter datoen da beslutningen om 

kontraktstildelingen ble mottatt. 

Anbydere skal anses for å være berørt dersom de ennå ikke er 

endelig utelukket. En utelukkelse er endelig dersom de berørte 

anbyderne er underrettet om den, og den enten er blitt ansett for 

lovlig av en uavhengig klageinstans eller ikke lenger kan gjøres 

til gjenstand for klagebehandling. 

Kandidater skal anses for å være berørt dersom 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver ikke har tilgjengeliggjort 

opplysninger om avslaget på søknaden deres før de berørte 

anbyderne ble underrettet om beslutningen om 

kontraktstildeling. 

Meldingen om tildelingsbeslutningen til hver av de berørte 

anbyderne og kandidatene skal ledsages av følgende: 

— et sammendrag av de relevante årsakene, som fastsatt i 

artikkel 35 nr. 2, med forbehold for artikkel 35 nr. 3, og 

— en presis angivelse av den nøyaktige karensperioden som 

får anvendelse i henhold til internrettslige bestemmelser der 

dette nummer er innarbeidet. 

Artikkel 58 

Unntak fra karensperioden 

Medlemsstatene kan fastsette at fristene omhandlet i artikkel 57 

nr. 2 ikke får anvendelse i følgende tilfeller: 

a)  dersom dette direktiv ikke krever forhåndskunngjøring av 

konkurranse i Den europeiske unions tidende, 

b)  dersom den eneste berørte anbyderen i henhold til artikkel 

57 nr. 2 er den som tildeles kontrakten, og det ikke er noen 

berørte kandidater, 

c)  når det er snakk om en kontrakt basert på en rammeavtale 

som fastsatt i artikkel 29. 

 Dersom det gjøres bruk av dette unntaket, skal 

medlemsstatene sikre at kontrakten er uten virkning i 

samsvar med artikkel 60 og 62 når 

— det foreligger en overtredelse av artikkel 29 nr. 4 annet ledd 

annet strekpunkt, og 

— kontraktsverdien anslås å være lik eller overstige 

terskelverdiene fastsatt i artikkel 8. 

Artikkel 59 

Frister for søknad om klagebehandling 

Dersom en medlemsstat fastsetter at en søknad om 

klagebehandling av en beslutning fattet av en 

oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver som ledd i eller i 

tilknytning til en framgangsmåte for kontraktstildeling som 

faller inn under virkeområdet for dette direktiv, må igangsettes 

før utløpet av en nærmere angitt periode, skal denne perioden 

være minst ti kalenderdager regnet fra dagen som følger etter 

datoen da oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers beslutning 

ble sendt til anbyderen eller kandidaten, dersom telefaks eller 

elektroniske midler benyttes, eller, dersom andre 

kommunikasjonsmidler benyttes, enten minst 15 kalenderdager 

regnet fra dagen som følger etter datoen da 

oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers beslutning ble sendt til 

anbyderen eller kandidaten, eller minst ti kalenderdager regnet 

fra dagen som følger etter datoen da oppdragsgivers/offentlig 

oppdragsgivers beslutning ble mottatt. Meldingen om 

oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers beslutning til hver av 

anbyderne eller kandidatene skal ledsages av et sammendrag av 

de relevante begrunnelsene. Ved en søknad om 

klagebehandling med hensyn til beslutninger omhandlet i 

artikkel 56 nr. 1 bokstav b) som ikke må meddeles særskilt, 

skal tidsfristen være minst ti kalenderdager fra datoen da den 

aktuelle beslutningen ble kunngjort.  
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Artikkel 60 

Ugyldighet 

1.  Medlemsstatene skal sikre at en klageinstans som er 

uavhengig av oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver, kjenner 

en kontrakt uten virkning, eller at kontraktens manglende 

virkning er en følge av en beslutning truffet av en slik 

klageinstans, i følgende tilfeller: 

a)  dersom oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver har tildelt en 

kontrakt uten forhåndskunngjøring av konkurranse i Den 

europeiske unions tidende, uten at dette er tillatt i samsvar 

med dette direktiv, 

b)  ved overtredelse av artikkel 55 nr. 6, artikkel 56 nr. 3 eller 

artikkel 57 nr. 2, og der denne overtredelsen har fratatt 

anbyderen som søker om klagebehandling, muligheten til å 

be om rettslige tiltak forut for kontraktsinngåelsen, dersom 

en slik overtredelse er kombinert med en annen overtredelse 

av avdeling I eller II, og denne overtredelsen har innvirket 

på sjansene til anbyderen som søker om klagebehandling, til 

å få kontrakten, 

c)  i tilfellene omhandlet i artikkel 58 bokstav c) annet ledd, 

dersom medlemsstatene har gjort bruk av unntaket fra 

karensperioden for kontrakter basert på en rammeavtale. 

2.  Følgene av at en kontrakt kjennes uten virkning, skal 

fastsettes i nasjonal lovgivning. Nasjonal lovgivning kan 

inneholde bestemmelser om at alle kontraktsforpliktelser 

oppheves med tilbakevirkende kraft, eller at opphevingen bare 

skal omfatte forpliktelser som ennå ikke er oppfylt. I sistnevnte 

tilfelle skal medlemsstatene sørge for at andre sanksjoner i 

henhold til artikkel 61 nr. 2 får anvendelse. 

3.  Medlemsstatene kan fastsette at klageinstansen, som er 

uavhengig av oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver, ikke kan 

kjenne en kontrakt uten virkning selv om den er blitt ulovlig 

tildelt av årsakene omhandlet i nr. 1, dersom klageinstansen, 

etter å ha undersøkt alle relevante forhold, finner at tvingende 

hensyn knyttet til en allmenn interesse, først og fremt i 

forbindelse med forsvars- og sikkerhetsinteresser, krever at 

kontraktens virkning bør opprettholdes. 

Økonomiske interesser i at kontrakten har virkning kan bare 

anses som tvingende hensyn knyttet til en allmenn interesse i 

betydningen i første ledd dersom manglende virkning ville få 

uforholdsmessige følger. 

Økonomiske interesser som er direkte knyttet til vedkommende 

kontrakt, skal imidlertid ikke utgjøre tvingende hensyn knyttet 

til en allmenn interesse i betydningen i første ledd. Økonomiske 

interesser direkte knyttet til kontrakten omfatter blant annet 

kostnader ved forsinket gjennomføring av kontrakten, kostnader 

ved innledning av en ny framgangsmåte ved tildeling av 

kontrakter, kostnader ved bytte av markedsdeltaker for 

gjennomføring av kontrakten og kostnader ved juridiske 

forpliktelser som følger av at kontrakten kjennes uten virkning. 

En kontrakt kan under enhver omstendighet ikke anses som 

uten virkning dersom følgene av den manglende virkningen i 

alvorlig grad vil kunne true selve eksistensen til et større 

forsvars- eller sikkerhetsprogram som er av avgjørende 

betydning for en medlemsstats sikkerhetsinteresser. 

I ovennevnte tilfeller skal medlemsstatene fastsette alternative 

sanksjoner i henhold til artikkel 61 nr. 2 som skal anvendes i 

stedet. 

4.  Medlemsstatene skal fastsette at nr. 1 bokstav a) i denne 

artikkel ikke får anvendelse dersom 

— oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver anser at tildelingen 

av en kontrakt uten forhåndskunngjøring av konkurranse i 

Den europeiske unions tidende er tillatt i samsvar med dette 

direktiv, 

— oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver i Den europeiske 

unions tidende har kunngjort en melding som beskrevet i 

artikkel 64, der den gir uttrykk for at den har til hensikt å 

inngå kontrakten, og 

— kontrakten ikke er blitt inngått før utløpet av en periode på 

minst ti kalenderdager regnet fra dagen som følger etter 

datoen da denne meldingen ble kunngjort. 

5.  Medlemsstatene skal fastsette at nr. 1 bokstav c) i denne 

artikkel ikke får anvendelse dersom 

— oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver anser at tildelingen 

av en kontrakt er i samsvar med artikkel 29 nr. 4 annet ledd 

annet strekpunkt, 

— oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver har sendt en 

beslutning om kontraktstildeling sammen med et 

sammendrag av årsakene omhandlet i artikkel 57 nr. 2 

fjerde ledd første strekpunkt til de berørte anbyderne, og 

— kontrakten ikke er inngått før utløpet av en periode på minst 

ti kalenderdager regnet fra dagen som følger etter datoen da 

beslutningen om kontraktstildelingen ble sendt til de berørte 

anbyderne, dersom telefaks eller elektroniske midler 

benyttes, eller, dersom andre kommunikasjonsmidler 

benyttes, før utløpet av en periode på enten minst 15 

kalenderdager regnet fra dagen som følger etter datoen da 

beslutningen om kontraktstildelingen ble sendt til de berørte 

anbyderne, eller minst ti kalenderdager regnet fra dagen 

som følger etter datoen da beslutningen om kontrakts-

tildelingen ble mottatt.  
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Artikkel 61 

Overtredelser av denne avdeling og alternative sanksjoner 

1.  I tilfelle av en overtredelse av artikkel 55 nr. 6, artikkel 56 

nr. 3 eller artikkel 57 nr. 2 som ikke omfattes av artikkel 60 

nr. 1 bokstav b), skal medlemsstatene fastsette at kontrakten er 

uten virkning i samsvar med artikkel 60 nr. 1–3, eller fastsette 

alternative sanksjoner. Medlemsstatene kan fastsette at 

klageinstansen, som er uavhengig av oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver, etter å ha vurdert alle relevante forhold, skal 

treffe beslutning om kontrakten skal kjennes uten virkning, eller 

om alternative sanksjoner skal pålegges. 

2.  De alternative sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i 

forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. Alternative 

sanksjoner skal være 

— bøter som ilegges oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver, 

eller 

— forkorting av kontraktens varighet. 

Medlemsstatene kan gi klageinstansen stor frihet til å utøve 

skjønn, slik at den kan ta hensyn til alle relevante faktorer, 

herunder overtredelsens alvorlighetsgrad, oppdrags-

givers/offentlig oppdragsgivers atferd og, i tilfellene omhandlet 

i artikkel 60 nr. 2, i hvilken grad kontrakten fortsatt er i kraft. 

Tildeling av skadeserstatning utgjør ikke en hensiktsmessig 

sanksjon i dette nummer. 

Artikkel 62 

Frister 

1.  Medlemsstatene kan fastsette at en klage i samsvar med 

artikkel 60 nr. 1 skal innleveres 

a)  før utløpet av minst 30 kalenderdager regnet fra dagen som 

følger etter datoen da 

— oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver offentliggjorde 

en kunngjøringen av kontraktstildelingen i samsvar med 

artikkel 30 nr. 3, artikkel 31 og artikkel 32, forutsatt at 

denne kunngjøringen inneholder en begrunnelse for 

oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers beslutning om 

å tildele kontrakten uten forhåndskunngjøring av 

konkurranse i Den europeiske unions tidende, eller 

— oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver underrettet de 

berørte anbyderne og kandidatene om inngåelsen av 

kontrakten, forutsatt at denne underretningen inneholder 

et sammendrag av de relevante årsakene fastsatt i 

artikkel 35 nr. 2, med forbehold for artikkel 35 nr. 3. 

Dette alternativet får også anvendelse på tilfellene 

omhandlet i artikkel 58 bokstav c), og 

b) uansett før utløpet av en periode på minst seks måneder 

regnet fra dagen som følger etter datoen da kontrakten ble 

inngått. 

2. I alle andre tilfeller, herunder søknader om 

klagebehandling i samsvar med artikkel 61 nr. 1, skal fristene 

for søknad om klagebehandling fastsettes i henhold til nasjonal 

lovgivning, med forbehold for artikkel 59. 

Artikkel 63 

Opprettingsmekanisme 

1.  Kommisjonen kan gjøre bruk av framgangsmåten fastsatt i 

nr. 2–5 når den, før en kontrakt inngås, mener at det er begått 

en alvorlig overtredelse av fellesskapsretten på innkjøps-

området i forbindelse med en framgangsmåte for 

kontraktstildeling som faller inn under virkeområdet for dette 

direktiv. 

2.  Kommisjonen skal underrette den berørte medlemsstaten 

om grunnene til at den mener at det er begått en alvorlig 

overtredelse, og anmode om at overtredelsen rettes opp på 

hensiktsmessig måte. 

3.  Den berørte medlemsstaten skal innen 21 kalenderdager 

etter at den mottok underretningen omhandlet i nr. 2, legge 

fram for Kommisjonen 

a)  sin bekreftelse på at overtredelsen er blitt rettet opp, 

b)  en begrunnet forklaring på hvorfor en oppretting ikke er blitt 

gjort, eller 

c)  en melding om at framgangsmåten for kontraktstildeling er 

blitt utsatt, enten på oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers 

initiativ eller på grunnlag av den myndighet som er angitt i 

artikkel 56 nr. 1 bokstav a). 

4.  En begrunnet forklaring i henhold til nr. 3 bokstav b) kan 

blant annet vise til at den påståtte overtredelsen allerede er 

gjenstand for domstolsbehandling eller annen klagebehandling 

eller for en klagebehandling som omhandlet i artikkel 56 nr. 9. I 

slike tilfeller skal medlemsstaten underrette Kommisjonen om 

resultatet av denne behandlingen så snart det er kjent. 

5.  Dersom det er gitt melding om at en framgangsmåte for 

kontraktstildeling er blitt utsatt i samsvar med nr. 3 bokstav c), 

skal den berørte medlemsstaten underrette Kommisjonen når 

utsettelsen oppheves, eller når en annen framgangsmåte for 

kontraktstildeling som helt eller delvis gjelder samme 

kontraktsgjenstand, innledes. Den nye underretningen skal 

bekrefte at den påståtte overtredelsen er blitt rettet opp, eller 

inneholde en forklaring på hvorfor en oppretting ikke er blitt 

gjort.  
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Artikkel 64 

Innhold i en frivillig intensjonskunngjøring 

Meldingen omhandlet i artikkel 60 nr. 4 annet strekpunkt, hvis 

format skal vedtas av Kommisjonen i samsvar med 

framgangsmåten med rådgivende komité omhandlet i artikkel 

67 nr. 2, skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers navn og kontakt-

opplysninger, 

b)  en beskrivelse av kontraktens gjenstand, 

c)  en begrunnelse for oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers 

beslutning om å tildele kontrakten uten forhåndskunngjøring 

av konkurranse i Den europeiske unions tidende, 

d)  navn på og kontaktopplysninger for den markedsdeltakeren 

som det besluttes å tildele kontrakten til, og 

e)  eventuelle andre opplysninger som oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver anser som nyttige. 

AVDELING V 

STATISTISKE FORPLIKTELSER, 

GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET OG 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 65 

Statistiske forpliktelser 

For at resultatene av anvendelsen av dette direktiv skal kunne 

vurderes, skal medlemsstatene senest 31. oktober hvert år 

oversende Kommisjonen en statistisk rapport, utarbeidet i 

samsvar med artikkel 66, som tar for seg vare-, tjeneste- og 

bygge- og anleggskontrakter som er tildelt av oppdrags-

givere/offentlige oppdragsgivere i løpet av foregående år. 

Artikkel 66 

Den statistiske rapportens innhold 

Den statistiske rapporten skal spesifisere antallet og verdien av 

tildelte kontrakter etter den valgte anbyderens medlemsstat eller 

tredjestat. Den skal i separate deler omhandle vare-, tjeneste- og 

bygge- og anleggskontrakter. 

Opplysningene omhandlet i første ledd skal inndeles etter 

hvilken framgangsmåte som er benyttet, og de skal for hver av 

disse angi varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider 

identifisert etter gruppe i CPV-nomenklaturen. 

Der det er inngått kontrakter i samsvar med framgangsmåten 

for kjøp etter forhandling uten kunngjøring av konkurranse, 

skal opplysningene omhandlet i første ledd også inndeles etter 

de omstendigheter som er omhandlet i artikkel 28. 

Innholdet i den statistiske rapporten skal fastsettes etter 

framgangsmåten med rådgivende komité omhandlet i 

artikkel 67 nr. 2. 

Artikkel 67 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den rådgivende komité for 

offentlige kontrakter nedsatt ved artikkel 1 i rådsbeslutning 

71/306/EØF(1) (heretter kalt «komiteen»). 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og artikkel 7 

i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 

hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1–4 og 

artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 

det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Ved justering av terskelverdiene fastsatt i artikkel 8 skal 

fristene fastsatt i artikkel 5a nr. 3 bokstav c) og nr. 4 bokstav b) 

og e) i beslutning 1999/468/EF settes til henholdsvis fire, to og 

seks uker på grunn av de tidsmessige begrensningene som 

følger av de metodene for beregning og offentliggjøring som er 

fastsatt i artikkel 69 nr. 1 annet ledd og artikkel 69 nr. 3 i 

direktiv 2004/17/EF. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1, 2, 4 

og 6 og artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, 

samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens 

artikkel 8. 

Artikkel 68 

Justering av terskelverdier 

1.  Samtidig med justeringen av terskelverdiene fastsatt i 

direktiv 2004/17/EF, omhandlet i nevnte direktivs artikkel 69, 

skal Kommisjonen også justere terskelverdiene fastsatt i 

artikkel 8 i dette direktiv ved å tilpasse 

a)  terskelverdien i artikkel 8 bokstav a) i dette direktiv til den 

justerte terskelverdien i artikkel 16 bokstav a) i direktiv 

2004/17/EF, 

b)  terskelverdien i artikkel 8 bokstav b) i dette direktiv til den 

justerte terskelverdien i artikkel 16 bokstav b) i direktiv 

2004/17/EF. 

Slik justering og tilpasning, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, skal utføres i 

samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll som omhandlet i artikkel 67 nr. 3. I særlige hastesaker 

kan Kommisjonen benytte seg av framgangsmåten for 

behandling av hastesaker som omhandlet i artikkel 67 nr. 4. 

2.  Motverdiene til de terskelverdiene som er fastsatt i 

henhold til nr. 1, i nasjonale valutaer i medlemsstater som ikke 

har innført euroen, skal tilpasses de respektive motverdiene til 

terskelverdiene fastsatt i direktiv 2004/17/EF og omhandlet i 

nr. 1, beregnet i samsvar med artikkel 69 nr. 2 annet ledd i 

direktiv 2004/17/EF.  

  

(1) EFT L 185 av 16.8.1971, s. 15. 
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3.  De justerte terskelverdiene omhandlet i nr. 1 og deres 

motverdier i nasjonale valutaer skal offentliggjøres av 

Kommisjonen i Den europeiske unions tidende i begynnelsen 

av den november måned som følger etter justeringen. 

Artikkel 69 

Endringer 

1.  Kommisjonen kan, etter framgangsmåten med rådgivende 

komité nevnt i artikkel 67 nr. 2, endre 

a)  framgangsmåtene for utarbeiding, overføring, mottak, 

oversettelse, innsamling og distribusjon av kunngjøringene 

omhandlet i artikkel 30 og av de statistiske rapportene 

fastsatt i artikkel 65, 

b)  framgangsmåtene for oversending og offentliggjøring av 

opplysninger omhandlet i vedlegg VI på grunn av den 

tekniske utviklingen eller av administrative hensyn, 

c)  listen over registre, erklæringer og attester fastsatt i vedlegg 

VII dersom dette, på grunnlag av meldinger fra 

medlemsstatene, viser seg å være nødvendig. 

2.  I samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll omhandlet i artikkel 67 nr. 3 kan Kommisjonen endre 

følgende ikke-grunnleggende bestemmelser i dette direktiv: 

a)  referansenumrene i CPV-nomenklaturen fastsatt i vedlegg I 

og II, i den grad dette ikke endrer dette direktivs materielle 

virkeområde, samt framgangsmåtene for henvisning i 

kunngjøringene til bestemte overskrifter i CPV innenfor de 

tjenestekategoriene som er angitt i disse vedleggene, 

b)  tekniske detaljer og egenskaper til innretninger for 

elektronisk mottak som omhandlet i vedlegg VIII bokstav 

a), f) og g). 

I særlige hastesaker kan Kommisjonen benytte seg av 

framgangsmåten for behandling av hastesaker som omhandlet i 

artikkel 67 nr. 4. 

Artikkel 70 

Endring av direktiv 2004/17/EF 

I direktiv 2004/17/EF skal ny artikkel lyde: 

«Artikkel 22a 

Kontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet 

Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter som 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 2009 

om samordning av framgangsmåtene ved oppdragsgiveres eller 

offentlige oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og 

anleggskontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter på 

forsvars- og sikkerhetsområdet(*) får anvendelse på, og heller 

ikke på kontrakter som nevnte direktiv ikke får anvendelse på i 

henhold til direktivets artikkel 8, 12 og 13.» 

  

(*) EUT L 217 av 20.8.2009, s. 76. 

Artikkel 71 

Endring av direktiv 2004/18/EF 

Artikkel 10 i direktiv 2004/18/EØF skal lyde: 

«Artikkel 10 

Kontrakter på forsvars- og sikkerhetsområdet 

I henhold til traktatens artikkel 296 får dette direktiv anvendelse 

på offentlige kontrakter som tildeles på forsvars- og 

sikkerhetsområdet, med unntak av kontrakter som 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 13. juli 2009 

om samordning av framgangsmåtene ved oppdragsgiveres eller 

offentlige oppdragsgiveres tildeling av visse bygge- og 

anleggskontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter på 

forsvars- og sikkerhetsområde(*) får anvendelse på. 

Dette direktiv får ikke anvendelse på kontrakter som direktiv 

2009/81/EF ikke får anvendelse på i henhold til direktivets 

artikkel 8, 12 og 13. 

  

(*) EUT L 217 av 20.8.2009, s. 76.» 

Artikkel 72 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 21. august 2011 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

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 73 

Vurdering og rapportering 

1.  Kommisjonen skal senest 21. august 2012 rapportere om 

de tiltak medlemsstatene har truffet for å innarbeide dette 

direktiv i nasjonal lovgivning, særlig direktivets artikkel 21 og 

artikkel 50–54.  
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2.  Kommisjonen skal gjennomgå gjennomføringen av dette 

direktiv og senest 21. august 2016 rapportere om dette til 

Europaparlamentet og Rådet. Kommisjonen skal særlig vurdere 

om og i hvilken utstrekning målene i dette direktiv er oppnådd 

med hensyn til det indre markeds virkemåte og utviklingen av 

et europeisk marked for forsvarsutstyr og en europeisk 

forsvarsteknologisk og industriell base, blant annet med hensyn 

til små og mellomstore bedrifters situasjon. Rapporten skal om 

nødvendig ledsages av et forslag til ny lovgivning. 

3.  Kommisjonen skal også vurdere anvendelsen av artikkel 

39 nr. 1 og særlig undersøke mulighetene for en harmonisering 

av vilkårene for fornyet adgang for kandidater eller anbydere 

som tidligere har fått en dom som utelukker dem fra å delta i 

offentlige innkjøp, og skal eventuelt legge fram et forslag til 

lovregulering av slike forhold. 

Artikkel 74 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft dagen etter at det er kunngjort i Den 

europeiske unions tidende. 

Artikkel 75 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 H.-G. PÖTTERING E. ERLANDSSON 

 President Formann 

 ______ 
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VEDLEGG I 

Tjenester nevnt i artikkel 2 og 15 

Kategori Beskrivelse CPV-referansenummer 

1 Vedlikeholds- og reparasjons-

tjenester 

50000000-5, fra 50100000-6 til 50884000-5 (unntatt fra 

50310000-1 til 50324200-4 og 50116510-9, 50190000-3, 

50229000-6, 50243000-0) og fra 51000000-9 til 51900000-1 

2 Tjenester vedrørende militærhjelp til 

utlandet 

75211300-1 

3 Forsvarstjenester, militære forsvars-

tjenester og sivilforsvarstjenester 

75220000-4, 75221000-1, 75222000-8 

4 Etterforsknings- og sikkerhets-

tjenester 

Fra 79700000-1 til 79720000-7 

5 Landtransporttjenester 60000000-8, fra 60100000-9 til 60183000-4 (unntatt 

60160000-7, 60161000-4) og fra 64120000-3 til 64121200-2 

6 Person- og godstransporttjenester 

med fly, unntatt posttransport 

60400000-2, fra 60410000-5 til 60424120-3 (unntatt 

60411000-2, 60421000-5), fra 60440000-4 til 60445000-9 

og 60500000-3 

7 Posttransport på vei og med fly 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5 

8 Jernbanetransporttjenester Fra 60200000-0 til 60220000-6 

9 Sjøtransporttjenester Fra 60600000-4 til 60653000-0 og fra 63727000-1 til 

63727200-3 

10 Hjelpe- og støttetjenester innenfor 

transport 

Fra 63100000-0 til 63111000-0, fra 63120000-6 

til 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 og fra 63520000-0 

til 6370000-6 

11 Telekommunikasjonstjenester Fra 64200000-8 til 64228200-2, 72318000-7 og fra 

72700000-7 til 72720000-3 

12 Finansielle tjenester: forsikrings-

tjenester 

Fra 66500000-5 til 66720000-3 

13 Databehandlingstjenester og 

tilknyttede tjenester 

Fra 50310000-1 til 50324200-4, fra 72000000-5 

til 72920000-5 (unntatt 72318000-7 og fra 72700000-7 

til 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4 

14 Forsknings- og utviklingstjenester(1) 

og evalueringstester 

Fra 73000000-2 til 73436000-7 

15 Regnskapsførings-, revisjons- og 

bokføringstjenester 

Fra 79210000-9 til 79212500-8 

16 Bedriftsrådgivningstjenester(2) og 

tilknyttede tjenester 

Fra 73200000-4 til 73220000-0, fra 79400000-8 

til 79421200-3 og 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 

79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 

og 98362000-8 

17 Arkitekttjenester: ingeniørtjenester 

og integrerte ingeniørtjenester; 

byplanleggings- og landskaps-

arkitekttjenester; tilknyttet 

vitenskapelig og teknisk konsulent-

virksomhet, teknisk prøving og 

analyse 

Fra 71000000-8 til 71900000-7 (unntatt 71550000-8) og 

79994000-8 

18 Rengjøring av bygninger samt 

tjenester tilknyttet eiendoms-

forvaltning 

Fra 70300000-4 til 70340000-6 og fra 90900000-6 til 

90924000-0 

19 Kloakk- og avfallshåndterings-

tjenester, rensing og lignende 

tjenester 

Fra 90400000-1 til 90743200-9 (unntatt 90712200-3), fra 

90910000-9 til 90920000-2 og 50190000-3, 50229000-6, 

50243000-0 

20 Opplærings- og simuleringstjenester 

på forsvars- og sikkerhetsområdet 

80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 

80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8 

(1) Unntatt forsknings- og utviklingstjenester omhandlet i artikkel 13 bokstav j). 

(2) Unntatt voldgifts- og meglingstjenester. 
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VEDLEGG II 

Tjenester nevnt i artikkel 2 og 16 

Kategori Beskrivelse CPV-referansenummer 

21 Hotell- og restauranttjenester Fra 55100000-1 til 55524000-9 og fra 98340000-8 til 

98341100-6 

22 Hjelpe- og støttetjenester innenfor 

transport 

Fra 63000000-9 til 63734000-3 (unntatt 63711200-8, 

63712700-0, 63712710-3), fra 63727000-1 til 63727200-3 

og 98361000-1 

23 Juridiske tjenester Fra 79100000-5 til 79140000-7 

24 Arbeidsformidlings- og vikar-

tjenester(1) 

Fra 79600000-0 til 79635000-4 (unntatt 79611000-0, 

79632000-3, 79633000-0) og fra 98500000-8 til 98514000-9 

25 Helse- og sosialtjenester 79611000-0 og fra 85000000-9 til 85323000-9 (unntatt 

85321000-5, 85322000-2) 

26 Andre tjenester  

(1) Unntatt arbeidsavtaler. 
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VEDLEGG III 

Definisjon av visse tekniske spesifikasjoner omhandlet i artikkel 18 

I dette direktiv menes med: 

1. a)  «tekniske spesifikasjoner», når det gjelder bygge- og anleggskontrakter, samtlige tekniske krav som 

forekommer særlig i anbudsgrunnlaget, og som definerer de egenskapene som kreves for et materiale, et 

produkt eller en leveranse, slik at materialet, produktet eller leveransen kan beskrives på en måte som gjør at 

disse oppfyller kravene til den anvendelse oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver har bestemt. Disse 

egenskapene skal omfatte miljøprestasjonsnivåer, utforming tilpasset alle krav (herunder tilgjengelighet for 

funksjonshemmede) og samsvarsvurdering, ytelse, sikkerhet eller dimensjoner, herunder krav til 

framgangsmåtene med hensyn til kvalitetssikring, terminologi, symboler, prøving og prøvingsmetoder, 

pakking, merking og etikettering, produksjonsprosesser og -metoder. De omfatter også regler for 

prosjektering og kostnadsberegning, for prøving, kontroll og godkjenning av bygge- og anleggsarbeider og 

for byggemetoder eller byggeteknikk og alle andre tekniske vilkår som kan stilles av oppdragsgiver/offentlig 

oppdragsgiver i form av generelle eller spesielle bestemmelser knyttet til byggematerialene, 

byggeelementene eller det ferdige arbeidet, 

b)  «teknisk spesifikasjon», når det gjelder varekontrakter eller tjenestekontrakter, en spesifikasjon i et dokument 

som definerer de egenskaper som kreves av et produkt eller en tjeneste, for eksempel kvalitetsnivå og 

miljøprestasjonsnivå, utforming tilpasset alle krav (herunder tilgjengelighet for funksjonshemmede) og 

samsvarsvurdering, ytelse, bruk av produktet, produktets sikkerhet eller dimensjoner, herunder krav til 

produktet med hensyn til varebetegnelse, terminologi, symboler, prøving og prøvingsmetoder, pakking, 

merking og etikettering, bruksanvisninger, produksjonsprosesser og -metoder samt framgangsmåter for 

samsvarsvurdering, 

2.  «standard» en teknisk spesifikasjon som er godkjent av et anerkjent standardiseringsorgan for gjentatt eller 

løpende anvendelse, men som det ikke er obligatorisk å følge, og som faller inn under en av følgende kategorier: 

—  «internasjonal standard» en standard som er vedtatt av en internasjonal standardiseringsorganisasjon og stilt til 

rådighet for offentligheten, 

—  «europeisk standard» en standard som er vedtatt av et europeisk standardiseringsorgan og stilt til rådighet for 

offentligheten, 

—  «nasjonal standard» en standard som er vedtatt av en nasjonal standardiseringsorganisasjon og stilt til rådighet 

for offentligheten, 

3.  «forsvarsstandard» en teknisk spesifikasjon som det ikke er obligatorisk å følge, og som er godkjent av et 

standardiseringsorgan som er spesialisert på utarbeiding av tekniske spesifikasjoner for gjentatt eller løpende 

anvendelse på forsvarsområdet, 

4.  «europeisk teknisk godkjenning» en positiv teknisk vurdering av et produkts egnethet for bruk til et bestemt 

formål, basert på oppfyllelse av de grunnleggende kravene til bygge- og anleggsarbeider gjennom produktets 

iboende egenskaper og definerte vilkår for dets bruk og utnyttelse. Den europeiske tekniske godkjenningen skal 

gis av et godkjenningsorgan som medlemsstaten har utpekt til dette formål, 

5.  «felles teknisk spesifikasjon» en teknisk spesifikasjon utarbeidet i samsvar med en framgangsmåte godkjent av 

medlemsstatene og offentliggjort i Den europeiske unions tidende, 

6.  «teknisk referanse» alle produkter som er utarbeidet av europeiske standardiseringsorganer, bortsett fra offisielle 

standarder, i samsvar med framgangsmåter tilpasset utviklingen av markedets behov. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

Opplysninger som skal være med i kunngjøringene omhandlet i artikkel 30 

KUNNGJØRING AV OFFENTLIGGJØRINGEN AV EN VEILEDENDE FORHÅNDSKUNNGJØRING I EN 

KJØPERPROFIL 

1.  Oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers stat. 

2.  Oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers navn. 

3.  «Kjøperprofilens» internettadresse (URL). 

4.  Referansenummer/-numre i CPV-nomenklaturen. 

VEILEDENDE FORHÅNDSKUNNGJØRING 

1.  Navn, adresse, telefaksnummer og e-postadresse til oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver og, dersom det er 

forskjellig, til den tjenesten som kan gi tilleggsopplysninger, og, for tjenestekontrakter og bygge- og 

anleggskontrakter, til de myndigheter, f.eks. relevant offentlige nettsted, som har opplysninger om de generelle 

rammereglene for beskatning, miljøvern, arbeidervern og arbeidsvilkår som gjelder på det stedet der kontrakten 

skal gjennomføres. 

2.  Der det er relevant skal det angis om kontrakten er begrenset til vernet sysselsetting, eller om den utelukkende 

skal gjennomføres innenfor rammen av programmer for vernede arbeidsplasser. 

3.  For bygge- og anleggskontrakter: arbeidets art og omfang og stedet der det skal utføres; dersom arbeidet skal 

inndeles i flere delarbeider, en kort beskrivelse av disse med henvisning til arbeidet; beregnet kostnadsramme for 

det foreslåtte arbeidet, dersom dette foreligger; referansenummer/-numre i CPV-nomenklaturen. 

 For varekontrakter: art og mengde eller verdi av varene som skal leveres; referansenummer/-numre i CPV-

nomenklaturen. 

 For kontrakter om tjenesteyting: den samlede verdien av de foreslåtte innkjøpene i hver av tjenestekategoriene; 

referansenummer/-numre i CPV-nomenklaturen. 

4.  Anslått tidspunkt for innledning av framgangsmåten ved tildeling av kontrakten eller kontraktene, etter kategori 

når det gjelder tjenestekontrakter. 

5.  Der det er relevant skal det angis om det dreier seg om en rammeavtale. 

6.  Eventuelle andre opplysninger. 

7.  Datoen da kunngjøringen ble sendt eller da kunngjøring av offentliggjøringen av den veiledende 

forhåndskunngjøringen i kjøperprofilen ble sendt. 

KUNNGJØRINGER AV KONKURRANSE 

Begrensede anbudskonkurranser, kjøp etter forhandlinger med kunngjøring av konkurranse og konkurransedialoger: 

1.  Oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers navn, adresse, telefon- og telefaksnummer og e-postadresse. 

2.  Der det er relevant skal det angis om kontrakten er begrenset til vernet sysselsetting, eller om den utelukkende 

skal gjennomføres innenfor rammen av programmer for vernede arbeidsplasser. 

3. a)  Valgt framgangsmåte for tildeling. 

 b)  Der det er relevant skal grunnene til bruk av hurtigbehandling (ved begrenset anbudskonkurranse og kjøp 

etter forhandling) angis. 

 c)  Der det er relevant skal det angis om det dreier seg om en rammeavtale. 

 d)  Der det er relevant skal det angis at det skal gjennomføres en elektronisk auksjon.  
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4.  Kontraktstype. 

5.  Sted for utførelse av bygge- og anleggsarbeider, for levering av varer eller yting av tjenester. 

6. a)  Bygge- og anleggskontrakter: 

— Bygge- og anleggsarbeidenes art og omfang og byggets/anleggets generelle trekk. Angivelse særlig av 

opsjoner på tilleggsarbeider og, dersom den er kjent, den foreløpige tidsplanen for å benytte disse 

opsjonene samt eventuelt antall mulige fornyelser. Dersom arbeidet eller kontrakten er inndelt i flere 

delarbeider eller delkontrakter, de forskjellige delenes størrelse; referansenummer/-numre i CPV-

nomenklaturen. 

— Opplysninger om byggets/anleggets eller kontraktens formål når kontrakten også omfatter 

prosjektering. 

— Dersom det dreier seg om en rammeavtale, også rammeavtalens planlagte varighet, arbeidenes anslåtte 

samlede verdi for hele rammeavtalens varighet, og, så langt det er mulig, verdien og hyppigheten av de 

kontrakter som skal tildeles. 

 (b) Varekontrakter: 

— Arten av de varer som skal leveres, med særlig angivelse av om det skal innhentes anbud for kjøp, 

leasing, leie eller kjøp på avbetaling eller en kombinasjon av disse; referansenummer/-numre i CPV-

nomenklaturen. Mengden av de varer som skal leveres, med særlig angivelse av opsjoner på ytterligere 

innkjøp og, dersom den er kjent, den foreløpige tidsplanen for å benytte disse opsjonene samt eventuelt 

antall fornyelser; referansenummer/-numre i CPV-nomenklaturen. 

— Dersom det dreier seg om regelmessige kontrakter eller kontrakter som skal fornyes innen en bestemt 

frist, angis også tidsplanen for ytterligere kontrakter for planlagte innkjøp av varer, dersom den er kjent. 

— Dersom det dreier seg om en rammeavtale, angis også rammeavtalens planlagte varighet, varenes 

anslåtte samlede verdi for hele rammeavtalens varighet, og, så langt det er mulig, verdien og 

hyppigheten av de kontrakter som skal tildeles. 

 c)  Tjenestekontrakter: 

— Tjenestekategori og tjenestebeskrivelse. Referansenummer/-numre i CPV-nomenklaturen. Tjeneste-

ytingens omfang. Angivelse særlig av opsjoner på ytterligere innkjøp og, dersom den er kjent, den 

foreløpige tidsplanen for å benytte disse opsjonene samt eventuelt antall fornyelser. Dersom det dreier 

seg om kontrakter som skal fornyes innen en bestemt frist, angis også tidsplanen for ytterligere 

kontrakter for planlagte innkjøp av tjenester, dersom den er kjent. 

 Dersom det dreier seg om en rammeavtale, angis også rammeavtalens planlagte varighet, tjenestenes 

anslåtte samlede verdi for hele rammeavtalens varighet, og, så langt det er mulig, verdien og 

hyppigheten av de kontrakter som skal tildeles. 

— Angivelse av om utførelsen av tjenesten ved lov eller forskrift er forbeholdt en bestemt yrkesgruppe. 

 Henvisning til loven eller forskriften. 

— Angivelse av om juridiske personer skal oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene til de personer 

som skal ha ansvar for å utføre tjenesten. 

7.  Dersom kontraktene er inndelt i flere delkontrakter, opplysning om markedsdeltakeres mulighet for å gi anbud på 

én, flere eller samtlige av delkontraktene. 

8.  Tillatelse av eller forbud mot alternative anbud. 

9.  Der det er relevant, prosentandelen av kontraktens samlede verdi som må settes bort til tredjemenn i løpet av en 

anbudsprosedyre (artikkel 21 nr. 4). 

10.  Der det er relevant, de utvelgingskriteriene med hensyn til underleverandørers personlige situasjon som kan føre 

til at de utelukkes, og de opplysninger som kreves som dokumentasjon for at de ikke kommer inn under tilfellene 

som berettiger utelukking. Opplysninger og eventuelle nødvendige formaliteter for vurdering av de økonomiske 

og tekniske minstekrav som underleverandører skal oppfylle. Minstenivået for kapasitet som eventuelt kreves.  
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11.  Frist for ferdigstillelse av bygge- og anleggsarbeider/vareleveranser/tjenesteleveranser eller varigheten av bygge- 

og anleggskontrakten/varekontrakten/tjenestekontrakten. Om mulig, frister for når bygge- og anleggsarbeidene 

skal begynne, eller frister for når leveringen av varer eller tjenester skal begynne. 

12.  Der det er relevant, opplysninger om særlige vilkår som kontraktens utførelse er underlagt. 

13. a)  Endelig frist for mottak av anmodninger om deltaking. 

 b)  Adressen de skal sendes til. 

 c)  Det eller de språk anmodningene skal utarbeides på. 

14.  Der det er relevant, depositum og garantier. 

15.  De viktigste finansierings- og betalingsvilkårene og/eller henvisninger til bestemmelser som omhandler disse 

vilkårene. 

16.  Juridisk form som eventuelt må antas av den gruppen markedsdeltakere som kontrakten tildeles. 

17.  De utvelgingskriteriene med hensyn til markedsdeltakeres personlige situasjon som kan føre til at de utelukkes, og 

de opplysninger som kreves som dokumentasjon for at de ikke kommer inn under de tilfellene som berettiger 

utelukking. Utvelgingskriterier, opplysninger og eventuelle nødvendige formaliteter for vurdering av de 

økonomiske og tekniske minstestandarder som markedsdeltakeren skal oppfylle. Minstestandardnivå(er) som 

eventuelt kreves. 

18.  For rammeavtaler: antallet og, der det er relevant, høyeste foreslåtte antall markedsdeltakere som kan delta i den, 

og rammeavtalens varighet. 

19.  Ved en konkurransedialog eller kjøp etter forhandling med kunngjøring av konkurranse skal det eventuelt 

opplyses om det benyttes anbudskonkurranse i flere trinn for gradvis å redusere antall løsninger som skal 

diskuteres, eller antall anbud som det skal forhandles om. 

20.  Når det, ved begrenset anbudskonkurranse, kjøp etter forhandling eller konkurransedialog, gjøres bruk av 

muligheten til å redusere antall kandidater som innbys til å levere anbud, delta i en dialog eller forhandle: det 

minste antall og eventuelt det høyeste foreslåtte antall kandidater samt objektive kriterier til bruk ved utvelging av 

dette antallet kandidater. 

21.  Kriterier vist til i artikkel 47 som skal brukes ved tildeling av kontrakten: «laveste pris» eller «det økonomisk mest 

fordelaktige anbudet». Kriterier for det økonomisk mest fordelaktige anbudet og deres vekting eller kriteriene i 

fallende prioriteringsrekkefølge skal nevnes dersom de ikke framkommer i spesifikasjonene eller, ved 

konkurransedialog, i det beskrivende dokumentet. 

22.  Der det er relevant, dato(ene) for offentliggjøring av en veiledende forhåndskunngjøring i samsvar med de 

tekniske spesifikasjonene for slik offentliggjøring angitt i vedlegg VI, eller en erklæring om at slik 

offentliggjøring ikke har funnet sted. 

23.  Dato da kunngjøringen ble sendt. 

KUNNGJØRING AV KONTRAKTSTILDELING 

1.  Oppdragsgivers/offentlig oppdragsgivers navn og adresse. 

2.  Valgt framgangsmåte for tildeling. Ved kjøp etter forhandling uten forhåndskunngjøring av konkurranse 

(artikkel 28), en begrunnelse for dette. 

3.  Bygge- og anleggskontrakter: tjenestenes art og omfang. 

 Varekontrakter: art og mengde varer som skal leveres, eventuelt for hver enkelt leverandør; referansenummer/-

numre i CPV-nomenklaturen. 

 Tjenestekontrakter: tjenestekategori og tjenestebeskrivelse; referansenummer/-numre i CPV-nomenklaturen; de 

innkjøpte tjenestenes omfang. 

4.  Dato for kontraktstildeling. 

5.  Kriterier for kontraktstildeling.  
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6.  Antall mottatte anbud. 

7.  De valgte markedsdeltakernes navn og adresse. 

8.  Betalt pris eller prisintervall (høyeste/laveste pris). 

9.  Verdien av det eller de valgte anbudene, eller høyeste og laveste anbud som ble tatt i betraktning ved tildelingen 

av kontrakten. 

10.  Der det er relevant, den andelen av kontrakten som skal settes bort til tredjemenn, og verdien av denne andelen. 

11.  Dersom det er relevant, grunnene til at rammeavtalen skal vare mer enn sju år. 

12.  Dato for offentliggjøringen av anbudskunngjøringen i samsvar med de tekniske spesifikasjonene for slik 

offentliggjøring i vedlegg VI. 

13.  Dato da denne kunngjøringen ble sendt. 

 ______  

 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/57 

 

VEDLEGG V 

Opplysninger som skal være med i kunngjøringer om underleverandørkontrakter omhandlet i artikkel 52 

1.  Navn, adresse, telefaksnummer og e-postadresse til den valgte anbyderen og, dersom det er forskjellig, til den 

tjenesten som kan gi tilleggsopplysninger. 

2. a)  Sted for utførelse av bygge- og anleggsarbeider, for levering av varer eller for yting av tjenester. 

 b)  Art, mengde og omfang av bygge- og anleggsarbeidene samt byggets/anleggets generelle trekk; 

referansenummer/-numre i CPV-nomenklaturen. 

 c)  Arten av de varer som skal leveres, med særlig angivelse av om det skal innhentes anbud for kjøp, leasing, 

leie eller kjøp på avbetaling eller en kombinasjon av disse; referansenummer/-numre i CPV-nomenklaturen. 

 d)  Tjenestekategori og tjenestebeskrivelse; referansenummer/-numre i CPV-nomenklaturen. 

3.  Eventuell pålagt fullføringsfrist. 

4.  Navn og adresse til det organ som forespørsler om utlevering av spesifikasjonene og tilleggsdokumentene kan 

rettes til. 

5. a)  Frist for mottak av søknader om deltaking og/eller for mottak av anbud. 

 b)  Adressen de skal sendes til. 

 c)  Det eller de språk søknader eller anbud skal utarbeides på. 

6.  Depositum og garantier, dersom dette forlanges. 

7.  Objektive kriterier som får anvendelse ved utvelging av underleverandører, knyttet til deres personlige situasjonen 

eller til vurderingen av deres bud. 

8.  Eventuelle andre opplysninger. 

9.  Dato da kunngjøringen ble sendt. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

NÆRMERE OPPLYSNINGER OM OFFENTLIGGJØRING 

1.  Offentliggjøring av kunngjøringer 

a)  Kunngjøringene omhandlet i artikkel 30 og 52 skal sendes av oppdragsgiverne/de offentlige oppdragsgiverne 

eller de valgte anbyderne til Kontoret for Den europeiske unions offisielle publikasjoner i det formatet som er 

omhandlet i artikkel 32. De veiledende forhåndskunngjøringene omhandlet i artikkel 30 nr. 1 første ledd, som 

offentliggjøres i en kjøperprofil som beskrevet i nr. 2, skal også benytte dette formatet, og det samme gjelder 

for kunngjøringen om slik offentliggjøring. 

Kunngjøringene omhandlet i artikkel 30 og 52 skal offentliggjøres av Kontoret for Den europeiske unions 

offisielle publikasjoner eller av oppdragsgiverne/de offentlige oppdragsgiverne dersom det dreier seg om en 

veiledende forhåndskunngjøring som offentliggjøres i en kjøperprofil i samsvar med artikkel 30 nr. 1. 

I tillegg kan oppdragsgivere/offentlige oppdragsgivere offentliggjøre disse opplysningene på Internett i en 

«kjøperprofil» som omhandlet i nr. 2. 

b)  Kontoret for Den europeiske unions offisielle publikasjoner skal gi oppdragsgiver/offentlig oppdragsgiver 

bekreftelse på offentliggjøring som omhandlet i artikkel 32 nr. 8. 

2.  Offentliggjøring av tilleggsopplysninger 

Kjøperprofilen kan omfatte veiledende forhåndskunngjøringer som omhandlet i artikkel 30 nr. 1 første ledd, 

opplysninger om løpende anbudsinnbydelser, planlagte innkjøp, inngåtte kontrakter, annullerte framgangsmåter 

og andre nyttige opplysninger av allmenn interesse, for eksempel om kontaktpunkter, telefon- og telefaksnumre, 

postadresser og e-postadresser. 

3.  Format og framgangsmåter for elektronisk oversending av kunngjøringer 

Formatet og framgangsmåtene for elektronisk oversending av kunngjøringer er tilgjengelige på internettadressen 

«http://simap.europa.eu». 

 ______  
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VEDLEGG VII 

REGISTRE(1) 

DEL A 

Bygge- og anleggskontrakter 

Bransjeregistrene og de tilknyttede erklæringene og attestene for hver medlemsstat er  

— i Belgia, «Registre du commerce»/«Handelsregister», 

— i Bulgaria, «Търговски регистър», 

— i Den tsjekkiske republikk, «obchodní rejstřík», 

— i Danmark, «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen», 

— i Tyskland, «Handelsregister» og «Handwerksrolle», 

— i Estland, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus», 

— i Irland kan entreprenøren bli anmodet om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies» eller «Registrar of 

Friendly Societies» eller, dersom dette ikke lar seg gjøre, en attest som bekrefter at vedkommende har avgitt en 

erklæring under ed på at han utøver det aktuelle yrket i den stat der han er etablert, på et bestemt sted og under et 

bestemt firmanavn, 

— i Hellas, «Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων – MEEΠ» i Departementet for miljø, by- og regionplanlegging 

og offentlige arbeider (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε), 

— i Spania, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado», 

— i Frankrike, «Registre du commerce et des sociétés» og «Répertoire des métiers», 

— i Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», 

— i Kypros kan entreprenøren bli anmodet om å legge fram en attest fra «Council for the Registration and Audit of 

Civil Engineering and Building Contractors» («Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και 

Τεχνικών Έργων») i samsvar med «Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law», 

— i Latvia, «Uzņēmumu reģistrs», 

— i Litauen, «Juridinių asmenų registras», 

— i Luxembourg, «Registre aux firmes» og «Rôle de la Chambre des métiers», 

— i Ungarn, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», 

— i Malta får entreprenøren sitt «numru ta’ registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja 

ta’ kummerc» og, når det gjelder partnerskap eller selskap, det relevante registreringsnummeret som er utstedt av 

«Malta Financial Services Authority», 

— i Nederland, «Handelsregister», 

— i Østerrike, «Firmenbuch», «Gewerberegister» og «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,  

  

(1) Med henblikk på artikkel 40 menes med «registre» de registrene som er oppført i dette vedlegg, og, dersom det er foretatt 

endringer på nasjonalt plan, de registrene som har erstattet dem. Dette vedlegg er bare veiledende og berører ikke disse registres 

forenlighet med fellesskapsretten når det gjelder etableringsadgangen og adgangen til å yte tjenester. 
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— i Polen, «Krajowy Rejestr Sądowy», 

— i Portugal, «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI), 

— i Romania, «Registrul Comerțului», 

— i Slovenia, «Sodni register» og «obrtni register», 

— i Slovakia, «Obchodný register», 

— i Finland, «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret», 

— i Sverige, «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistrene», 

— i Det forente kongerike kan entreprenøren bli anmodet om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies» 

eller, dersom dette ikke lar seg gjøre, en attest som bekrefter at vedkommende har avgitt en erklæring under ed på 

at han utøver det aktuelle yrket i den stat der han er etablert, på et bestemt sted og under et bestemt firmanavn. 

DEL B 

Varekontrakter 

De relevante bransje- og handelsregistrene og erklæringene og attestene er 

— i Belgia, «Registre du commerce»/«Handelsregister», 

— i Bulgaria, «Търговски регистър», 

— i Den tsjekkiske republikk, «obchodní rejstřík», 

— i Danmark, «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen», 

— i Tyskland, «Handelsregister» og «Handwerksrolle», 

— i Estland, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus», 

— i Hellas, «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» og «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού 

Υλικού», 

— i Spania, «Registro Mercantil» eller, for enkeltpersoner som ikke er registrert, en attest som bekrefter at 

vedkommende har avgitt en erklæring under ed på at han utøver det aktuelle yrket, 

— i Frankrike, «Registre du commerce et des sociétés» og «Répertoire des métiers», 

— i Irland kan leverandøren bli anmodet om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies» eller «Registrar of 

Friendly Societies» som viser at vedkommendes firma er «incorporated» eller «registered», eller, dersom dette 

ikke lar seg gjøre, en attest som bekrefter at vedkommende har avgitt en erklæring under ed på at han utøver det 

aktuelle yrket i den stat der han er etablert, på et bestemt sted og under et bestemt firmanavn, 

— i Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» og «Registro delle 

Commissioni provinciali per l'artigianato», 

— i Kypros kan leverandøren bli anmodet om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies and Official 

Receiver» («Έφορος Εταιρειών και ΕπίσημοςΠαραλήπτης») eller, dersom dette ikke ar seg gjøre, en attest som 

bekrefter at vedkommende har avgitt en erklæring under ed på at han utøver det aktuelle yrket i den stat der han 

er etablert, på et bestemt sted og under et bestemt firmanavn, 

— i Latvia, «Uzņēmumu reģistrs», 

— i Litauen, «Juridinių asmenų registras»,  
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— i Luxembourg, «Registre aux firmes» og «Rôle de la Chambre des métiers», 

— i Ungarn, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», 

— i Malta får leverandøren sitt «numru ta’ registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja 

ta’ kummerc» og, når det gjelder partnerskap eller selskap, det relevante registreringsnummeret som er utstedt av 

«Malta Financial Services Authority», 

— i Nederland, «Handelsregister», 

— i Østerrike, «Firmenbuch», «Gewerberegister» og «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern», 

— i Polen, «Krajowy Rejestr Sądowy», 

— i Portugal, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», 

— i Romania, «Registrul Comerțului», 

— i Slovenia, «Sodni register» og «obrtni register», 

— i Slovakia, «Obchodný register», 

— i Finland, «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret», 

— i Sverige, «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistrene», 

— i Det forente kongerike kan leverandøren bli anmodet om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies» 

som viser at vedkommendes firma er «incorporated» eller «registered» eller, dersom dette ikke lar seg gjøre, en 

attest som bekrefter at vedkommende har avgitt en erklæring under ed på at han utøver det aktuelle yrket på et 

bestemt sted og under et bestemt firmanavn. 

DEL C 

Tjenestekontrakter 

De relevante bransje- og handelsregistrene og erklæringene og attestene er 

— i Belgia, «Registre du commerce»/«Handelsregister» og «Ordres professionnels»/«Beroepsorden», 

— i Bulgaria, «Търговски регистър», 

— i Den tsjekkiske republikk, «obchodní rejstřík», 

— i Danmark, «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen», 

— i Tyskland, «Handelsregister», «Handwerksrolle», «Vereinsregister», «Partnerschaftsregister» og «Mitglieds-

verzeichnisse der Berufskammern der Länder», 

— i Estland, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus», 

— i Irland kan tjenesteyteren bli anmodet om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies» eller «Registrar of 

Friendly Societies» eller, dersom dette ikke lar seg gjøre, en attest som bekrefter at vedkommende har avgitt en 

erklæring under ed på at han utøver det aktuelle yrket i den stat der han er etablert, på et bestemt sted og under et 

bestemt firmanavn, 

— i Hellas kan tjenesteyteren bli anmodet om å legge fram en erklæring avgitt under ed i nærvær av notarius publicus 

om at vedkommende utøver det aktuelle yrket; i tilfeller fastsatt i den nasjonale lovgivning for yting av 

undersøkelsestjenester nevnt i vedlegg I, bransjeregisteret «Mητρώο Μελετητών» og «Μητρώο Γραφείων 

Μελετών», 

— i Spania, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»,  
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— i Frankrike, «Registre du commerce et des sociétés» og «Répertoire des métiers», 

— i Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», «Registro delle commissioni 

provinciali per l'artigianato» eller «Consiglio nazionale degli ordini professionali», 

— i Kypros kan tjenesteyteren bli anmodet om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies and Official 

Receiver» («Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης») eller, dersom dette ikke ar seg gjøre, en attest som 

bekrefter at vedkommende har avgitt en erklæring under ed på at han utøver det aktuelle yrket i den stat der han er 

etablert, på et bestemt sted og under et bestemt firmanavn, 

— i Latvia, «Uzņēmumu reģistrs», 

— i Litauen, «Juridinių asmenų registras», 

— i Luxembourg, «Registre aux firmes» og «Rôle de la Chambre des métiers», 

— i Ungarn, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», visse «szakmai kamarák 

nyilvántartása» eller for visse andre virksomheter, en attest som slår fast at den berørte personen er godkjent til å 

drive med den aktuelle kommersielle virksomheten eller det aktuelle yrket, 

— i Malta får tjenesteyteren sitt «numru ta’ registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja 

ta’ kummerc» og, når det gjelder partnerskap eller selskap, det relevante registreringsnummeret som er utstedt av 

«Malta Financial Services Authority», 

— i Nederland, «Handelsregister», 

— i Østerrike, «Firmenbuch», «Gewerberegister» og «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern», 

— i Polen, «Krajowy Rejestr Sądowy», 

— i Portugal, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», 

— i Romania, «Registrul Comerțului», 

— i Slovenia, «Sodni register» og «obrtni register», 

— i Slovakia, «Obchodný register», 

— i Finland, «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret», 

— i Sverige, «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistrene», 

— i Det forente kongerike kan tjenesteyteren bli anmodet om å legge fram en attest fra «Registrar of Companies» 

eller, dersom dette ikke lar seg gjøre, en attest som bekrefter at vedkommende har avgitt en erklæring under ed på 

at han utøver det aktuelle yrket på et bestemt sted og under et bestemt firmanavn. 

 ______  
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VEDLEGG VIII 

Krav til innretninger for elektronisk mottak av anmodninger om deltaking og anbud 

Utstyr for elektronisk mottak av anmodninger om deltaking og anbud må, ved egnede tekniske midler og 

framgangsmåter, minst sikre 

a)  at elektroniske signaturer knyttet til anmodninger om deltaking og anbud er i samsvar med nasjonale bestemmelser 

vedtatt i henhold til direktiv 1999/93/EF, 

b)  at nøyaktig tidspunkt og dato for mottak av anmodninger om deltaking og anbud kan fastsettes med sikkerhet, 

c)  at det med rimelighet kan sikres at ingen kan få tilgang til opplysninger som er overført i henhold til disse kravene, 

før utløpet av de fastsatte fristene, 

d)  at det ved overtredelse av dette forbudet mot tilgang med rimelighet kan sikres at overtredelsen klart kan spores, 

e)  at bare godkjente personer kan fastsette eller endre datoene for åpning av de mottatte opplysningene, 

f)  at bare godkjente personer som handler samtidig, kan få tilgang til alle eller deler av de innsendte opplysningene på 

de forskjellige stadiene i framgangsmåten for kontraktstildeling, 

g)  at godkjente personer som handler samtidig, bare kan få tilgang til de innsendte opplysningene etter den fastsatte 

datoen, 

h)  at opplysninger som mottas og åpnes i samsvar med disse kravene, er tilgjengelige bare for personer som er 

godkjent for å få kjennskap til dem. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 21. desember 2011 

om endring av vedlegg I til vedtak 2007/275/EF om lister over dyr og produkter som skal 

kontrolleres på grensekontrollstasjonene i samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF 

[meddelt under nummer K(2011) 9517] 

(2012/31/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 

om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 

tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 

90/425/EØF og 90/675/EØF(1), særlig artikkel 4 nr. 5, 

under henvisning til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 

1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 

fra tredjestater(2), særlig artikkel 3 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 91/496/EØF er det fastsatt at 

medlemsstatene skal foreta veterinærkontroll av dyr 

som innføres til Unionen fra tredjestater, i samsvar med 

bestemmelsene i nevnte direktiv. 

2) Ved direktiv 97/78/EF er det fastsatt at det skal foretas 

veterinærkontroll av visse produkter av animalsk 

opprinnelse og av visse planteprodukter som innføres til 

Unionen fra tredjestater. 

3) Ved disse direktivene fastslås det at tollmyndighetene i 

medlemsstaten ikke skal tillate import til Unionen av de 

aktuelle dyr og produkter, med mindre disse 

veterinærkontrollene er utført med tilfredsstillende 

resultat på grensekontrollstasjonene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 24.1.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 1. 

(1) EFT L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(2) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

4) Ved kommisjonsvedtak 2007/275/EF(3) fastslås det at 

dyr og produkter av animalsk opprinnelse oppført i 

vedlegg I til nevnte vedtak, skal gjennomgå 

veterinærkontroll på grensekontrollstasjonene i samsvar 

med direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF (veteri-

nærkontrollene). 

5) Dyrene og produktene som skal gjennomgå 

veterinærkontrollene, skal være lette å identifisere. 

Derfor bør listen oppført i vedtak 2007/275/EF bringes i 

samsvar med terminologien og henvisningene fastsatt i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter og avledede 

produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002 (forord-

ningen om animalske biprodukter)(4) og kommisjons-

forordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse 

av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede 

produkter som ikke er beregnet på konsum, og 

gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til 

visse prøver og produkter som er unntatt fra 

veterinærkontroll på grensen i henhold til nevnte 

direktiv(5). 

6) På listen oppført i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF er 

dyr og produkter angitt i henhold til Den kombinerte 

nomenklatur (KN) som er fastsatt i rådsforordning 

(EØF) nr. 2658/87 av 23. juli 1987 om toll- og 

statistikknomenklaturen og om den felles tolltariff(6), 

som en første henvisning for å velge ut de forsendelsene 

som skal gjennomgå veterinærkontroll.  

  

(3) EUT L 116 av 4.5.2007, s 9. 

(4) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1. 

(5) EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1. 

(6) EFT L 256 av 7.9.1987, s. 1. 
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7) KN-kodene som er fastsatt i nevnte forordning, er blitt 

ajourført flere ganger siden vedtak 2007/275/EF ble 

vedtatt. Betydelige endringer i KN-kodene for produkter 

av animalsk opprinnelse er blitt innført. I tillegg ble det 

ved vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87, endret 

ved kommisjonsforordning (EU) nr. 1228/2010(1), 

innført KN-koder for særlige varebevegelser, som 

forsyning til skip. Ettersom disse KN-kodene kan berøre 

produkter av animalsk opprinnelse, bør de tilføyes til 

listen fastsatt i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF. 

8) Unionens TRACES-system (Trade Control and Expert 

System) som ble innført ved kommisjonsvedtak 

2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av 

TRACES-systemet og om endring av vedtak 

92/486/EØF(2), identifiserte innledningsvis dyr og 

produkter av animalsk opprinnelse med firesifrede 

posisjoner i KN. TRACES er deretter blitt ajourført, og 

visse dyr og produkter av animalsk opprinnelse kan 

identifiseres gjennom seks- eller åttesifrede 

underposisjoner til KN-kodene for å unngå 

feilklassifisering av varene. Relevante henvisninger i 

listen fastsatt i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF bør 

derfor endres. 

9) For visse KN-koder berører vedtak 2007/275/EF bare en 

liten andel av virkeområdet for det relevante kapitlet 

eller den relevante posisjonen i KN. I slike tilfeller bør 

kolonne 3 i listen fastsatt i vedlegg I til dette vedtak vise 

til EUs gjeldende veterinærregelverk og gi detaljerte 

opplysninger om de dyrene og produktene som skal 

gjennomgå veterinærkontroll. Idet det tas hensyn til 

terminologien og henvisningene som nå er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1069/2009 og i forordning (EU) 

nr. 142/2011, bør disse henvisningene i vedtak 

2007/275/EF ajourføres for å ta hensyn til EUs 

nåværende regelverk. 

10) For å sikre konsekvens i EUs regelverk bør listen 

oppført i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF ajourføres for 

  

(1) EUT L 336 av 21.12.2010, s. 17. 

(2) EUT L 94 av 31.3.2004, s. 63. 

å ta hensyn til de siste endringene i KN-kodene og de 

nødvendige henvisningene i kolonne 3 i listen. 

11) Listen i vedlegg I til vedtak 2007/275/EF bør derfor 

erstattes av listen i vedlegget til denne beslutning. 

Vedtak 2007/275/EF bør derfor endres. 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til vedtak 2007/275/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2012. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 21. desember 2011. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

LISTE OVER DYR OG PRODUKTER SOM SKAL GJENNOMGÅ VETERINÆRKONTROLL SOM NEVNT 

I ARTIKKEL 3 

I denne listen angis dyr og produkter i samsvar med gjeldende varenomenklatur i Unionen for å fastsette 

utvalget av de forsendelsene som skal gjennomgå veterinærkontroll på en grensekontrollstasjon. 

Merknader til tabellen: 

1. Generelle merknader 

 Disse generelle merknadene tilføyes til visse kapitler for å klargjøre hvilke dyr eller produkter som omfattes av det 

relevante kapitlet. Dessuten vises det etter behov til de særlige kravene som er fastsatt i den fjerde kolonnen «vilkår 

for import og transitt» i de forskjellige tabellene i vedlegg XIII og XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, på samme 

måte som i kolonne 3) i denne listen. 

2. Merknad til kapittel 

 Disse merknadene til kapitlene er forklaringer, etter behov i form av utdrag fra merknadene til de enkelte kapitlene i 

Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87. 

3. Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

 Ytterligere opplysninger om de forskjellige kapitlene er etter behov blitt trukket ut fra Verdens tollorganisasjons 

forklarende merknader til det harmoniserte systemet fra 2007. 

4. Kolonne 1 — KN-kode 

 I denne kolonnen angis KN-koden. KN, som ble innført ved forordning (EØF) nr. 2658/87, er basert på det 

internasjonale harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer (HS) utarbeidet av Tollsamarbeidsrådet, nå 

Verdens tollorganisasjon, og vedtatt ved den internasjonale konvensjonen som ble inngått i Brussel 14. juni 1983 

og godkjent på vegne av Det europeiske økonomiske fellesskap gjennom rådsbeslutning 87/369/EØF(1) («HS-

konvensjonen»). KN gjengir posisjonene og underposisjonene i HS med seks sifre, mens det sjuende og åttende 

tallet brukes til å opprette ytterligere underposisjoner som er spesifikke for systemet. 

 Når det blir brukt en kode med fire sifre, med mindre annet er angitt, skal alle produkter med denne firesifrede 

koden eller med en kode som begynner med disse fire sifrene, gjennomgå veterinærkontroll på en 

grensekontrollstasjon. I de fleste av disse tilfellene er de relevante KN-kodene i TRACES-systemet, som ble innført 

ved vedtak 2004/292/EF, inndelt på seks- eller åttesifret nivå. 

 Når det bare kreves at visse produkter som hører inn under en kode med fire, seks eller åtte sifre, skal gjennomgå 

veterinærkontroll, og det ikke finnes noen særskilt inndeling av denne koden i KN, er koden angitt med «Ex» (for 

eksempel Ex 3002: det kreves bare veterinærkontroll av materiale fra dyr, herunder halm og strå, og ikke alt som 

posisjonen, underposisjonen eller KN-koden omfatter.) De relevante kodene er også oppført i TRACES-systemet. 

5. Kolonne 2 — Varebeskrivelse 

 Varebeskrivelsen er som fastsatt i kolonnen med beskrivelser i KN i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87. 

Nærmere opplysninger om hva den felles tolltariff nøyaktig dekker, framkommer av den siste endringen av nevnte 

vedlegg. 

6. Kolonne 3 — Avgrensning og forklaring 

 I denne kolonnen finnes nærmere opplysninger om de aktuelle dyrene eller produktene. Ytterligere opplysninger 

om dyrene eller produktene som omfattes av de forskjellige kapitlene i KN, finnes i den siste versjonen av de 

forklarende merknadene til Den europeiske unions kombinerte nomenklatur(2). Ajourførte opplysninger kan finnes i 

den siste endringen eller den konsoliderte versjonen av disse forklarende merknadene. 

 For visse levende dyr (som krypdyr, amfibier, insekter, ormer eller andre virvelløse dyr) og visse animalske 

produkter, er det for øyeblikket ikke inngått noen særlige importvilkår for Unionen, og det finnes på det nåværende 

tidspunkt derfor ingen harmoniserte importsertifikater.  

  

(1) EFT L 198 av 20.7.1987, s. 1. 

(2) EUT C 137 av 6.5.2011, s. 1. 
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 Vilkårene for import av levende dyr som ikke er fastsatt i annet regelverk i Unionen, omfattes imidlertid av direktiv 

92/65/EF(1). For slike dyr får dessuten nasjonale regler om den dokumentasjonen som ledsager slike forsendelser, 

anvendelse. Offentlige veterinærer skal undersøke forsendelsene og utstede et relevant felles veterinærdokument til 

bruk ved import (CVED) for å vise at det er foretatt veterinærkontroller, og at dyrene kan frigis til fri omsetning. 

 Produkter som er framstilt av animalske biprodukter som omfattes av forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EU) 

nr. 142/2011, er ikke nærmere fastsatt i unionsretten. Veterinærkontroll skal foretas av de produktene som er delvis 

foredlet, men som fremdeles er råvarer, som senere skal videreforedles i en godkjent eller registrert virksomhet på 

bestemmelsesstedet. 

 Offentlige veterinærer på grensekontrollstasjonene skal etter behov vurdere og angi om et avledet produkt er 

tilstrekkelig foredlet til ikke lenger å kreve de veterinærkontrollene som er fastsatt i Unionens regelverk. 

TABELL 

Uten at det berører reglene for fortolkning av KN, skal ordlyden i varebeskrivelsen i kolonne 2 bare anses som 

veiledende, ettersom det er KN-kodene som fastsetter hvilke varer i vedlegget som omfattes av denne beslutning. 

Når det er angitt «ex» foran en KN-kode, fastsettes de varene som omfattes av denne beslutning, på grunnlag av 

virkeområdet for KN-koden og den tilhørende beskrivelsen i kolonne 2 og avgrensningen og forklaringen i  

kolonne 3. 

KAPITTEL 1 

Levende dyr 

Merknad til kapittel 1 

1.  Dette kapittelet omfatter alle levende dyr, unntatt: 

a)  fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, under kode 0301, 0306, 0307 eller 0308, 

b)  kulturer av mikroorganismer og andre produkter under kode 3002 og 

c)  dyr under kode 9508. 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

Kode 0106 omfatter blant annet følgende husdyr eller viltlevende dyr: 

A) Pattedyr 

1)  Primater. 

2)  Hvaler, delfiner og niser (pattedyr i ordenen Cetacea), manater og dugonger (pattedyr i ordenen Sirenia), 

seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr i underordenen Pinnipedia). 

3)  Andre (f.eks. reinsdyr, katter, hunder, løver, tigere, bjørner, elefanter, kameler, sebraer, kaniner, harer, dyr 

av hjortefamilien, antiloper, gemser, rever, minker og andre dyr som er bestemt til pelsdyroppdrett). 

B) Krypdyr (herunder slanger og skilpadder) 

C) Fugler 

1)  Rovfugler. 

2)  Psittaciformes (herunder papegøyer, parakitter, arapapegøyer og kakaduer).  

  

(1) EFT L 268 av 14.9.1992, s. 54. 
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3)  Andre (f.eks. rapphøns, fasaner, vaktler, rugder, bekkasiner, duer, ryper, hortulaner, villender, villgjess, 

troster, stærer, lerker, finker, meiser, kolibrier, påfugler, svaner og andre fugler som ikke er angitt under 

kode 0105). 

D) Andre, f.eks. bier (uansett om de fraktes i kasser eller bur eller bikuber), andre insekter, frosker. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

0101 Hester, esler, muldyr og 

mulesler, levende 

Alle 

0102 Storfe, levende Alle 

0103 Svin, levende Alle 

0104 10 Sauer, levende Alle 

0104 20 Geiter, levende Alle 

0105 Fjørfe, dvs. høns av arten 

Gallus domesticus, ender, 

gjess, kalkuner og perlehøns, 

levende 

Alle 

0106 Andre levende dyr Alle, omfatter alle dyr fra følgende underposisjoner: 

0106 11 00 (primater) 

0106 12 00 (hvaler, delfiner og niser (pattedyr i ordenen 

Cetacea), manater og dugonger (pattedyr i ordenen Sirenia), 

seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr i underordenen 

Pinnipedia) 

0106 13 00 (kameler og andre dyr av kamelfamilien 

(Camelidae)) 

0106 14 10 (kaniner som holdes som husdyr) 

0106 14 90 (andre kaniner og harer enn kaniner som holdes 

som husdyr) 

0106 19 00 (andre) pattedyr som ikke hører inn under posisjon 

0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 og 0106 

14, omfatter hunder og katter 

0106 20 00 (krypdyr, herunder slanger og skilpadder) 

0106 31 00 (fugler: rovfugler) 

0106 32 00 (fugler: psittaciformes, herunder papegøyer, 

parakitter, arapapegøyer og kakaduer) 

0106 33 00 (struts, emuer (dromaius novaehollandiae)) 

0106 39 (andre) omfatter andre fugler enn dem som hører inn 

under 0105, 0106 31, 0106 32 og 0106 33, herunder duer 

0106 41 00 (bier) 

0106 49 00 (andre insekter enn bier) 

0106 90 00 (andre) alle andre levende dyr som ikke er oppført 

andre steder, men ikke pattedyr, fugler og krypdyr. Levende 

frosker, som enten er beregnet på å bli holdt levende i vivarier 

eller skal avlives med tanke på konsum, hører inn under denne 

posisjonen. 

KAPITTEL 2 

Kjøtt og spiselig slakteavfall 

Merknad til kapittel 2 

1.  Dette kapittelet omfatter ikke: 

a)  de produktene som er beskrevet under kode 0201–0208 eller 0210, og som er uegnet til konsum, 

b)  tarmer, blærer og mager av dyr (kode 0504) eller dyreblod (kode 0511 eller 3002), eller   
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c)  animalsk fett, unntatt produktene under kode 0209 (kapittel 15). 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

0201 Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt Alle 

0202 Kjøtt av storfe, fryst Alle 

0203 Kjøtt av svin, ferskt, kjølt eller 

fryst 

Alle 

0204 Kjøtt av sauer eller geiter, 

ferskt, kjølt eller fryst 

Alle 

020500 Kjøtt av hester, esler, muldyr 

eller mulesler, ferskt, kjølt eller 

fryst 

Alle 

0206 Spiselig slakteavfall av storfe, 

svin, sauer, geiter, hester, esler, 

muldyr eller mulesler, ferskt, 

kjølt eller fryst 

Alle 

0207 Kjøtt og spiselig slakteavfall av 

fjørfe, ferskt, kjølt eller fryst, 

som hører inn under kode 0105 

Alle 

0208 Annet kjøtt og spiselig 

slakteavfall, ferskt, kjølt eller 

fryst 

Alle, unntatt råstoffer som ikke er beregnet på / egnet til 

konsum. 

Omfatter andre råvarer for framstilling av gelatin eller 

kollagen beregnet på konsum. 

Omfatter alt kjøtt og spiselig slakteavfall under følgende 

underposisjoner: 

0208 10 (av kaniner eller harer) 

0208 30 00 (av primater) 

0208 40 (av hvaler, delfiner og niser (pattedyr i ordenen 

Cetacea), av manater og dugonger (pattedyr i ordenen 

Sirenia), av seler, sjøløver og hvalrosser (pattedyr i 

underordenen Pinnipedia)) 

0208 50 00 (av krypdyr, herunder slanger og skilpadder) 

0208 60 00 (av kameler og andre dyr av kamelfamilien 

(Camelidae)) 

0208 90 (andre, av tamduer og av vilt, unntatt kaniner eller 

harer) omfatter kjøtt av vaktel, reinsdyr eller andre 

pattedyrarter. Omfatter froskelår under KN-kode 0208 90 70. 

0209 Svinefett rent for kjøtt, og 

fjørfefett som ikke er smeltet 

eller ekstrahert på annen måte, 

ferskt, kjølt, fryst, saltet, i 

saltlake, tørket eller røkt 

Alle, omfatter både fett og bearbeidet fett som beskrevet i 

kolonne 2. 

0210 Kjøtt og spiselig slakteavfall, 

saltet, i saltlake, tørket eller 

røkt, spiselig mel og pulver av 

kjøtt eller slakteavfall 

Alle, omfatter kjøtt, kjøttprodukter og andre produkter av 

animalsk opprinnelse. 

Omfatter bearbeidet animalsk protein og tørkede griseører 

beregnet på konsum. 

Bein beregnet på konsum er omfattet av kode 0506. 

Pølser er omfattet av kode 1601. 

Fettgrevet er omfattet av kode 2301. 
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KAPITTEL 3 

Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann 

Generelle merknader 

Dette kapittelet omfatter både levende fisk til oppdrett og avl, levende akvariefisk, og levende fisk eller levende 

krepsdyr som blir fraktet levende, men importeres for konsum. 

Alle varer i dette kapittelet skal gjennomgå veterinærkontroll. 

Merknader til kapittel 3 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 

1.  Dette kapittelet omfatter ikke: 

a)  pattedyr som hører inn under kode 0106, 

b)  kjøtt av pattedyr som hører inn under kode 0106 (kode 0208 eller 0210), 

c)  fisk (herunder lever, rogn og melke) eller krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, døde og 

uegnet til konsum på grunn av deres art eller tilstand (kapittel 5), mel, pulver og pelleter av fisk, krepsdyr, 

bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, uegnet til konsum (kode 2301), eller 

d)  kaviar eller kaviarerstatninger som er framstilt av rogn (kode 1604). 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 3) 3) 

0301 Levende fisk Alle, omfatter ørret, ål, karpe eller andre arter eller fisk som 

importeres for oppdrett eller avl. 

Levende fisk som importeres for direkte konsum, behandles 

med hensyn til veterinærkontroll som om de var varer. 

Omfatter akvariefisk som hører inn under under-

posisjon 0301 10. 

0302 Fisk, fersk eller kjølt, unntatt 

fiskefileter og annet fiskekjøtt 

som hører inn under kode 0304 

Alle, omfatter lever, rogn og melke, fersk eller kjølt, under 

KN-kode 0302 90 00. 

0303 Fisk, fryst, unntatt fiskefileter 

og annet fiskekjøtt som hører 

inn under kode 0304 

Alle, omfatter lever, rogn og melke, fryst, under underposisjon 

0303 90. 

0304 Fiskefileter og annet fiskekjøtt 

(også opphakket), ferskt, kjølt 

eller fryst 

Alle 

0305 Fisk, tørket, saltet eller i 

saltlake, røkt fisk, også kokt før 

eller under røyking, mel, pulver 

og pelleter av fisk egnet til 

konsum 

Alle, omfatter andre fiskerivarer som mel, pulver og pelleter 

av fisk egnet til konsum, framstilt av fisk, omfatter hoder, 

sporder og svømmeblærer samt andre fiskerivarer. 

0306 Krepsdyr, også uten skall, 

levende, ferske, kjølte, fryste, 

tørkede, saltede eller i saltlake, 

røkte krepsdyr, også uten skall, 

også kokt før eller under 

røyking, krepsdyr, med skall, 

dampkokte eller kokt i vann, 

også kjølte, fryste, tørkede, 

saltede eller i saltlake, mel, 

pulver og pelleter av krepsdyr 

egnet til konsum. 

Alle, levende krepsdyr som importeres for direkte konsum, 

anses og behandles med hensyn til veterinærkontroll som om 

de var varer. 

Omfatter artemia (Artemia Salinae) for akvarier og deres 

cyster til bruk som kjæledyr, og alle levende akvariekrepsdyr, 

som fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 1251/2008(1). 
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1) 3) 3) 

0307 Bløtdyr, også uten skall, 

levende, ferske, kjølte, fryste, 

tørkede, saltede eller i saltlake, 

røkte bløtdyr, også uten skall, 

også kokt før eller under 

røyking, mel, pulver og pelleter 

av bløtdyr egnet til konsum 

Dette omfatter bløtdyr som eventuelt er kokt og deretter røykt. 

Andre kokte bløtdyr er omfattet av kode 1605. 

Omfatter levende akvariebløtdyr som fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1251/2008. 

Levende bløtdyr som importeres for direkte konsum, anses og 

behandles med hensyn til veterinærkontroll som om de var 

varer. 

Omfatter alle underposisjoner 0307 11–0307 99, som for 

eksempel: 

0307 60 (snegler, unntatt sjøsnegler) landsnegler av arten 

Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum og 

arter av Achatinidae-familien. Omfatter levende snegler 

(herunder ferskvannssnegler) til direkte konsum og også 

sneglekjøtt beregnet på konsum. Omfatter snegler som er 

lettere kokt eller foredlet på forhånd. Videreforedlede 

produkter er omfattet av kode 1605. 

0307 91 00 (andre levende, ferske eller kjølte bløtdyr enn 

østers, kamskjell, blåskjell, tiarmet blekksprut, åttearmet 

blekksprut, andre snegler enn sjøsnegler, muslinger, 

hjerteskjell, arkskjell, øresnegl, men herunder mel, pulver og 

pelleter av disse, beregnet på konsum) omfatter kjøtt av 

havsneglearter, også uten skall. 

0307 99 (andre bløtdyr enn østers, kamskjell, blåskjell, tiarmet 

blekksprut, åttearmet blekksprut, andre snegler enn sjøsnegler, 

muslinger, hjerteskjell, arkskjell, alle andre øresnegler enn 

levende, ferske eller kjølte, men herunder mel, pulver og 

pelleter av disse, egnet til konsum). 

0308 Andre virvelløse dyr som lever 

i vann, enn krepsdyr og 

bløtdyr, levende, ferske, kjølte, 

fryste, tørkede, saltede eller i 

saltlake, andre røkte virvelløse 

dyr som lever i vann, enn 

krepsdyr og bløtdyr, også kokt 

før eller under røyking, mel, 

pulver og pelleter av andre 

virvelløse dyr som lever i vann, 

enn krepsdyr og bløtdyr, egnet 

til konsum. 

Alle 

(1) EUT L 337 av 16.12.2008, s. 41. 

KAPITTEL 4 

Melk og melkeprodukter, fugleegg, naturlig honning og spiselige produkter av animalsk opprinnelse som ikke 

er angitt eller tatt med andre steder 

Merknader til kapittel 4 

1.  Med «melk» menes helmelk eller helt eller delvis skummet melk. 

2.  Under kode 0405 menes med: 

a)  «smør» naturlig smør, myssmør eller rekombinert smør (ferskt, saltet eller harskt, herunder smør i hermetisk 

lukkede beholdere), utelukkende framstilt av melk, med et melkefettinnhold på 80 vektprosent eller mer, men 

høyst 95 vektprosent, med et innhold av fettfritt melketørrstoff på høyst 2 vektprosent og med et vanninnhold på 

høyst 16 vektprosent. Smør inneholder ikke tilsatte emulgatorer, men kan inneholde natriumklorid, fargestoffer 

til bruk i næringsmidler, nøytraliseringssalter og kulturer av uskadelige melkesyreproduserende bakterier, 

b)  «smørbare melkefettprodukter» smørbare emulsjoner av typen vann i olje med melkefett som det eneste 

fettstoffet i produktet, og der melkefettinnholdet er minst 39 vektprosent, men mindre enn 80 vektprosent.   
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3.  Produkter framstilt av mysekonsentrasjon og tilsatt melk eller melkefett, skal klassifiseres som ost under 

kode 0406, forutsatt at de har følgende tre egenskaper: 

a)  et melkefettinnhold som er beregnet av tørrstoffet, på minst 5 vektprosent, 

b)  et tørrstoffinnhold på minst 70 vektprosent, men på høyst 85 vektprosent, og 

c)  de er formet eller kan formes. 

4.  Dette kapittelet omfatter ikke: 

a)  produkter framstilt av myse og som inneholder mer enn 95 vektprosent laktose, uttrykt som vannfri laktose, 

beregnet av tørrstoffet (kode 1702), eller 

b)  albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent 

myseprotein, beregnet av tørrstoffet) (kode 3502) eller globuliner (kode 3504). 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

Kode 0408 omfatter hele egg uten skall og eggeplommer av alle fugler. Produktene som hører inn under denne koden, 

kan være ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede (f.eks. sylinderformede «langegg»), fryste eller på 

annen måte konserverte. Alle disse hører inn under koden uansett om de er tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel, og 

uansett om de er beregnet på konsum eller til industriell bruk (f.eks. garving). 

Denne koden omfatter ikke: 

a)  Eggolje (kode 1506). 

b)  Tilberedte egg som inneholder smaksingredienser, krydder eller andre tilsetningsstoffer (kode 2106). 

c)  Lecitin (kode 2923). 

d)  Separat eggehvite (eggalbumin) (kode 3502). 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

Kode 0409 omfatter honning som er framstilt av bier (Apis mellifera), eller av andre insekter, og som er slynget, i 

tavler eller med stykker av tavler, forutsatt at det verken er tilsatt sukker eller andre stoffer. Slik honning kan betegnes 

med den blomsten den stammer fra, opprinnelsessted eller farge. 

Kode 0409 omfatter ikke kunsthonning eller blandinger av naturlig honning og kunsthonning (kode 1702). 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

Kode 0410 omfatter produkter av animalsk opprinnelse egnet til konsum som ikke er angitt eller tatt med andre steder i 

Den kombinerte nomenklatur. Den omfatter følgende: 

a)  skilpaddeegg, 

b)  salanganreder (fuglereder). 

Kode 0410 omfatter ikke dyreblod, uansett om det er spiselig eller ikke, flytende eller tørket (kode 0511 eller 3002). 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

0401 Melk og fløte, ikke konsentrert 

og ikke tilsatt sukker eller 

annet søtningsmiddel 

Alle, melk omfatter melk som er rå, pasteurisert eller termisert, 

herunder fryst. 

Omfatter melkefraksjoner. 

Melk til fôrbruk hører inn under denne koden, mens fôr som 

inneholder melk, er omfattet av kode 2309. 

Melk til terapeutisk/profylaktisk bruk er omfattet av kode 

3001. 
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1) 2) 3) 

0402 Melk og fløte, konsentrert eller 

tilsatt sukker eller annet 

søtningsmiddel 

Alle, herunder morsmelkerstatning. 

0403 Kjernemelk, kulturmelk og 

rømme, yoghurt, kefir samt 

annen fermentert eller syrnet 

melk og fløte, også konsentrert, 

tilsatt sukker eller andre 

søtningsmidler, aromatisert 

eller tilsatt frukt, nøtter eller 

kakao 

Alle, omfatter fløte, aromatisert eller tilsatt frukt, fryst melk 

eller surmelk beregnet på konsum. 

Spiseis er omfattet av kode 2105. 

Drikkevarer som inneholder melk aromatisert med kakao eller 

andre stoffer, er omfattet av kode 2202. 

0404 Myse, også konsentrert eller 

tilsatt sukker eller annet 

søtningsmiddel, produkter som 

består av naturlige melkebe-

standdeler, også tilsatt sukker 

eller annet søtningsmiddel, 

som ikke er angitt eller tatt 

med andre steder 

Alle, omfatter morsmelkerstatning. 

Omfatter under KN-kode 0404 10 48 råmelk (fra storfe), i 

flytende form, avfettet og kaseinfri, beregnet på konsum, og 

under KN-kode 0404 90 21 fettredusert, spraytørket 

råmelkspulver, med kasein, beregnet på konsum. 

0405 Smør og andre fettstoffer 

framstilt av melk, smørbare 

melkefettprodukter 

Alle, omfatter smørbare melkefettprodukter. 

0406 Ost og ostemasse Alle 

0407 Fugleegg med skall, ferske, 

konserverte eller kokte 

Alle, omfatter rugeegg og egg som er fri for spesifikke 

patogener (SPF), befruktede egg til inkubasjon (0407 11 og 

0407 19). 

Omfatter ferske egg (0407 21–0407 29) og andre egg (0407 

90), ikke egnet og egnet til konsum. 

Omfatter «tusenårsegg». 

Eggalbuminer som ikke er egnet og egnet til konsum, er 

omfattet av kode 3502. 

0408 Fugleegg uten skall, samt 

eggeplommer, ferske, tørkede, 

dampkokte eller kokte i vann, 

formede, fryste eller på annen 

måte konserverte, også tilsatt 

sukker eller annet søtnings-

middel 

Alle, denne posisjonen omfatter eggprodukter, enten de er 

varmebehandlede eller ikke, og produkter som ikke er egnet til 

konsum. 

0409 00 00 Naturlig honning Alle 

0410 00 00 Spiselige produkter av 

animalsk opprinnelse som ikke 

er angitt eller tatt med andre 

steder 

Alle 

Denne posisjonen omfatter «dronninggelé» og propolis (som 

brukes til framstilling av legemidler og kosttilskudd) og annet 

materiale fra dyr som er beregnet på konsum, unntatt bein 

(som er omfattet av kode 0506). 

Insekter eller insektegg beregnet på konsum, er omfattet av 

denne KN-koden. 

KAPITTEL 5 

Produkter av animalsk opprinnelse som ikke er angitt eller tatt med andre steder 

Generelle merknader 

Særlige krav til visse produkter i dette kapittelet er fastsatt i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning 

(EU) nr. 142/2011. 

Rad 7: grisebuster  
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Rad 8: ubehandlet hår 

Rad 9: behandlede fjør og deler av fjør. 

Med «ubehandlet» og «behandlet» menes som definert for det relevante produktet i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

Merknader til kapittel 5 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 

1.  Dette kapittelet omfatter ikke: 

a)  spiselige produkter (unntatt tarmer, blærer og mager av dyr, hele eller i biter, samt dyreblod, flytende eller 

tørket), 

b)  huder og skinn (herunder pelsskinn), unntatt varer som hører inn under kode 0505, avskjær og lignende avfall 

av råhuder eller skinn som hører inn under kode 0511 (kapittel 41 eller 43), 

c)  animalske tekstilfibrer, unntatt hestehår og avfall av hestehår (avsnitt XI), eller 

d)  bunter for å lage børster (kode 9603). 

3.  I nomenklaturen regnes «elfenbein» som støttenner av elefant, flodhest, hvalross, narhval og villsvin, horn av 

neshorn samt alle typer dyretenner. 

4.  I nomenklaturen menes med «hestehår» hår fra maner og haler på dyr av hestefamilien eller storfe. 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

Kode 0505 omfatter 

1)  Skinn og andre deler av fjør- eller dunkledde fugler (for eksempel hoder og vinger), og 

2)  fjør og deler av fjør (med eller uten avskårne kanter) og dun, 

forutsatt at de enten er ubehandlede, eller bare rensede, desinfiserte eller behandlet med sikte på bevaring, men ikke 

behandlet på annen måte eller montert. 

Kode 0505 omfatter også pulver og avfall av fjør og deler av fjør. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

0502 10 00 Grise- eller villsvinbuster og 

avfall av disse 

Alle, behandlede og ubehandlede. 

Med «ubehandlet grisebust» menes grisebust som verken er 

vasket på fabrikk, framstilt ved garving eller er behandlet med 

en annen metode som sikrer at ingen sykdomsframkallende 

organismer gjenstår. 

0504 00 00 Tarmer, blærer og mager av 

dyr (andre dyr enn fisker), hele 

eller i biter, ferske, kjølte, 

fryste, saltede, i saltlake, 

tørkede eller røkte 

Alle, omfatter mager, blærer og tarmer som er renset, saltet, 

tørket eller oppvarmet, av storfe, svin, sauer, geiter eller fjørfe. 
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1) 2) 3) 

Ex 0505 Skinn og andre deler av fjør- 

eller dunkledde fugler, fjør og 

deler av fjør (med eller uten 

avskårne kanter) og dun, som 

ikke er ytterligere bearbeidet 

utover rensing, desinfisering 

eller behandling med sikte på 

bevaring, pulver og avfall av 

fjør eller deler av fjør) 

Alle, herunder jakttrofeer av fugler, unntatt behandlede 

prydfjør, behandlede fjør som reisende har tatt med seg til 

privat bruk, eller forsendelser av behandlede fjør til 

privatpersoner til ikke-industriell bruk. 

I henhold til artikkel 25 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) 

nr. 142/2011 er det forbudt med import til og transitt gjennom 

Unionen av ubehandlede fjør og deler av fjør og dun. 

Fjør skal veterinærkontrolleres uansett hvordan de er behandlet 

som fastsatt i kapittel VII del C i vedlegg XIII til forordning 

(EU) nr. 142/2011. 

Ytterligere særlige krav til jakttrofeer er fastsatt i kapittel II 

avsnitt 5 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Kapittel II avsnitt 6 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011 omfatter fjør som brukes til stopping, dun, 

ubearbeidede eller andre fjør. 

0506 Bein og hornkjerner, ubearbei-

dede, avfettede, enkelt bearbei-

det (men ikke tilskåret), 

syrebehandlet eller avgela-

tinisert, pulver og avfall fra 

disse produktene 

Omfatter bein til framstilling av gelatin eller kollagen, dersom 

de kommer fra skrotter som er blitt slaktet for konsum, samt 

beinmel beregnet på konsum. 

Særlige krav til slike produkter som ikke er beregnet til 

konsum, er fastsatt i rad 6 (jakttrofeer) og i rad 11 (bein og 

beinprodukter (unntatt beinmel), horn og hornprodukter 

(unntatt hornmel) og hover/klover og hov/klovprodukter 

(unntatt hov/klovmel) beregnet på andre formål enn fôrmidler, 

organisk gjødsel og jordforbedringsmidler i tabell 2 i 

kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV i forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

0507 Elfenbein, skilpaddeskall, 

hvalbarder og bardefrynser, 

horn, gevirer, hover, klover, 

negler, klør og nebb, ubearbei-

det eller enkelt bearbeidet, men 

ikke tilskåret, pulver og avfall 

av disse produktene 

Særlige krav til jakttrofeer er fastsatt i rad 6 i tabell 2 i 

kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

Omfatter behandlede jakttrofeer av fugler og hovdyr, som 

består utelukkende av bein, horn, hover, klør, gevirer, tenner, 

huder eller skinn fra tredjestater 

Ex 0508 00 00 Korall og lignende materiale, 

ubearbeidet eller enkelt be-

arbeidet, men ikke behandlet på 

annen måte, skall av bløtdyr, 

krepsdyr eller pigghuder og 

ryggskallet til blekksprut, 

ubearbeidet eller enkelt be-

arbeidet, men ikke tilskåret, 

pulver og avfall av disse 

produktene 

Tomme skall til bruk i næringsmidler og som råvare til 

glukosamin. 

Dessuten er skall som omfatter bløtvev og kjøtt som brukes til 

forskjellige formål, omfattet av artikkel 10 bokstav k) i) i 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Ex 0510 00 00 Ambra, bevergjel, civet og 

moskus, spanske fluer, galle, 

også tørket, kjertler og andre 

animalske produkter som 

brukes til framstilling av 

legemidler, ferske, kjølte, 

fryste eller midlertidig kon-

serverte på annen måte 

Det er i rad 14 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 2 i vedlegg II til 

forordning (EU) nr. 142/2011 fastsatt særlige krav til 

animalske biprodukter for framstilling av fôr til kjæledyr 

unntatt rått fôr til kjæledyr og avledede produkter til bruk 

utenfor fôrkjeden (i legemidler og andre tekniske produkter). 

Kjertler, andre animalske produkter og galle er omfattet av 

denne posisjonen. 

Tørkede kjertler og tørkede produkter er omfattet av 

kode 3001. 
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1) 2) 3) 

0511 Animalske produkter som ikke 

er angitt eller tatt med andre 

steder, døde dyr av de artene 

som hører inn under kapittel 1 

eller 3, uegnet til konsum 

Alle, omfatter underposisjonene 0511 10–0511 99. 

Omfatter genetisk materiale (sæd og embryoer av animalsk 

opprinnelse som f.eks. storfe, sauer, geiter, dyr av 

hestefamilien og svin) og animalske biprodukter av kategori 1 

og 2. 

Følgende er eksempler på animalske produkter som hører inn 

under underposisjon 0511 10-0511 99: 

0511 10 00 (storfesæd) 

0511 91 (produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre 

virvelløse dyr som lever i vann): Alle, omfatter rogn til 

klekking, døde dyr, animalske biprodukter til framstilling av 

fôr til kjæledyr, legemidler og andre tekniske produkter. 

Omfatter døde dyr som nevnt i kapittel 3, ikke-spiselige eller 

erklært uegnet til konsum, for eksempel dafnier, også kalt 

vannlopper, og andre ostracoda (muslingkreps) eller 

phyllopoda (bladfotkreps), tørkede, til fôring av akvariefisk, 

omfatter fiskeagn. 

0511 99 10 (sener og nerver, avskjær og lignende avfall av 

råhuder og skinn). 

0511 99 31 (rå natursvamp av animalsk opprinnelse) alle 

dersom beregnet på konsum, dersom ikke beregnet på konsum, 

bare de som er beregnet på fôr til kjæledyr. Særlige krav til 

produkter som ikke er beregnet til konsum, er fastsatt i rad 12 i 

tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

0511 99 39 (annet enn rå natursvamp av animalsk opprinnelse) 

alle dersom beregnet på konsum, dersom ikke beregnet på 

konsum, bare de som er beregnet på fôr til kjæledyr. Særlige 

krav til produkter som ikke er beregnet til konsum, er fastsatt i 

rad 12 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

0511 99 85 (andre animalske produkter som ikke er angitt eller 

tatt med andre steder, døde dyr som hører inn under kapittel 1, 

uegnet til konsum) alle, embryoer, egg, sæd og genetisk 

materiale som ikke hører inn under 0511 10, og som kommer 

fra andre arter enn storfe, er omfattet av denne posisjonen. 

Omfatter animalske biprodukter til framstilling av fôr til 

kjæledyr eller andre tekniske produkter. 

Omfatter ubehandlet hestehår, andre biavlsprodukter enn voks 

til biavl eller teknisk bruk, spermasett til teknisk bruk, døde 

dyr som hører inn under kapittel 1, som er ikke-spiselige eller 

ikke til konsum (for eksempel hunder, katter, insekter), 

animalsk materiale der de vesentlige egenskapene ikke er 

endret, og spiselig dyreblod, unntatt fra fisk, som er beregnet 

på konsum. 

KAPITTEL 12 

Oljeholdige frø og oljeholdige frukter, diverse andre frø og frukter, industri- eller medisinplanter, halm og fôr 

Generelle merknader 

Bare visse planteprodukter skal gjennomgå veterinærkontroll, se definisjonen av produkt i artikkel 2 nr. 2 bokstav a) i 

direktiv 97/78/EF. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 1212 99 95 Bipollen Alle 

Ex 1213 00 00 Halm og agner av korn, 

ubearbeidet, også opphakket, 

malt, presset eller som pelleter 

Omfatter utelukkende halm. 
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1) 2) 3) 

Ex 1214 90 Kålrot, fôrbeter og andre 

fôrvekster, høy, luserne 

(alfafa), kløver, esparsett, 

fôrkål, lupiner, vikker og 

lignende fôrprodukter, også 

som pelleter. Unntatt mel og 

pelleter av luserne (alfalfa) 

Omfatter utelukkende høy. 

KAPITTEL 15 

Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer samt spaltingsprodukter av disse, tilberedt spisefett; animalsk 

eller vegetabilsk voks 

Generelle merknader 

Alle animalske fettstoffer og oljer. Særlige krav til følgende produkter er fastsatt i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011: 

1.  smeltet fett og fiskeolje i rad 3 i tabell 1 i kapittel I avsnitt 1, 

2.  smeltet fett fra kategori 2-materiale for visse formål utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr (for eksempel til 

fettbearbeidingsformål) i rad 17 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1, 

3.  fettderivater i rad 18 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1, 

 Fettderivater omfatter produkter av fettstoffer og oljer som har gjennomgått første bearbeiding, når de i ren tilstand 

er framstilt ved hjelp av en metode fastsatt i kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011. 

 Derivater som er blandet med andre materialer, skal gjennomgå veterinærkontroll. 

Merknader til kapittel 15 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 

1.  Dette kapittelet omfatter ikke: 

a)  svinefett eller fjørfefett som hører inn under kode 0209, 

b)  kakaosmør, -fett og -olje (kode 1804), 

c)  spiselige tilberedninger som inneholder mer enn 15 vektprosent av de produktene som hører inn under 

kode 0405 (vanligvis kapittel 21), 

d)  fettgrever (kode 2301) eller rester som hører inn under kode 2304–2306. 

 … 

3.  Kode 1518 omfatter ikke fettstoffer, oljer eller fraksjoner av disse som bare er denaturert, og slike produkter skal 

klassifiseres under samme kode som tilsvarende udenaturerte fettstoffer, oljer og fraksjonene av disse. 

4.  Nøytralisasjonspasta, fett- og oljeavfall, stearinbek, glyserolbek og ullfettbek hører inn under kode 1522. 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

Kode 1516 omfatter animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer som har gjennomgått en særskilt kjemisk omdanning 

som nevnt nedenfor, men som ikke er ytterligere bearbeidet. 

Posisjonen omfatter også fraksjoner av animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer som er bearbeidet på lignende 

måte. 

Hydrogenering som skjer ved at produktene bringes i kontakt med rent hydrogen ved passende temperatur og trykk i 

nærvær av en katalysator (vanligvis findelt nikkel), hever fettstoffenes smeltepunkt og gir oljer en fastere konsistens 

ved å omdanne umettede glyserider til mettede glyserider med høyere smeltepunkt.  
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KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

1501 Svinefett (herunder smult) og 

fjørfefett, unntatt det som hører 

inn under kode 0209 eller 1503 

Alle 

1502 Fett av storfe, sauer eller geiter, 

unntatt det som hører inn under 

kode 1503 

Alle 

1503 00 Solarstearin, isterolje, oleostea-

rin, oleomargarin og talgolje, 

ikke emulgert, oppblandet eller 

bearbeidet på annen måte 

Alle 

1504 Fettstoffer og oljer samt 

fraksjoner av disse av fisk eller 

havpattedyr, også raffinerte, men 

ikke kjemisk modifiserte 

Alle, fiskeoljer og oljer av fiskerivarer og havpattedyr. 

Diverse spiselige tilberedninger er omfattet av kapittel 21. 

1505 00 Ullfett og fettstoffer utvunnet av 

ullfett (herunder lanolin). 

Alle, import uten begrensninger kan være mulig for 

behandlet ull som nevnt i kapittel VII del B i vedlegg XII til 

forordning (EU) nr. 142/2011, dersom den overholder 

bestemmelsene nevnt i artikkel 41 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 

1506 00 00 Andre animalske fettstoffer og 

oljer samt fraksjoner av disse, 

også raffinerte, men ikke 

kjemisk modifiserte 

Alle 

Ufraksjonerte fettstoffer og oljer, samt de opprinnelige 

fraksjonene av disse, som er framstilt ved hjelp av en metode 

fastsatt i kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

1516 10 Animalske fettstoffer og oljer og 

fraksjoner av disse, helt eller 

delvis hydrogenerte, inter-

forestrede, reforestrede eller 

elaidiniserte, også raffinerte, 

men ikke bearbeidet på annen 

måte 

Alle, animalske fettstoffer og oljer. 

Med hensyn til veterinærkontroll omfatter fettderivater 

produkter av animalske fettstoffer og oljer som har 

gjennomgått første bearbeiding, når de i ren tilstand er 

framstilt ved hjelp av en metode fastsatt i kapittel XI nr. 1 i 

vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Ex 1517 Margarin, spiselige blandinger 

eller tilberedninger av animalske 

eller vegetabilske fettstoffer eller 

oljer, eller av fraksjoner av 

forskjellige fettstoffer eller oljer 

som hører inn under dette 

kapittelet, unntatt spiselige 

fettstoffer eller oljer eller 

fraksjoner av disse, som hører 

inn under kode 1516 

Inneholder utelukkende animalske fettstoffer og oljer. 

Ex 1518 00 91 Animalske og vegetabilske 

fettstoffer og oljer og fraksjoner 

av disse, kokte, oksiderte, 

dehydrerte, svovelbehandlede, 

blåste, polymeriserte med varme 

i vakuum eller i nøytralgass eller 

på annen måte kjemisk 

modifiserte, unntatt de 

produktene som hører inn under 

kode 1516 

Utelukkende animalske fettstoffer og oljer, smeltet. 

Fettderivater framstilt ved hjelp av en metode fastsatt i 

kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

Særlige krav er fastsatt i rad 17 (smeltet fett) og rad 18 

(fettderivater) i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

1518 00 95 Ikke-spiselige blandinger eller 

tilberedninger av animalske 

fettstoffer og oljer eller av 

animalske og vegetabilske 

fettstoffer og oljer og fraksjoner 

av disse 

Alle, tilberedninger av animalske fettstoffer og oljer. 

Fettderivater framstilt ved hjelp av en metode fastsatt i 

kapittel XI nr. 1 i vedlegg XIII til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

Ex 1518 00 99 Andre Bare dersom de inneholder animalsk fett. 

1521 90 91 Rå bivoks og annen insektsvoks Alle, omfatter voks i naturlige bikaker, rå bivoks til biavl 

eller til teknisk bruk. 

I henhold til artikkel 25 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 142/2011 er det forbudt med import til og transitt 

gjennom Unionen av bivoks i form av bikaker. 

Særlige krav til biprodukter av biavl er fastsatt i rad 10 i 

tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning 

(EU) nr. 142/2011.   
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1) 2) 3) 

1521 90 99 Bivoks og annen insektsvoks, 

også raffinert eller farget, 

unntatt rå voks  

Alle, omfatter voks, behandlet eller raffinert, også bleket eller 

farget, til biavl eller til teknisk bruk. 

Særlige krav til biprodukter av biavl er fastsatt i rad 10 i tabell 

2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

Andre biavlsprodukter enn bivoks skal gjennomgå 

veterinærkontroll i henhold til KN-kode 0511 99 85 «Andre». 

Ex 1522 00 Garvefett; rester etter 

behandling av fettstoffer eller 

animalsk og vegetabilsk voks 

Utelukkende av animalsk opprinnelse. 

KAPITTEL 16 

Produkter av kjøtt, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann 

Generelle merknader 

Dette kapittelet omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter. 

Merknader til kapittel 16 

1.  Dette kapittelet omfatter ikke kjøtt, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, 

som er tilberedt eller konservert på de måtene som er angitt i kapittel 2 eller 3 eller under kode 0504. 

2.  Næringsmidler hører inn under dette kapittelet, forutsatt at de inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, 

slakteavfall, blod, fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse 

produktene. Når disse varene inneholder to eller flere av de produktene som er nevnt ovenfor, klassifiseres de i den 

posisjonen i kapittel 16 som omfatter den eller de bestanddelene som vektmessig utgjør største andel. Disse 

bestemmelsene får ikke anvendelse på fylte produkter som hører inn under kode 1902, eller på varer som hører inn 

under kode 2103 eller 2104. 

 For tilberedninger som inneholder lever, får ikke bestemmelsene i andre punktum anvendelse for å fastsette 

underposisjoner innenfor posisjon 1601 eller 1602. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

1601 00 Pølser og lignende produkter 

av kjøtt, slakteavfall eller blod, 

næringsmidler framstilt av 

disse produktene 

Alle, omfatter ulike former av konservert kjøtt. 

1602 Annet tilberedt eller konservert 

kjøtt, slakteavfall eller blod 

Alle, omfatter ulike former av konservert kjøtt. 

1603 00 Ekstrakter og safter av kjøtt, 

fisk, krepsdyr, bløtdyr eller 

andre virvelløse dyr som lever i 

vann 

Alle, omfatter proteingel av fisk, kjølt eller fryst. 

1604 Tilberedt eller konservert fisk, 

kaviar og kaviarerstatning 

tilberedt av rogn samt fisk, hel 

eller i stykker, men ikke 

opphakket 

Alle, omfatter kokte, stekte, forkokte eller forstekte matretter 

som inneholder eller er blandet med fisk eller fiskerivarer. 

Omfatter surimi under KN-kode 1604 20 05. 

Omfatter konservert fisk og kaviar i hermetisk lukkede 

beholdere, og også sushi (forutsatt at de ikke skal klassifiseres 

i henhold til kapittel 19). 

Pasta fylt med fiskeprodukter er omfattet av kode 1902. 

Såkalte fiskespyd (rått fiskekjøtt / rå reker og grønnsaker på et 

trespyd) hører inn under KN-kode 1604 19 97. 

1605 Krepsdyr, bløtdyr og andre 

virvelløse dyr som lever i vann, 

tilberedte eller konserverte 

Alle, herunder helt eller delvis tilberedte snegler. 

Omfatter konserverte krepsdyr eller andre virvelløse dyr som 

lever i vann. 
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KAPITTEL 17 

Sukker og sukkervarer 

Merknader til kapittel 17 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 

1.  Dette kapittelet omfatter ikke: 

… 

b)  kjemisk rene sukkerarter (unntatt sukrose, laktose, maltose, glukose og fruktose) eller andre produkter som 

hører inn under kode 2940, 

… 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

1702 11 00 Laktose og laktosesirup som, 

beregnet av tørrstoffet, 

inneholder mer enn 99 vekt-

prosent laktose, uttrykt som 

vannfri laktose 

Alle, omfatter kunsthonning og blandinger av naturlig honning 

og kunsthonning. 

KAPITTEL 19 

Tilberedninger av korn, mel, stivelse eller melk samt konditorvarer 

Generelle merknader 

Dette kapittelet omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter og næringsmidler som 

inneholder ubearbeidede animalske produkter. 

Kode 1902 [pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på annen måte, f.eks. spagetti, 

makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, også tilberedt] omfatter bare animalske produkter 

som inngår i produkter som hører inn under underposisjon 1902 11, 1902 20, 1902 30 og 1902 40. 

Kode 1902 omfatter kokte, stekte, forkokte eller forstekte matretter som inneholder animalske produkter som fastsatt 

for sammensatte produkter i artikkel 4–6 i vedtak 2007/275/EF. 

Merknader til kapittel 19 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som fastsatt i 

vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 

1.  Dette kapittelet omfatter ikke: 

a)  næringsmidler som inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk eller krepsdyr, 

bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse produktene (kapittel 16), unntatt 

fylte produkter som hører inn under kode 1902. 

 … 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

1901 Maltekstrakt, næringsmidler av 

mel, gryn, grovt mel, stivelse 

eller maltekstrakt, som ikke 

inneholder kakao, eller 

inneholder mindre enn 40 vekt-

prosent kakao, beregnet av en 

helt fettfri basis, som ikke er 

angitt eller tatt med andre 

steder, næringsmidler av varer 

som hører inn under 

kode 0401–0404, og som ikke 

inneholder kakao, eller 

inneholder mindre enn 

5 vektprosent kakao, beregnet 

av en helt fettfri basis, som 

ikke er angitt eller tatt med 

andre steder 

Alle. 

Matretter er omfattet av kapittel 16 og 21. 
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1) 2) 3) 

1902 11 00 Pasta, ikke kokt og ikke fylt 

eller tilberedt på annen måte, 

som inneholder egg 

Alle 

1902 20 10 Fylt pasta, også kokt eller 

tilberedt på annen måte, som 

inneholder mer enn 20 vekt-

prosent fisk, krepsdyr, bløtdyr 

eller andre virvelløse dyr som 

lever i vann 

Alle 

1902 20 30 Fylt pasta, også kokt eller 

tilberedt på annen måte, som 

inneholder mer enn 20 vekt-

prosent pølser og lignende, 

kjøtt, slakteavfall av alle slag, 

herunder fettstoffer av enhver 

art eller opprinnelse 

Alle 

Ex 1902 20 91 Kokt, fylt pasta Inneholder animalske produkter. 

Ex 1902 20 99 Andre (andre fylte 

pastaprodukter, ikke kokte) 

Inneholder animalske produkter. 

Ex 1902 30 Andre pastaprodukter enn dem 

som hører inn under under-

posisjon 1902 11, 1902 19 og 

1902 20 

Inneholder animalske produkter. 

Ex 1902 40 Couscous Inneholder animalske produkter. 

Omfatter tilberedt couscous, for eksempel sammen med kjøtt, 

grønnsaker og andre ingredienser, forutsatt at innholdet av 

kjøtt ikke overstiger 20 vektprosent av tilberedningen. 

Ex 1904 90 10 Ferdigmat framstilt av ris Omfatter animalske produkter, f.eks. sushi (forutsatt at de ikke 

skal klassifiseres i henhold til kapittel 16). 

Ex 1905 Konditorvarer Omfatter de tilberedningene som inneholder kjøtt eller andre 

animalske produkter. 

KAPITTEL 20 

Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter eller andre plantedeler 

Generelle merknader 

Dette kapittelet omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter, og næringsmidler som 

inneholder ubearbeidede animalske produkter. 

Merknader til kapittel 20 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 

1.  Dette kapittelet omfatter ikke: 

… 

b)  næringsmidler som inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk eller krepsdyr, 

bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse produktene (kapittel 16). 

… 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 2004 Andre grønnsaker, tilberedte 

eller konserverte på annen måte 

enn med eddik eller eddiksyre, 

fryste, unntatt produkter som 

hører inn under kode 2006 

Omfatter de tilberedningene som inneholder animalske 

produkter. 
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1) 2) 3) 

Ex 2005 Andre grønnsaker, tilberedte 

eller konserverte på annen måte 

enn med eddik eller eddiksyre, 

ikke fryste, unntatt produkter 

som hører inn under 

kode 2006. 

Omfatter de tilberedningene som inneholder animalske 

produkter 

KAPITTEL 21 

Diverse spiselige tilberedninger 

Generelle merknader 

Dette kapittelet omfatter sammensatte produkter som inneholder foredlede animalske produkter som fastsatt for 

sammensatte produkter i artikkel 4–6 i vedtak 2007/275/EF, og næringsmidler som inneholder ubearbeidede animalske 

produkter. 

Merknader til kapittel 21 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 

1.  Dette kapittelet omfatter ikke: 

… 

e)  næringsmidler som inneholder mer enn 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall, blod, fisk eller krepsdyr, 

bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller en blanding av disse produktene (kapittel 16), unntatt 

de produktene som er beskrevet under kode 2103 eller 2104. 

… 

3.  Med «homogeniserte, sammensatte næringsmidler» under kode 2104 menes tilberedninger som består av en fint 

homogenisert blanding av to eller flere basisstoffer, som fisk, kjøtt, grønnsaker eller frukter, for barnemat eller 

diettformål, i pakninger på høyst 250 g for detaljsalg. Ved anvendelse av denne definisjonen skal det ses bort fra 

små mengder bestanddeler som kan være tilsatt som smaksingredienser, konserveringsmiddel eller av andre 

årsaker. Slike tilberedninger kan inneholde små mengder synlige biter av ingredienser. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 2103 90 90 Sauser og tilberedninger for 

framstilling av sauser, blandede 

smaksingredienser, sennepsmel 

og tilberedt sennep — Andre 

Omfatter de tilberedningene som inneholder animalske 

produkter. 

Ex 2104 Supper og buljonger samt 

tilberedninger for framstilling 

av supper og buljonger, 

homogeniserte sammensatte 

næringsmidler 

Omfatter de tilberedningene som inneholder animalske 

produkter. 

Ex 2105 00 Spiseis, også med innhold av 

kakao 

Omfatter de tilberedningene som inneholder rå eller bearbeidet 

melk. 

Ex 2106 10 Proteinkonsentrater og 

teksturerte proteinholdige 

stoffer 

Omfatter de tilberedningene som inneholder animalske 

produkter som fastsatt for sammensatte produkter i artikkel 4–

6 i vedtak 2007/275/EF. 

Ex 2106 90 92 Andre næringsmidler som ikke 

er angitt eller tatt med andre 

steder, som ikke inneholder 

melkefett, sukrose, isoglukose, 

glukose eller stivelse, eller med 

et innhold på mindre enn 1,5 

vektprosent melkefett, 5 vekt-

prosent sukrose eller isog-

lukose, 5 vektprosent glukose 

eller stivelse 

Omfatter de tilberedningene som inneholder animalske 

produkter, f.eks. kosttilskudd, ostefondy, kondroitin, 

animalske oljer eller animalske produkter i kapsler, med eller 

uten andre stoffer. 

Ex 2106 90 98 Andre næringsmidler som ikke 

er angitt eller tatt med andre 

steder 

Omfatter de tilberedningene som inneholder animalske 

produkter, f.eks. kosttilskudd, ostefondy, kondroitin, 

animalske oljer eller animalske produkter i kapsler, med eller 

uten andre stoffer. 
  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/83 

 

KAPITTEL 22 

Drikkevarer, sprit og eddik 

Merknader til kapittel 22 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 

3.  Under kode 2202 menes med «alkoholfri drikk» drikkevarer med en alkoholstyrke på mindre enn 0,5 vektprosent. 

Alkoholholdige drikker er klassifisert under kode 2203–2206 eller kode 2208, etter hva som er relevant. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 2202 90 Andre alkoholfrie drikker, med 

unntak av frukt- eller 

grønnsaksjuice under kode 

2009 

Med innhold av produkter eller fett av produkter under 

kode 0401–0404. 

KAPITTEL 23 

Rester og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt fôr 

Merknad til kapittel 23 

1.  Kode 2309 omfatter produkter som brukes til fôr, som ikke er angitt eller tatt med andre steder, framstilt ved å 

foredle vegetabilske eller animalske materialer i en slik grad at de mister det opprinnelige materialets vesentlige 

egenskaper; kode 2309 omfatter ikke vegetabilsk avfall samt vegetabilske rester og biprodukter fra en slik 

foredling. 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

Fettgrever brukes hovedsakelig ved tilberedning av fôrvarer (f.eks. hundekjeks), men de forblir under kode 2301 selv 

om de er egnet til konsum. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

2301 Mel, pulver og pelleter av kjøtt, 

slakteavfall, fisk, krepsdyr, 

bløtdyr eller andre virvelløse 

dyr som lever i vann, uegnet til 

konsum, fettgrever 

Alle, omfatter bearbeidet animalsk protein som ikke er 

beregnet på konsum, kjøttbeinmel, ikke til konsum, og 

fettgrever, også til konsum. 

Fjørmel er omfattet av kode 0505. 

Særlige krav til bearbeidet animalsk protein er fastsatt i rad 1 i 

tabell 1 i kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

Ex 2309 Tilberedninger av det slaget 

som brukes som fôr 

Alle, unntatt underposisjonene 2309 90 20 og 2309 90 91. 

Omfatter blant annet hunde- eller kattefôr, i pakninger for 

detaljsalg (underposisjon 2309 10), inneholder animalske 

produkter og fiskelimvann eller limvann av havpattedyr (KN-

kode 2309 90 10). Produkter som skal brukes som fôr, 

herunder melblandinger (f.eks. av hover og horn). 

Denne koden omfatter flytende melk, råmelk og produkter som 

inneholder melkeprodukter, råmelk og/eller karbohydrater, og 

som ikke er beregnet på konsum, men til fôr. 

Omfatter fôr til kjæledyr og tyggesaker til hunder samt 

melblandinger; disse blandingene kan omfatte døde insekter. 

Særlige krav til fôr til kjæledyr, herunder tyggesaker til 

hunder, er fastsatt i rad 12 i tabell 2 i kapittel I avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Omfatter eggprodukter som ikke er beregnet på konsum, samt 

andre foredlede produkter av animalsk opprinnelse som ikke er 

beregnet på konsum. 

Særlige krav til eggprodukter er fastsatt i rad 9 i tabell 1 i 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 
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KAPITTEL 28 

Uorganiske kjemikalier, organiske eller uorganiske forbindelser av edelmetaller, av metaller av sjeldne 

jordarter, av radioaktive elementer eller av isotoper 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 2835 25 00 Kalsiumhydrogenortofosfat 

(dikalsiumfosfat) 

Utelukkende av animalsk opprinnelse. 

Særlige krav til dikalsiumfosfat er fastsatt i rad 6 i tabell 1 i 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

Ex 2835 26 00 Andre kalsiumfosfater Utelukkende trikalsiumfosfat av animalsk opprinnelse. 

Særlige krav til trikalsiumfosfat er fastsatt i rad 7 i tabell 1 i 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

KAPITTEL 29 

Organiske kjemikalier 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 2932 99 00 Andre heterosykliske forbin-

delser utelukkende med oksy-

gen som heteroatom(er) 

Utelukkende av animalsk opprinnelse, f.eks. glukosaminsulfat. 

KAPITTEL 30 

Legemidler 

Generelle merknader 

Ferdige legemidler er ikke omfattet av veterinærregelverket for import. Mellomprodukter framstilt av kategori 3-

materiale til teknisk bruk i medisinsk utstyr, in vitro-diagnostikk, laboratoriereagenser og kosmetikk er omfattet. 

Under kode 3001 (kjertler og andre organer til organoterapeutisk bruk, tørkede, også pulveriserte, ekstrakter av kjertler 

eller andre organer eller av deres sekreter til organoterapeutisk bruk, heparin og dets salter, andre stoffer fra mennesker 

eller dyr, tilberedt for terapeutisk eller profylaktisk bruk, og som ikke er angitt eller tatt med andre steder) er det bare 

underposisjon 3001 20 og 3001 90, utelukkende materiale fra dyr, som er relevante for veterinærkontroller. Det vises 

til følgende særlige krav i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011: 

1.  Rad 2 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 for blodprodukter, unntatt fra dyr av hestefamilien, til framstilling av tekniske 

produkter, og 

2.  Rad 3 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 for blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien, og 

3.  Rad 14 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 for animalske biprodukter for framstilling av fôr til kjæledyr unntatt rått fôr 

til kjæledyr og avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden. 

Under kode 3002 (blod fra mennesker, blod fra dyr tilberedt for terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk bruk, 

antisera, andre bestanddeler av blod samt immunologiske produkter, også modifiserte eller framstilt ved 

bioteknologiske prosesser, vaksiner, toksiner, kulturer av mikroorganismer (unntatt gjær) og lignende produkter) er det 

bare underposisjon 3002 10 og 2002 90 som er relevante for veterinærkontroller. Blod fra mennesker som hører inn 

under 3002 90 10 og vaksiner som hører inn under underposisjon 3002 20 og 3002 30, behøver ikke gjennomgå 

veterinærkontroller.  
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KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

3001 20 90 Ekstrakter av kjertler eller 

andre organer eller av deres 

sekreter, som ikke stammer fra 

mennesker 

Alle, omfatter et produkt som fungerer som erstatning for 

råmelk og brukes til fôring av kalver. 

3001 90 91 Animalske stoffer tilberedt for 

terapeutisk eller profylaktisk 

bruk: heparin og dets salter 

Alle 

3001 90 98 Andre animalske stoffer enn 

heparin og dets salter tilberedt 

for terapeutisk eller 

profylaktisk bruk, som ikke er 

angitt eller tatt med andre 

steder 

Alle. 

I tillegg til kjertler og andre organer omfatter denne 

underposisjonen hypofysen, binyrekapslene og skjold-

bruskkjertelen, unntatt de som er angitt i artikkel 33 i 

forordning (EF) nr. 1069/2009. 

Ex 3002 10 10 Antisera, også modifisert eller 

framstilt ved bioteknologiske 

prosesser 

Utelukkende antisera av animalsk opprinnelse. 

Omfatter ikke ferdige legemidler til sluttforbruker. 

Under kode 3002 er det fastsatt særlige krav til animalske 

biprodukter som er omfattet av tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 og angitt i 

følgende rader: 

Rad 2: blodprodukter fra andre dyr enn dyr av hestefamilien, 

Rad 3: blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien. 

Ex 3002 10 91 Hemoglobin, blodglobuliner og 

serumglobuliner, også mo-

difisert eller framstilt ved 

bioteknologiske prosesser 

Utelukkende materiale fra dyr. 

Ex 3002 10 99 Andre bestanddeler av blod 

samt modifiserte immuno-

logiske produkter, også 

framstilt ved bioteknologiske 

prosesser, som ikke stammer 

fra mennesker. 

Utelukkende materiale fra dyr. 

3002 90 30 Blod fra dyr tilberedt for 

terapeutisk, profylaktisk eller 

diagnostisk bruk 

Alle 

Ex 3002 90 50 Kulturer av mikroorganismer Sykdomsframkallende stoffer og kulturer av sykdoms-

framkallende stoffer. 

Ex 3002 90 90 Andre Sykdomsframkallende stoffer og kulturer av sykdoms-

framkallende stoffer 

Ex 3006 92 00 Legemiddelavfall Utelukkende materiale fra dyr. 

Legemiddelavfall, legemidler som er uegnet for sitt 

opprinnelige bruksformål. 

KAPITTEL 31 

Gjødsel 

Merknader til kapittel 31 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 

1.  Dette kapittelet omfatter ikke: 

a)  dyreblod under kode 0511. 

…   
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KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 3101 00 00 Animalsk gjødsel, også 

innbyrdes blandet eller kjemisk 

behandlet, gjødsel framstilt ved 

blanding eller kjemisk behand-

ling av animalske eller 

vegetabilske produkter 

Utelukkende ublandede animalske produkter. 

Omfatter guano, husdyrgjødsel, men ikke gjødsel som er en 

blanding av husdyrgjødsel og kjemikalier (f.eks. kode 3105). 

Omfatter husdyrgjødsel blandet med bearbeidet animalsk 

protein, dersom den brukes som gjødsel. 

Særlige krav til husdyrgjødsel, bearbeidet husdyrgjødsel eller 

bearbeidede produkter av husdyrgjødsel er fastsatt i rad 1 i 

tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

KAPITTEL 35 

Proteiner, modifisert stivelse, lim, enzymer 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 3501 Kasein, kaseinater og andre 

kaseinderivater, kaseinlim 

Kasein beregnet på konsum, brukt som fôr eller til teknisk 

bruk. 

Særlige krav til melk, melkebaserte produkter og råmelk som 

ikke er beregnet på konsum, er fastsatt i rad 4 i tabell 1 i 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

Ex 3502 Albuminer (herunder kon-

sentrater av to eller flere 

myseproteiner som inneholder 

mer enn 80 vektprosent 

myseprotein, beregnet av 

tørrstoffet), albuminater og 

andre albuminatderivater 

Omfatter produkter av egg og melk, også beregnet på konsum, 

(og brukt som fôr) som angitt: 

Eggprodukter, melkeprodukter og foredlede produkter 

beregnet på konsum som angitt i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 853/2004. 

Særlige krav til melk, melkebaserte produkter og råmelk som 

ikke er beregnet på konsum, er fastsatt i rad 4 i tabell 1 i 

kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011, og til eggprodukter som ikke er beregnet på 

konsum, i rad 9 i tabell 1 i kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

Ex 3503 00 Gelatin (herunder gelatin i 

kvadratiske eller rektangulære 

plater, også overflatebehandlet 

eller farget) og gelatinderivater, 

fiskelim, annet lim av animalsk 

opprinnelse, unntatt kaseinlim 

som hører inn under kode 3501 

Omfatter gelatin beregnet på konsum og på 

næringsmiddelindustrien. 

Gelatin som hører inn under kode 9602 (bearbeidet, uherdet 

gelatin og produkter av uherdet gelatin (f.eks. tomme kapsler), 

er unntatt veterinærkontroll. 

Særlige krav til gelatin og hydrolysert protein som ikke er 

beregnet på konsum, er fastsatt i rad 5 i tabell 1 i kapittel I 

avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, og til 

fotografisk gelatin i kapittel II avsnitt 11 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

Ex 3504 00 Peptoner og derivater av disse, 

andre proteiner og derivater av 

disse, som ikke er angitt eller 

tatt med andre steder, 

hudpulver, også behandlet med 

kromsalt 

Omfatter kollagen og hydrolysert protein beregnet på konsum 

og på næringsmiddelindustrien. 

Særlige krav til kollagen er fastsatt i rad 8 og til hydrolysert 

protein i rad 5 i tabell 1 i kapittel I avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

Omfatter proteinbaserte kollagenprodukter fra huder, skinn og 

sener fra dyr, herunder bein fra svin, fjørfe og fisk. 

Omfatter hydrolyserte proteiner som består av polypeptider, 

peptider eller aminosyrer, og blandinger av disse som 

framstilles ved hydrolyse av animalske biprodukter. De er 

unntatt veterinærkontroll når de brukes som tilsetningsstoffer i 

næringsmidler (kode 2106). 

Omfatter biprodukter av melk beregnet på konsum dersom de 

ikke er omfattet av kode 0404. 
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1) 2) 3) 

Ex 3507 10 00 Løype og konsentrater av løype Løype og konsentrater av løype beregnet på konsum, 

utelukkende fra animalske produkter. 

KAPITTEL 38 

Diverse kjemiske produkter 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 3822 00 00 Reagenser for diagnostisk bruk 

eller laboratoriebruk på et 

underlag samt tilberedte 

reagenser for diagnostisk bruk 

eller laboratoriebruk, uten eller 

på underlag, unntatt dem som 

hører inn under kode 3002 eller 

3006, sertifiserte referanse-

materialer 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

Ex 3825 10 00 Kommunalt avfall Alt kjøkken- og matavfall som inneholder animalske 

produkter, herunder brukt matolje som inneholder animalske 

produkter (artikkel 2 nr. 2 bokstav g) iii) i forordning (EF) 

nr. 1069/2009). 

3826 00 Biodiesel og blandinger av 

biodiesel, som ikke inneholder 

eller inneholder mindre enn 70 

vektprosent jordoljer eller oljer 

som er framstilt av bituminøse 

mineraler 

Alt smeltet fett, herunder olje og fett av animalsk opprinnelse 

som fastsatt i rad 17 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

KAPITTEL 39 

Plast og produkter av plast 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 3913 90 00 Andre naturlige polymerer 

(unntatt alginsyre, dens salter 

og estere) og modifiserte 

naturlige polymerer (f.eks. 

herdede proteiner, kjemiske 

derivater av naturgummi), som 

ikke er angitt eller tatt med 

andre steder, i ubearbeidede 

former 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse, f.eks. 

kondroitinsulfat, glukosamin, kitosan. 

Ex 3917 10 10 Kunstige tarmer (pølsetarmer) 

av herdet protein eller av 

cellulosematerialer 

Utelukkende produkter av animalsk opprinnelse. 

KAPITTEL 41 

Råhuder og skinn (unntatt pelsskinn) samt lær 

Generelle merknader 

Utelukkende huder og skinn av hovdyr som er omfattet av kode 4101, 4102, 4103, skal gjennomgå veterinærkontroll. 

Særlige krav til huder og skinn av hovdyr er fastsatt i rad 4 og 5 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

Med «behandlede huder og skinn» menes som definert for de relevante produktene i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

Merknader til kapittel 41 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 

1.  Dette kapittelet omfatter ikke: 

a)  avskjær og lignende avfall av råhuder eller skinn (kode 0511),  
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b)  fugleskinn eller deler av fugleskinn med fjør eller dun, under kode 0505 eller 6701), 

c)  huder og skinn som er dekket av hår eller ull, rå, garvede eller behandlede (kapittel 43), de følgende varene skal 

imidlertid klassifiseres i kapittel 41, det vil si råhuder og skinn som er dekket av hår eller ull, av storfe 

(herunder bøfler), dyr av hestefamilien, sau eller lam (unntatt astrakan, breitschwanz, karakul, persianer og 

lignende lam, samt indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske lam), geiter og kje (unntatt huder og skinn av 

geiter og kje fra Jemen, Mongolia eller Tibet), svin (herunder navlesvin), gemser, gaseller, kameler (herunder 

dromedarer), reinsdyr, elg, dyr av hjortefamilien, rådyr eller hunder. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 4101 Råhuder og skinn av storfe 

(herunder bøfler) eller dyr av 

hestefamilien (ferske eller 

saltede, tørkede, kalkede, 

piklede eller på annen måte 

konserverte, men ikke garvede, 

pergamentbehandlede eller 

tilberedt på annen måte), også 

avhårede eller spaltede 

Veterinærkontroll omfatter utelukkende ferske, kjølte eller 

behandlede huder og skinn, herunder tørkede, tørrsaltede, 

våtsaltede eller konserverte på en annen måte enn ved garving 

eller en tilsvarende prosess. 

Import uten begrensninger kan være mulig for behandlede 

huder og skinn som nevnt i kapittel V del C 2 i vedlegg XIII til 

forordning (EU) nr. 142/2011, dersom den overholder 

bestemmelsene nevnt i artikkel 41 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, særlig for ex 4101 20 80 og ex 4101 50 90. 

Ex 4102 Rå skinn av sau eller lam 

(ferske eller saltede, tørkede, 

kalkede, piklede eller på annen 

måte konserverte, men ikke 

garvede, pergamentbehandlede 

eller tilberedt på annen måte), 

også avhårede eller spaltede, 

bortsett fra dem som er unntatt 

i henhold til merknad 1 

bokstav c) i dette kapittelet 

Veterinærkontroll omfatter utelukkende ferske, kjølte eller 

behandlede huder og skinn, herunder huder som er tørkede, 

tørrsaltede, våtsaltede eller konserverte på en annen måte enn 

ved garving eller en tilsvarende prosess. 

Import uten begrensninger kan være mulig for behandlede 

huder og skinn som nevnt i kapittel V del C 2 i vedlegg XIII til 

forordning (EU) nr. 142/2011, dersom den overholder 

bestemmelsene nevnt i artikkel 41 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, særlig for ex 4102 21 00 og ex 4102 20 00. 

Ex 4103 Andre råhuder og skinn (ferske 

eller saltede, tørkede, kalkede, 

piklede eller på annen måte 

konserverte, men ikke garvede, 

pergamentbehandlede eller 

tilberedt på annen måte), også 

avhårede eller spaltede, bortsett 

fra dem som er unntatt i 

henhold til merknad 1 

bokstav b) eller c) i dette 

kapittelet 

Veterinærkontroll omfatter utelukkende ferske, kjølte eller 

behandlede huder og skinn, herunder huder som er tørkede, 

tørrsaltede, våtsaltede eller konserverte på en annen måte enn 

ved garving eller en tilsvarende prosess. 

Import uten begrensninger kan være mulig for behandlede 

huder og skinn som nevnt i kapittel V del C 2 i vedlegg XIII til 

forordning (EU) nr. 142/2011, dersom den overholder 

bestemmelsene nevnt i artikkel 41 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009, særlig for ex 4103 90 00. 

KAPITTEL 42 

Varer av lær, salmakerarbeider, reiseeffekter, håndvesker og lignende varer, varer av tarmer (unntatt tarmer 

av silkeormer) 

Merknader til kapittel 42 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 

2.  Dette kapittelet omfatter ikke (blant annet) følgende produkter av veterinær interesse: 

a)  steril, kirurgisk katgut eller lignende sterile suturmaterialer (kode 3006), 

… 

ij)  strenger, trommeskinn eller lignende, eller andre deler til musikkinstrumenter (kode 9209). 

… 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 4205 00 90 Andre varer av lær eller av 

kunstlær 

Omfatter materiale til framstilling av tyggesaker til hunder 

Ex 4206 00 00 Varer av tarmer (unntatt tarmer 

av silkeorm), gullslagerhinner, 

blærer eller sener 

Omfatter materiale til framstilling av tyggesaker til hunder 
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KAPITTEL 43 

Pelsskinn og kunstig pelsskinn samt varer av disse materialene 

Merknader til kapittel 43 (utdrag fra merknadene til dette kapittelet i Den kombinerte nomenklatur (KN) som 

fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2658/87 

1.  Med «pelsskinn» menes i hele nomenklaturen garvede eller behandlede huder og skinn dekket med hår, fra alle 

dyrearter, unntatt rå pelsskinn som hører inn under kode 4301. 

2.  Dette kapittelet omfatter ikke: 

a)  fugleskinn eller deler av fugleskinn med fjør eller dun (kode 0505 eller 6701), 

b)  råhuder eller skinn som er dekket av hår eller ull, som hører inn under kapittel 41 (se merknad 1 bokstav c) i 

nevnte kapittel). 

… 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

Kode 4301: Pelsskinn anses som rå skinn og hører ikke utelukkende inn under denne koden når de er i naturlig tilstand, 

men også om de er rengjorte og beskyttet mot forringelse, f.eks. ved tørking eller salting (våt eller tørr). 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 4301 Rå pelsskinn (herunder hoder, 

haler, bein og andre stykker 

eller klipp egnet til bunt-

makerarbeid), unntatt råhuder 

og skinn som hører inn under 

kode 4101, 4102 eller 4103 

Alle, unntatt pelsskinn behandlet i samsvar med kapittel VIII i 

vedlegg XIII til forordning (EU) nr. 142/2011, dersom de 

overholder bestemmelsene i artikkel 41 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1069/2009. 

Omfatter følgende underposisjoner: 

Ex 4301 10 00 (av mink, hel, også uten hode, hale eller bein) 

særlige krav til avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden 

(pelsskinn) er fastsatt i rad 14 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Ex 4301 30 00 (av følgende lam: astrakan, breitschwanz, 

karakul, persianer og lignende lam, samt indiske, kinesiske, 

mongolske eller tibetanske lam, hele, også uten hode, hale 

eller bein) særlige krav til for huder og skinn av hovdyr er 

fastsatt i rad 5 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til 

forordning (EU) nr. 142/2011. 

Ex 4301 60 00 (av rev, hel, også uten hode, hale eller bein) 

særlige krav til avledede produkter til bruk utenfor fôrkjeden 

(pelsskinn) er fastsatt i rad 14 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i 

vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Ex 4301 80 00 (andre pelsskinn, hele, også uten hode, hale 

eller bein) bortsett fra hovdyr, f.eks. murmeldyr, ville dyr av 

kattefamilien, seler, beverrotter. Særlige krav til avledede 

produkter til bruk utenfor fôrkjeden (pelsskinn) er fastsatt i rad 

14 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning 

(EU) nr. 142/2011. 

Ex 4301 90 00 (hoder, haler, bein eller andre stykker eller 

klipp egnet til buntmakerarbeid) særlige krav til avledede 

produkter til bruk utenfor fôrkjeden (pelsskinn) er fastsatt i rad 

14 i tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning 

(EU) nr. 142/2011. 

KAPITTEL 51 

Ull, fine eller grove dyrehår, garn og vevnad av hestehår 

Generelle merknader 

For kode 5101–5103 er det fastsatt særlige krav til ubehandlet ull og ubehandlede hår i rad 8 i tabell 2 i kapittel II 

avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011.   
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Med «ubehandlet» menes som definert for det relevante produktet i vedlegg I til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Merknad til kapittel 51 

1.  I hele nomenklaturen menes med 

a) «ull» naturlig fiber fra sau eller lam, 

b) «fine dyrehår» hår av alpakka, lama, vikunja, kamel, herunder dromedar, jak, angora-, tibet-, eller kasjmirgeit 

eller lignende geiter (men ikke alminnelige geiter), kanin (herunder angorakanin), hare, bever, beverrotte eller 

bisamrotte, 

c) «grove dyrehår» hår av dyr som ikke er nevnt ovenfor, unntatt hår og bust til børstebinderarbeider (kode 0502) 

og hestehår (kode 0511). 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

I hele nomenklaturen menes med «grove dyrehår» alle andre hår av dyr enn «fine dyrehår», unntatt bl.a. grisebuster 

eller -hår (kode 0502), se også merknad 1 bokstav c) i dette kapittelet. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 5101 Ull, ikke kardet eller kjemmet Ubehandlet ull. 

Ex 5102 Fine eller grove dyrehår, ikke 

kardet eller kjemmet 

Ubehandlet hår, herunder grove hår fra flankene på storfe eller 

dyr av hestefamilien. 

Ex 5103 Avfall av ull eller andre fine 

eller grove dyrehår, herunder 

garnavfall, men ikke oppkardet 

tekstilmateriale 

Ubehandlet ull eller hår. 

KAPITTEL 67 

Bearbeidede fjør og dun samt varer framstilt av fjør og dun, kunstige blomster, varer av menneskehår 

Utdrag fra de forklarende merknadene til det harmoniserte systemet 

Kode 6701 omfatter: 

A)  Skinn og andre deler av fjør- eller dunkledde fugler, fjør og dun, og deler av fjør, som selv om de ennå ikke utgjør 

konfeksjonsvarer, har gjennomgått en annen prosess enn enkel rengjøring, desinfisering eller konservering (se 

forklarende merknader til kode 0505). Varene som hører inn under denne koden, kan f.eks. være bleket, farget, 

krøllet eller bølget. 

B)  Varer framstilt av skinn eller andre deler av fjør- eller dunkledde fugler, varer framstilt av fjør, av dun eller av 

deler av fjør, selv om fjørene eller dunene o.l. er ubearbeidet eller bare rengjort, men omfatter ikke varer framstilt 

av fjørskaft eller fjørposer. Koden omfatter derfor: 

1)  Enkelte fjør, der fjørposene er blitt samlet eller buntet med sikte på bruk til f.eks. hattemakeri, og også enkelte 

sammensatte fjør bestående av forskjellige elementer. 

2)  Fjør som er samlet i bunter, og fjør eller dun som er limt sammen og festet på tekstilstoff eller annet underlag. 

3)  Pynt laget av fugler, deler av fugler, fjør eller dun, til hatter, boaer, krager, kapper eller andre klær eller tilbehør 

til klær. 

4)  Vifter framstilt av pyntefjør, med stamme av hvilket som helst materiale. Vifter med stamme av edelmetall er 

imidlertid omfattet av kode 7113. 
  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/91 

 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 6701 00 00 Skinn og andre deler av fjør- 

eller dunkledde fugler, fjør, 

deler av fjør, dun og varer av 

disse (unntatt varer som hører 

inn under kode 0505, og 

bearbeidede fjørskaft og 

fjørposer) 

Bare skinn og andre deler av fjør- eller dunkledde fugler, fjør 

og dun, og deler av fjør som har gjennomgått en annen prosess 

enn enkel rengjøring, desinfisering eller konservering. 

Særlige krav til fjør er fastsatt i rad 9 i tabell 2 i kapittel II 

avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011. 

Varer av ubearbeidet eller bare rengjort skinn, fjør eller dun, og 

deler av fjør, f.eks. enkelte fjør der fjørposene er blitt samlet 

eller buntet med sikte på bruk til f.eks. hattemakeri, og også 

enkelte sammensatte fjør bestående av forskjellige elementer, 

pynt laget av fjør eller dun, f.eks. til hatter, boaer, krager, 

unntatt behandlede pyntefjør, behandlede fjør som medføres av 

reisende til privat bruk eller forsendelser av behandlede fjør 

sendt til privatpersoner for ikke-industrielle formål. 

KAPITTEL 95 

Leketøy, spill og sportsartikler samt deler og tilbehør til dette 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 9508 10 00 Omreisende sirkus og omrei-

sende menasjerier 

Bare med levende dyr. 

Ex 9508 90 00 Andre: fornøyelsesparker, 

omreisende teatre 

Bare med levende dyr. 

KAPITTEL 97 

Kunstverk, samlerobjekter og antikviteter 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 9705 00 00 Samlinger og samlerobjekter av 

zoologisk, botanisk, minera-

logisk, anatomisk, historisk, 

arkeologisk, paleontologisk, 

etnografisk eller numismatisk 

interesse 

Utelukkende materiale fra dyr. 

Særlige krav til jakttrofeer er fastsatt i rad 6 i tabell 2 i 

kapittel II avsnitt 1 i vedlegg XIV til forordning (EU) 

nr. 142/2011. 

Omfatter ikke jakttrofeer fra hovdyr eller fugler som har 

gjennomgått fullstendig konservering, som gjør at de kan 

oppbevares i omgivelsestemperaturer, og jakttrofeer fra andre 

arter enn hovdyr og fugler (også bearbeidede). 

KAPITTEL 99 

Særlige KN-koder 

Underkapittel II 

Statistiske koder for visse særlige varebevegelser(1) 

Generelle merknader 

Disse særlige KN-kodene skal bare brukes til eksport — for import skal KN-kodene for hvert enkelt produkt brukes. 

  

  

(1) Vedlegg til kommisjonsforordning (EU) nr. 1228/2010. 
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Disse særlige KN-kodene skal imidlertid brukes til produkter av animalsk opprinnelse, som ikke oppfyller 

bestemmelsene, har sin opprinnelse i tredjestater og er beregnet på forsyning til skip som fastsatt i artikkel 12 og 13 i 

direktiv 97/78/EF. 

KN-kode Varebeskrivelse Avgrensning og forklaring 

1) 2) 3) 

Ex 9930 24 00 Varer som hører inn under KN-

kapittel 1–24 som leveres til 

fartøy og luftfartøy 

Bare produkter av animalsk opprinnelse beregnet på forsyning 

til skip som fastsatt i artikkel 12 og 13 i direktiv 97/78/EF. 

Ex 9930 99 00 Varer som er klassifisert på 

annet sted enn i KN-kapittel 1–

24 og 27 som leveres til fartøy 

og luftfartøy 

Bare produkter av animalsk opprinnelse beregnet på forsyning 

til skip som fastsatt i artikkel 12 og 13 i direktiv 97/78/EF.» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 16. april 2012 

om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og 

veterinæreiningar i TRACES 

[meld under nummeret K(2012) 2377] 

(2012/197/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om 

veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende 

dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 

gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel  

20 nr. 1 og 3, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om 

fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 

tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 

90/425/EØF og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4 andre 

leddet andre punktumet, 

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 

om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-

kontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra 

tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 

2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende 

grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av visse reglar 

for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå 

Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av 

veterinæreiningar i TRACES(4) er det fastsett ei liste 

over grensekontrollstasjonar som er godkjende i 

samsvar med direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne 

lista er ført opp i vedlegg I til det nemnde vedtaket. 

2)  Etter merknad 15 under dei særlege merknadene i 

vedlegg I til vedtak 2009/821/EF er den mellombels 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 18.4.2012,  

s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 1. 

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(4) TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1. 

godkjenninga av grensekontrollstasjonen i hamna i 

Marseille gyldig inntil arbeidet med å modernisere 

anlegget slik at det fullt ut oppfyller dei krava som er 

fastsette i unionsregelverket, er fullført. Denne 

mellombels godkjenninga var gyldig fram til  

31. juli 2011. Frankrike har meldt frå til Kommisjonen 

om at moderniseringa av anlegget vil verte avslutta først 

1. juli 2012 på grunn av ei rekkje forseinkingar. Den 

mellombels godkjenninga av grensekontrollstasjonen i 

hamna i Marseille bør difor lengjast fram til den nemnde 

datoen. Merknad 15 under dei særlege merknadene i 

vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. Av 

omsyn til rettstryggleiken bør denne endringa nyttast 

med tilbakeverkande kraft. 

3)  På grunnlag av ei melding frå Belgia bør 

kontrollsenteret «Kaai 650» ved grensekontrollstasjonen 

i hamna i Antwerpen strykast frå lista over postar for 

denne medlemsstaten i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF. 

4)  Inspeksjonstenesta til Kommisjonen (Næringsmiddel- 

og veterinærkontoret) har gjennomført ein kontroll i 

Bulgaria, og deretter gjeve denne medlemsstaten ei 

rekkje tilrådingar. Bulgaria har meldt frå om at 

godkjenninga av grensekontrollstasjonen ved Kapitan 

Andreevo (veg) bør endrast for å ta omsyn til desse 

tilrådingane. Posten for denne grensekontrollstasjonen 

bør difor endrast i lista over postar for denne 

medlemsstaten i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

5)  Næringsmiddel- og veterinærkontoret har gjennomført 

ein kontroll i Hellas, og deretter gjeve denne 

medlemsstaten ei rekkje tilrådingar. Hellas har meldt frå 

om at godkjenninga for kategorien «dyr av 

hestefamilien» ved grensekontrollstasjonen ved Peplos 

(veg) bør opphevast mellombels for å ta omsyn til desse 

tilrådingane. Posten for denne grensekontrollstasjonen 

bør difor endrast i lista over postar for denne 

medlemsstaten i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

2017/EØS/55/04 



Nr. 55/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

6)  På grunnlag av ei melding frå Spania bør godkjenninga 

for kategoriane «dyr av hestefamilien» og «hovdyr» ved 

kontrollsenteret «Flightcare» ved grensekontroll-

stasjonen ved lufthamna i Madrid strykast. Posten for 

denne grensekontrollstasjonen bør difor endrast i lista 

over postar for denne medlemsstaten i vedlegg I til 

vedtak 2009/821/EF. 

7)  Italia har meldt frå om at godkjenninga av 

grensekontrollstasjonen ved lufthamna i Brescia 

Montichiari bør strykast frå lista over postar for denne 

medlemsstaten, og at namnet på eit kontrollsenter ved 

grensekontrollstasjonen ved lufthamna Roma-Fiumicino 

bør endrast. I tillegg har Italia søkt om mellombels 

oppheving av godkjenninga av seks grensekontroll-

stasjonar og for kategoriane «dyr av hestefamilien» og 

«hovdyr» ved grensekontrollstasjonen i hamna i La 

Spezia. Italia har òg søkt om mellombels oppheving av 

godkjenninga av alle emballerte produkt av animalsk 

opphav som er meinte for konsum, og av emballerte, 

fryste og kjølte produkt av animalsk opphav som ikkje 

er meinte for konsum, og om at godkjenninga for 

kategorien «andre dyr (medrekna dyr til zoologisk 

hage)» ved grensekontrollstasjonen ved lufthamna 

Milano-Linate bør strykast. Lista over postar for denne 

medlemsstaten, slik det er fastsett i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF, bør difor endrast. 

8)  Nederland har meldt frå om at namnet på eit av 

kontrollsentra ved grensekontrollstasjonen i Rotterdam 

er vorte endra. Posten for denne grensekontrollstasjonen 

bør difor endrast i lista over postar for denne 

medlemsstaten i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

9)  På grunnlag av ei melding frå Romania bør 

godkjenninga for kategorien «levande dyr» ved eit av 

kontrollsentra ved grensekontrollstasjonen i lufthamna 

Henri Coandă i Bucuresti opphevast mellombels. Posten 

for denne grensekontrollstasjonen bør difor endrast i 

lista over postar for denne medlemsstaten i vedlegg I til 

vedtak 2009/821/EF. 

10)  I vedlegg II til vedtak 2009/821/EF er det fastsett ei liste 

over sentrale einingar, regionale einingar og lokale 

einingar i det integrerte veterinærdatasystemet 

(TRACES). 

11)  På grunnlag av meldingar frå Tyskland, Estland, Irland, 

Ungarn og Austerrike bør det gjerast visse endringar for 

desse medlemsstatane i den lista over sentrale, regionale 

og lokale einingar i TRACES som er fastsett i 

vedlegg II til vedtak 2009/821/EF. 

12)  Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

13)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar 

med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Den endringa som er fastsett i nr. 1 bokstav a) i vedlegget, skal 

nyttast frå 1. august 2011. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 16. april 2012. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/95 

 

VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Merknad 15 under dei særlege merknadene skal lyde: 

«15) = Това одобрение важи единствено до 1 юли 2012 г. – Toto schválení platí pouze do 1.7.2012. – 

Denne godkendelse gælder kun indtil den 1. juli 2012. – Diese Genehmigung gilt nur bis zum  

1. Juli 2012. – See heakskiit kehtib ainult 1. juulini 2012. – Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο μέχρι την 1η 

Ιουλίου 2012. – This approval is valid only until 1.7.2012. – Esta autorización únicamente es válida 

hasta el 1/7/2012. – Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 1er juillet 2012. – La presente 

autorizzazione è valida soltanto fino al 1.7.2012. – Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2012. gada 1. 

jūlijam. – Šis patvirtinimas galioja tik iki 2012 m. liepos 1 d. – A jóváhagyás 2012. július 1-ig 

érvényes. – Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-1/7/2012. – Deze goedkeuring is slechts geldig tot 

en met 1 juli 2012. – Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do 1/7/2012. – Esta aprovação só é válida até 

1 de julho de 2012. – Această aprobare este valabilă numai până la 1 iulie 2012. – Ta odobritev velja 

samo do 1. julija 2012. – Toto schválenie je platné len do 1. júla 2012. – Tämä hyväksyntä on 

voimassa ainoastaan 1.7.2012 saakka. – Detta godkännande är bara giltigt till den 1 juli 2012.» 

b)  I den delen som gjeld Belgia, skal posten for hamna i Antwerpen lyde: 

«Antwerpen 

Anvers 

BE ANR 1 P GIP LO HC(2), NHC  

 Afrulog HC(2), NHC»  

c)  I den delen som gjeld Bulgaria, skal posten for Kapitan Andreevo (veg) lyde: 

«Kapitan Andreevo BG KAN 3 R  HC(2), NHC-NT U, E, O» 

d)  I den delen som gjeld Hellas, skal posten for Peplos (veg) lyde: 

«Peplos GR PEP 3 R  HC(2), NHC-NT E(*)» 

e)  I den delen som gjeld Spania, skal posten for lufthamna i Madrid lyde: 

«Madrid ES MAD 4 A Iberia HC(2), NHC(2) U, E, O 

Flightcare HC(2), NHC-T(CH)(2), 

NHC-NT(2) 

O 

PER4 HC-T(CH)(2)  

WFS: World Wide 

Flight Services 

HC(2), NHC-T(CH)(2), 

NHC-NT 

O» 

f)  I den delen som gjeld Italia, vert det gjort følgjande endringar: 

i) Posten for lufthamna i Ancona skal lyde: 

«Ancona(*) IT AOI 4 A  HC(*), NHC(*)»  

ii) Posten for lufthamna i Brescia Montichiari går ut. 

iii) Posten for hamna i Brindisi skal lyde: 

«Brindisi(*) IT BDS 1 P  HC(*)»  

iv) Posten for lufthamna i Genova skal lyde: 

«Genova(*) IT GOA 4 A  HC(2)(*), NHC(2)(*) O(*)» 

v) Posten for hamna i La Spezia skal lyde: 

«La Spezia IT SPE 1 P  HC, NHC U(*), E(*)» 
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vi) Posten for lufthamna Milano-Linate skal lyde: 

«Milano-Linate IT LIN 4 A  HC(2)(*), NHC-T(2)(*), 

NHC-NT» 

 

vii) Posten for lufthamna i Napoli skal lyde: 

«Napoli(*) IT NAP 4 A  HC(*),NHC-NT(*)»  

viii) Posten for lufthamna Rome-Fiumicino skal lyde: 

«Roma-Fiumicino IT FCO 4 A Nuova Alitalia HC(2), NHC-NT(2) O(14) 

FLE HC, NHC  

Isola Veterinaria 

ADR 

 U, E, O» 

ix) Posten for lufthamna Torino-Caselle skal lyde: 

«Torino-Caselle(*) IT CTI 4 A  HC(2)(*), NHC-

NT(2)(*)» 

 

x) Posten for lufthamna i Verona skal lyde: 

«Verona(*) IT VRN 4 A  HC(2)(*), NHC(2)(*)»  

g)  I den delen som gjeld Nederland, skal posten for hamna i Rotterdam lyde: 

«Rotterdam NL RTM 1 P Eurofrigo 

Karimatastraat 

HC, NHC-T(FR), NHC-

NT 

 

Eurofrigo, Abel 

Tasmanstraat 

HC  

Frigocare Rotterdam 

B.V. 

HC-T(2)  

Coldstore Wibaco 

B.V. 

HC-T(FR)(2),HC-

NT(2)» 

 

h)  I den delen som gjeld Romania, skal posten for lufthamna Henri Coandă i Bucuresti lyde: 

«Bucharest Henri 

Coandă 

RO OTP 4 A IC 1 HC-NT(2), HC-

T(CH)(2), NHC-NT(2) 

 

IC 2(*)  E(*), O(*)» 

2)  I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I den delen som gjeld Tyskland, vert det gjort følgjande endringar: 

i) Postane for dei lokale einingane «DE03013 BAD DOBERAN» og «DE09413 DEMMIN» skal lyde: 

«DE17413 ROSTOCK 

DE29213 MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE» 

ii) Posten for den lokale eininga «DE25713 LUDWIGSLUST» skal lyde: 

«DE33113 LUDWIGSLUST-PARCHIM» 

iii) Posten for den lokale eininga «DE16913 NORDVORPOMMERN» skal lyde: 

«DE42513 VORPOMMERN-RÜGEN» 
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iv) Posten for den lokale eininga «DE01513 OSTVORPOMMERN UND HANSESTADT GREIFSWALD» 

skal lyde: 

«DE01513 VORPOMMERN-GREIFSWALD» 

v) Følgjande postar under den regionale eininga «DE00013 MECKLENBURG-VORPOMMERN» går ut: 

«DE17413 GÜSTROW» 

«DE30213 MECKLENBURG STRELITZ» 

«DE44913 MÜRITZ» 

«DE29213 NEUBRANDENBURG STADT» 

«DE33113 PARCHIM» 

«DE04913 RÜGEN» 

«DE42513 STRALSUND HANSESTADT» 

«DE33213 UECKER-RANDOW» 

vi) Posten for den lokale eininga «DE40903 SOLTAU-FALLINGBOSTEL, LANDKREIS» skal lyde: 

«DE40903 HEIDEKREIS, LANDKREIS» 

vii) Postane for den regionale eininga «DE00014 SACHSEN» skal lyde: 

«DE02514 ERZGEBIRGSKREIS 

DE04414 BAUTZEN, LANDKREIS 

DE07814 CHEMNITZ STADT 

DE15814 ZWICKAU, LANDKREIS 

DE09214 NORDSACHSEN, LANDKREIS 

DE10514 DRESDEN LANDESHAUPTSTADT 

DE24314 LEIPZIG STADT 

DE24414 LEIPZIG LANDKREIS 

DE48414 GÖRLITZ, LANDKREIS 

DE27414 MEISSEN, LANDKREIS 

DE17714 MITTELSACHSEN, LANDKREIS 

DE02614 VOGTLANDKREIS 

DE10014 SÄCHSISCHE SCHWEIZ-OSTERZGEBIRGE, LANDKREIS» 

b)  I den delen som gjeld Estland, skal posten for den lokale eininga «EE00300 EDISE» lyde: 

«EE00300 IDA-VIRUMAA». 

c)  I den delen som gjeld Irland, skal postane for dei lokale einingane lyde: 

«IE00200 CAVAN TOWN 

IE00400 CORK CITY 

IE10400 CLONAKILTY 

IE00500 RAPHOE 
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IE00700 GALWAY CITY 

IE00800 TRALEE 

IE00900 NAAS 

IE11200 DRUMSHANBO 

IE01300 LIMERICK CITY 

IE01600 CASTLEBAR 

IE01700 NAVAN 

IE01900 TULLAMORE 

IE02000 ROSCOMMON TOWN 

IE12100 TIPPERARY TOWN 

IE02300 WATERFORD CITY 

IE02500 ENNISCORTHY 

IE10900 ROSSLARE» 

d)  I den delen som gjeld Ungarn, vert det gjort følgjande endringar: 

i) Posten for den sentrale eininga «HU00000 MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL 

DEVELOPMENT ANIMAL HEALTH AND FOOD CONTROL DEPARTMENT» skal lyde: 

«HU00000 MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT» 

ii) Posten for den lokale eininga «HU00100 BUDAPEST» skal lyde: 

«HU00100 PEST» 

iii) Følgjande lokale eining går ut: 

«HU01400 GÖDÖLLŐ» 

e)  I den delen som gjeld Austerrike, vert det gjort følgjande endringar: 

i) Posten for den lokale eininga «AT00609 JUDENBURG» skal lyde: 

«AT00609 MURTAL» 

ii) Følgjande lokale eining går ut: 

«AT00610 KNITTELFELD» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 27. juli 2012 

om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar 

[meld under nummeret K(2012) 5187] 

(2012/450/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om 

veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende 

dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 

gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel 20  

nr. 1 og 3, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om 

fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 

tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 

90/425/EØF og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4 andre 

leddet andre punktumet, 

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 

om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 

fra tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF av  

28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over 

godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av 

visse reglar for dei inspeksjonane som 

veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og 

om fastsetjing av veterinæreiningar i TRACES(4) er det 

fastsett ei liste over grensekontrollstasjonar som er 

godkjende i samsvar med direktiv 91/496/EØF og 

97/78/EF. Denne lista er ført opp i vedlegg I til det 

nemnde vedtaket. 

2) På grunnlag av meldingar frå Tsjekkia, Tyskland, 

Spania, Italia, Portugal og Det sameinte kongeriket bør 

postane for grensekontrollstasjonane i desse 

medlemsstatane endrast i den lista som er oppført i 

vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

3) Etter at inspeksjonstenesta til Kommisjonen, 

Næringsmiddel- og veterinærkontoret, har utført 

tilfredsstillande inspeksjonar, bør nye grensekontroll-

stasjonar ved Jade-Weser-Port Wilhelmshaven 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 31.7.2012,  

s. 68, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/2013 av 

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 1. 

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(4) TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1. 

 i Tyskland, ved Riga lufthamn i Latvia og ved 

Edinburgh lufthamn i Det sameinte kongeriket leggjast 

til i postane for desse medlemsstatane i den lista som er 

oppført i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

4) I tillegg har Italia meldt frå om at grensekontroll-

stasjonen ved Milano-Linate lufthamn bør opphevast 

mellombels, og at den mellombels opphevinga av 

grensekontrollstasjonen ved Torino-Caselle bør fjernast. 

Lista over postar for denne medlemsstaten, slik det er 

fastsett i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF, bør difor 

endrast. 

5) Latvia har meldt frå om at grensekontrollstasjonen i 

Patarnieki bør opphevast mellombels, og den aktuelle 

posten for denne medlemsstaten bør difor endrast i 

vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

6) Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

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

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar med 

vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 27. juli 2012. 

For Kommisjonen 

John DALLI 

Medlem av Kommisjonen

2017/EØS/55/05 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til vedtak 2009/821/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I den delen som gjeld Tsjekkia, skal posten for lufthamna Praha-Ruzyně lyde: 

«Praha-Ruzyně CZ PRG 4 A  HC(2),  

NHC-T(CH)(2),  

NHC-NT(2) 

O» 

2)  I den delen som gjeld Tyskland, vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Posten for hamna i Brake går ut. 

b)  Posten for lufthamna i Düsseldorf skal lyde: 

«Düsseldorf DE DUS 4 A  HC(2),  

NHC-T(CH)(2),  

NHC-NT(2)» 

 

c)  Mellom postane for lufthamna Hannover-Langenhagen og lufthamna i Köln vert følgjande post for ein ny 

grensekontrollstasjon i hamna Jade-Weser lagd til: 

«Jade-Weser-Port 

Wilhelmshaven 

DE WVN 1 P  HC,  

NHC-T(FR),  

NHC-NT» 

 

3)  I den delen som gjeld Spania, vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Posten for hamna i Almería skal lyde: 

«Almería ES LEI 4 P  HC, NHC O» 

b)  Posten for hamna i Villagarcía-Ribeira-Caramiñal skal lyde: 

«Villagarcía-Ribeira-

Caramiñal 

ES RIB 1 P Villagarcía HC, NHC  

Ribeira HC  

Caramiñal HC»  

4)  I den delen som gjeld Italia, vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Posten for lufthamna i Bergamo skal lyde: 

«Bergamo IT BGO 4 A  HC(2), NHC(2)»  

b)  Posten for hamna i Livorno-Pisa skal lyde: 

«Livorno-Pisa IT LIV 1 P Porto  

Commerciale 

HC, NHC-NT  

Sintermar(*) HC(*), NHC(*)  

Lorenzini HC, NHC-NT  

Terminal Darsena 

Toscana 

HC, NHC-NT, 

NHC-T(FR)» 
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c)  Posten for lufthamna Milano-Linate skal lyde:  

«Milano-Linate(*) IT LIN 4 A  HC(2)(*),  

NHC-T(2)(*) 

NHC-NT(*)» 

 

d)  Posten for lufthamna Milano-Malpensa skal lyde: 

«Milano-Malpensa IT MXP 4 A Magazzini 

aeroportuali 

ALHA 

HC(2),NHC(2)  

SEA  U, E 

Cargo City MLE HC(2) O» 

e)  Posten for lufthamna Torino-Caselle skal lyde: 

«Torino-Caselle IT CTI 4 A  HC(2),  

NHC-NT(2)» 

 

5)  I den delen som gjeld Latvia, vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Posten for Patarnieki (veg) skal lyde: 

«Patarnieki(*) LV PAT 3 R IC 1(*) HC(*),  

NHC-T(CH)(*), 

NHC-NT(*) 

 

IC 2(*)  U(*), E(*), O(*)» 

b)  Mellom postane for Rēzekne (jarnbane) og hamna i Riga (Riga port) vert følgjande post for ein ny 

grensekontrollstasjon ved Riga lufthamn lagd til: 

«Riga (lufthamn) LV RIX 4 A  HC-T(FR)(2)»  

6)  I den delen som gjeld Portugal, går posten for hamna i Aveiro ut. 

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

a)  Mellom postane for hamna i Bristol og hamna i Falmouth vert følgjande post for ei n ny grensekontrollstasjon 

ved Edinburgh lufthamn lagd til: 

«Edinburgh GB EDI 4 A Extraordinair  O» 

b)  Posten for hamna i Hull skal lyde: 

«Hull GB HUL 1 P  HC-T(1)(3), 

HC-NT(1)(3)» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1064/2012 

av 13. november 2012 

om endring av vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til 

listen over hurtigprøver(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar 

spongiform encefalopati(1), særlig artikkel 23 første ledd og 

artikkel 23a innledende punktum og bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsatt regler for å 

forebygge, bekjempe og utrydde overførbar spongiform 

encefalopati (TSE) hos dyr. Forordningen får 

anvendelse på produksjon og omsetning av levende dyr 

og produkter av animalsk opprinnelse og i visse særlige 

tilfeller på eksport av disse. 

2) I kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning (EF) 

nr. 999/2001 er det fastsatt en liste over hurtigprøver 

som er godkjent for overvåking av TSE hos storfe, sauer 

og geiter. 

3) Den 8. mai 2012 offentliggjorde Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en 

uttalelse om vurderingen av nye TSE-hurtigprøver som 

ble lagt fram innenfor rammen av Kommisjonens 

interessetegning 2007/S204-247339(2). EFSA anbefalte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 314 av 14.11.2012, s. 

13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 3. 

(1) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. 

(2) EUT/S S204 av 23.10.2007, 247339-2007-EN. 

i sin uttalelse at prøven Prionics - Check PrioSTRIP SR 

(visuell avlesningskontroll) godkjennes som hurtigprøve 

for påvisning av TSE i sentralnervesystemet hos småfe. 

4) Listen i kapittel C nr. 4 i vedlegg X til forordning (EF) 

nr. 999/2001 over hurtigprøver som er godkjent for 

overvåking av TSE hos småfe, bør derfor endres. 

5) Forordning (EF) nr. 999/2001 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 

I kapittel C i vedlegg X til forordning (EF) nr. 999/2001 

erstattes nr. 4 med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2017/EØS/55/06 

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

Utferdiget i Brussel, 13. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

I kapittel C i vedlegg X skal nr. 4 lyde: 

«4. Hurtigprøver 

Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal bare 

følgende metoder brukes som hurtigprøver for overvåking av BSE hos storfe: 

– immunoblot-prøve basert på en Western blot-metode for påvisning av det proteinase K-resistente 

fragmentet PrPRes (Prionics-Check Western-prøve), 

– ELISA-prøve med kjemiluminescens, som omfatter en ekstraksjonsmetode og en ELISA-teknikk med bruk 

av en forsterket kjemiluminescerende reagens (Enfer-prøve og Enfer TSE Kit versjon 2.0, automatisert 

prøvetillaging), 

– mikroplatebasert immunologisk analyse for påvisning av PrPSc (Enfer TSE versjon 3), 

– immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes (kort analyseprotokoll) gjennomført 

etter denaturering og konsentrering (Bio-Rad TeSeE SAP-hurtigprøve), 

– mikroplatebasert immunologisk analyse (ELISA) som påviser proteinase K-resistent PrPRes med 

monoklonale antistoffer (Prionics-Check LIA-prøve), 

– immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrP Sc-binding og et monoklonalt 

påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, 

EIA og IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA), 

– immunologisk analyse basert på lateral strømning med bruk av to ulike monoklonale antistoffer for 

påvisning av proteinase K-resistente PrP-fraksjoner (Prionics Check PrioSTRIP), 

– tosidig immunologisk analyse med bruk av to ulike monoklonale antistoffer rettet mot to epitoper som 

finnes i fullt utfoldet PrP Sc hos storfe (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit), 

– ELISA-prøve (Sandwich-metoden) for påvisning av proteinase K-resistent PrP Sc (Roche Applied Science 

PrionScreen). 

Med sikte på å gjennomføre hurtigprøvene i samsvar med artikkel 5 nr. 3 og artikkel 6 nr. 1 skal bare 

følgende metoder brukes som hurtigprøver for overvåking av TSE hos sauer og geiter: 

– immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes (kort analyseprotokoll) gjennomført 

etter denaturering og konsentrering (Bio-Rad TeSeE SAP-hurtigprøve), 

– immunologisk analyse (Sandwich-metoden) for påvisning av PrPRes ved hjelp av TeSeE Sheep/Goat 

Detection kit, gjennomført etter denaturering og konsentrering ved hjelp av TeSeE Sheep/Goat Purification 

kit (Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat-hurtigprøve), 

– immunologisk analyse med bruk av en kjemisk polymer for selektiv PrP Sc-binding og et monoklonalt 

påvisningsantistoff rettet mot bevarte deler av PrP-molekylet (IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen 

Test Kit, EIA). 

– immunologisk analyse basert på lateral strømning med bruk av to ulike monoklonale antistoffer for 

påvisning av proteinase K-resistente PrP-fraksjoner (Prionics-hurtigprøve - Check PrioSTRIP SR, visuell 

avlesningsprotokoll), 

I alle hurtigprøver skal den vevsprøven som prøven skal utføres på, være i samsvar med produsentens 

bruksanvisning. 

Produsentene av hurtigprøvene skal ha et kvalitetssikringssystem som er godkjent av Den europeiske unions 

referanselaboratorium, og som sikrer at prøvens kvalitet ikke endres. Produsentene må framlegge 

prøveprotokollene for Den europeiske unions referanselaboratorium. 

Det kan foretas endringer av hurtigprøvene og prøveprotokollene bare dersom Den europeiske unions 

referanselaboratorium er underrettet på forhånd, og forutsatt at Den europeiske unions referanselaboratorium 

konkluderer med at endringen ikke påvirker hurtigprøvens følsomhet, nøyaktighet eller pålitelighet. Denne 

konklusjonen skal meddeles Kommisjonen og de nasjonale referanselaboratoriene.» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1190/2012 

av 12. desember 2012 

om et unionsmål for reduksjon av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i kalkunflokker, 

som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av 

salmonella og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som 

overføres gjennom næringsmidler(1), særlig artikkel 4 nr. 1 

annet ledd, og 

og ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 2160/2003 har som formål å sikre at 

det treffes korrekte og virkningsfulle tiltak for å påvise 

og bekjempe salmonella og andre zoonotiske 

smittestoffer i alle relevante ledd i produksjon, 

bearbeiding og distribusjon, særlig på primær-

produksjonsnivå, for å redusere deres prevalens og den 

risikoen de utgjør for menneskers helse. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal det 

fastsettes et unionsmål for å redusere prevalensen av 

alle salmonellaserotyper hos kalkuner på 

primærproduksjonsnivå som er av betydning for 

menneskers helse. En slik reduksjon er avgjørende for å 

sikre at kriteriene for salmonella i ferskt kjøtt fra 

kalkuner, som er oppført i del E i vedlegg II til nevnte 

forordning og i kapittel 1 i vedlegg I til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av  

15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for 

næringsmidler(2), skal kunne oppfylles. 

3)  I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 skal 

unionsmålet omfatte en tallverdi som angir den høyeste 

prosentandelen av epidemiologiske enheter som fortsatt 

er positive, og/eller den minste prosentvise reduksjonen 

i antallet epidemiologiske enheter som fortsatt er 

positive, når målet senest skal være nådd og en 

definisjon av de prøveprogrammene som er nødvendige 

for å kontrollere at målet er nådd. Det skal også, når det 

er relevant, omfatte en definisjon av serotyper som er av 

betydning for menneskers helse. 

4)  I henhold til forordning (EF) nr. 2160/2003 bør det ved 

fastsettelsen av unionsmålet tas hensyn til de erfaringer 

som er gjort i forbindelse med gjeldende nasjonale tiltak 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 340 av 13.12.2012,  

s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 3. 

(1) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 1. 

(2) EUT L 338 av 22.12.2005, s. 1. 

og til de opplysninger som er oversendt Kommisjonen 

eller Den europeiske myndighet for næring-

smiddeltrygghet (EFSA) i henhold til gjeldende 

unionskrav, særlig i forbindelse med de opplysninger 

som er omhandlet i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/99/EF av 17. november 2003 om 

overvåking av zoonoser og zoonotiske smittestoffer, om 

endring av rådsvedtak 90/424/EØF og om oppheving av 

rådsdirektiv 92/117/EØF(3), særlig artikkel 5. 

5)  I kommisjonsforordning (EF) nr. 584/2008 av  

20. juni 2008 om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til 

fellesskapsmålet for å redusere prevalensen av 

Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos 

kalkuner(4), fastsettes målet for den høyeste 

prosentandelen av kalkunflokker som fortsatt er positive 

for disse to salmonellaserotypene, til høyst 1 % innen 

31. desember 2012 både for flokker av 

oppfôringskalkuner og voksne avlskalkuner. 

6)  Unionens sammendragsrapport om tendenser og kilder 

til zoonoser, zoonotiske smittestoffer og utbrudd av 

næringsmiddeloverført sykdom i 2010(5) viste at 

Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium er de 

serotypene som oftest er forbundet med sykdommer hos 

mennesker. Særlig gikk antall tilfeller hos mennesker 

som skyldtes Salmonella enteritidis ytterligere og 

merkbart ned i 2010. 

7)  I mars 2012 vedtok EFSA en vitenskapelig uttalelse om 

kvantitativ vurdering av virkningen av fastsettelsen av et 

nytt mål for reduksjon av salmonella i kalkuner(6). Det 

konkluderes i uttalelsen med at Salmonella enteritidis er 

den vanligste overførte zoonotiske salmonellaserotypen 

fra foreldre til avkom hos fjørfe. EFSA påpekte også at 

Unionens kontrolltiltak for kalkuner har bidratt til en 

betydelig reduksjon i antall påviste tilfeller av 

salmonellose hos mennesker, forårsaket av kalkuner, 

sammenlignet med situasjonen i 2007. Målet bør derfor 

bekreftes. 

8)  Monofasiske stammer av Salmonella typhimurium har 

de senere årene utviklet seg til å bli en av de 

salmonellaserotypene som hyppigst påvises hos flere 

dyrearter og i kliniske isolater fra mennesker, noe som 

påpekes i Unionens sammendragsrapport om tendenser 

og kilder til zoonoser, zoonotiske smittestoffer og 

utbrudd av næringsmiddeloverført sykdom i 2010. I 

  

(3) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31. 

(4) EUT L 162 av 21.6.2008, s. 3. 

(5) EFSA Journal 2012; 10(3):2597. 

(6) EFSA Journal 2012; 10(4):2616. 

2017/EØS/55/07 
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henhold til EFSAs vitenskapelige uttalelse om 

overvåking og vurdering av risikoen for menneskers 

helse ved Salmonella typhimurium-lignende stammer, 

som ble vedtatt 22. september 2010(1), skal stammer av 

monofasiske Salmonella typhimurium med 

antigenformel 1,4,[5],12:i:-, som omfatter stammer med 

eller uten O5-antigenet, anses som varianter av 

Salmonella typhimurium og utgjøre en risiko for 

menneskers helse som kan sammenlignes med risikoen 

ved andre stammer av Salmonella typhimurium. 

Salmonella typhimurium-stammer med antigenformel 

1,4,[5],12:i:- bør derfor inngå i målet. 

9)  For å kunne kontrollere at unionsmålet er nådd, er det 

nødvendig å ta prøver fra flokker av kalkuner gjentatte 

ganger. For at resultatene skal kunne vurderes og 

sammenlignes, er det nødvendig å fastsette et felles 

prøveprogram. 

10)  Nasjonale bekjempelsesprogrammer for å nå 

unionsmålet for 2013 for kalkunflokker er blitt framlagt 

med sikte på samfinansiering fra Unionen i samsvar 

med rådsvedtak 2009/470/EF av 25. mai 2009 om 

utgifter på veterinærområdet(2). De tekniske endringene 

som gjøres i vedlegget til denne forordning, får direkte 

anvendelse. Kommisjonen trenger derfor ikke å 

godkjenne de nasjonale bekjempelsesprogrammene til 

gjennomføring av denne forordning på nytt. Det er 

derfor ikke behov for en overgangsperiode. 

11)  Av klarhetshensyn bør forordning (EF) nr. 584/2008 

oppheves. 

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 

Unionsmål 

1.  Unionsmålet i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 2160/2003 når det gjelder reduksjon av Salmonella 

enteritidis og Salmonella typhimurium hos kalkuner (heretter 

kalt «unionsmål»), er 

  

(1) EFSA Journal 2010; 8(10):1826. 

(2) EUT L 155 av 18.6.2009, s. 30. 

a)  å redusere den årlige prosentandelen av flokker av 

oppfôringskalkuner som fortsatt er positive for Salmonella 

enteritidis og Salmonella typhimurium til høyst 1 %, og 

b)  å redusere den årlige prosentandelen av flokker av voksne 

avlskalkuner som fortsatt er positive for Salmonella 

enteritidis og Salmonella typhimurium til høyst 1 %. 

For medlemsstater med under 100 flokker av voksne 

avlskalkuner eller oppfôringskalkuner er unionsmålet imidlertid 

at høyst én flokk av voksne avlskalkuner eller 

oppfôringskalkuner årlig fortsatt er positiv. 

Med hensyn til monofasisk Salmonella typhimurium, skal 

serotyper med antigenformel 1,4,[5],12:i:- omfattes av 

unionsmålet. 

2.  Prøveprogrammet som er nødvendig for å kontrollere om 

unionsmålet er nådd, er fastsatt i vedlegget (heretter kalt 

«prøveprogrammet»). 

Artikkel 2 

Ny vurdering av unionsmålet 

Kommisjonen skal foreta en ny vurdering av unionsmålet, idet 

den tar hensyn til opplysningene som er samlet inn i samsvar 

med prøveprogrammet og kriteriene fastsatt i artikkel 4 nr. 6 

bokstav c) i forordning (EF) nr. 2160/2003. 

Artikkel 3 

Oppheving av forordning (EF) nr. 584/2008 

Forordning (EF) nr. 584/2008 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 

henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende.

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

Utferdiget i Brussel, 12. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

Prøveprogram som er nødvendig for å kontrollere om unionsmålet er nådd, som nevnt i artikkel 1 nr. 2 

1.  UTVALGSGRUNNLAG 

Utvalgsgrunnlaget skal omfatte alle flokker av oppfôringskalkuner og avlskalkuner innenfor rammen av de 

nasjonale bekjempelsesprogrammene fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 2160/2003. 

2.  OVERVÅKING AV KALKUNER 

2.1. Prøvetakingsfrekvens 

a)  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal ta prøver av alle flokker av oppfôringskalkuner og 

avlskalkuner på følgende måte: 

i) prøvetaking av flokker av oppfôringskalkuner og avlskalkuner skal finne sted høyst tre uker før 

slakting. Vedkommende myndighet kan tillate prøvetaking i løpet av de siste seks ukene før slakting 

når kalkunene holdes i over 100 dager eller omfattes av økologisk kalkunproduksjon i samsvar med 

kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(1). 

ii) prøvetaking av flokker av avlskalkuner skal finne sted: 

— i oppdrettsflokker: på daggamle dyr, ved fire ukers alder og to uker før verpefasen eller flytting 

til verpeenheten 

— i voksne flokker: minst hver tredje uke under verpeperioden på driftsenheten eller rugeriet, 

— på driftsenheten for flokker av avlskalkuner som legger rugeegg beregnet på handel innenfor 

Unionen. 

iii) Vedkommende myndighet kan beslutte å anvende ett av alternativene nevnt i punkt ii) annet 

strekpunkt på hele prøveprogrammet for alle flokker. Prøvetaking av avlsflokker som legger rugeegg 

beregnet på handel innenfor Unionen, skal imidlertid finne sted på driftsenheten. 

iv) Dersom unionsmålet er oppnådd i minst to påfølgende kalenderår i hele medlemsstaten, kan 

vedkommende myndighet som unntak fra punkt ii) annet strekpunkt beslutte at prøvetakingen i 

driftsenheten begrenses til hver fjerde uke. Vedkommende myndighet kan imidlertid beslutte å 

beholde eller gå tilbake til et intervall på tre uker mellom prøvetakingene dersom det påvises 

forekomst av de relevante salmonellaserotypene i en avlsflokk på driftsenheten, og/eller i andre 

tilfeller der vedkommende myndighet finner det hensiktsmessig. 

b)  Prøvetaking utført av vedkommende myndighet skal minst innebære: 

i) prøvetaking av flokker av avlskalkuner: 

— en gang per år av alle flokker med minst 250 voksne avlskalkuner som er mellom 30 og 45 uker 

gamle, samt på alle driftsenheter med avlskalkuner hvis forfedre i første og andre ledd var av 

eliteklasse; vedkommende myndighet kan avgjøre at denne prøvetakingen også kan 

gjennomføres på rugeriet, og 

— av alle flokker på driftsenheter der Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium er påvist 

i prøver som den driftsansvarlige har tatt på rugeriet, eller som er tatt innenfor rammen av 

offentlige kontroller for å undersøke infeksjonens opprinnelse, 

ii) prøvetaking av flokker av oppfôringskalkuner skal finne sted en gang per år i minst én flokk ved 10 % 

av de driftsenhetene som har minst 500 oppfôringskalkuner, 

iii) prøvetaking kan foretas på grunnlag av en risikovurdering, og i tillegg hver gang vedkommende 

myndighet anser det som nødvendig. 

iv) en prøvetaking utført av vedkommende myndighet kan erstatte den prøvetakingen som den 

driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak skal foreta i henhold til bokstav a). 

2.2. Prøvetakingsprotokoll 

2.2.1. Alminnelige anvisninger for prøvetaking 

Vedkommende myndighet eller den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak skal sikre at prøvene tas av 

personer som har fått opplæring.  

  

(1) EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1. 
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Prøvetaking av flokker av avlskalkuner skal gjennomføres i samsvar med nr. 2.2 i vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010(1). 

Ved prøvetaking av flokker av oppfôringskalkuner skal det tas prøver med minst to par svabersokker fra hver 

flokk. Svabersokkene trekkes over støvlene, og prøven tas ved å gå rundt i fjørfehuset. Svabere fra en 

kalkunflokk kan samles til én prøve. 

Før svabersokkene tres på, skal overflaten fuktes med 

a)  fortynningsmidler som sikrer best mulig utnyttelse (0,8 % natriumklorid, 0,1 % pepton i sterilt deionisert 

vann), eller 

b)  sterilt vann, eller 

c)  eventuelle andre fortynningsmidler som er godkjent av det nasjonale referanselaboratoriet nevnt i artikkel 11 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 2160/2003, eller 

d)  autoklaveres med fortynningsmidler i en beholder. 

Sokkene fuktes ved å helle væske i dem før de tas på, eller ved å riste dem i en beholder med 

fortynningsmiddel. 

Alle deler av huset skal være representert i prøvetakingen i forhold til størrelse. Hvert par svabersokker skal 

dekke ca. 50 % av husets areal. 

Etter endt prøvetaking skal sokkene tas forsiktig av slik at materialet som henger fast i dem, ikke faller av. 

Svabersokkene kan vrenges slik at materialet ikke faller av. De skal plasseres i en pose eller beholder og 

merkes. 

Vedkommende myndighet kan på grunnlag av en vurdering i hvert enkelt tilfelle av epidemiologiske 

parameterer som f.eks. biosikkerhet og flokkens spredning eller størrelse, beslutte å øke det minste antallet 

prøver for å sikre en representativ prøvetaking. 

Dersom vedkommende myndighet tillater det, kan ett par svabersokker erstattes med en støvprøve på 100 g som 

er samlet inn fra overflater med synlig støv på flere steder i fjørfehuset. Som et alternativ kan en eller flere 

fuktede stoffsvabere med et samlet overflateareal på minst 900 cm2 brukes til å samle inn støv fra flere 

overflater i hele huset. Hver svaber skal være godt dekket med støv på begge sider. 

2.2.2. Særlige anvisninger for visse typer driftsenheter 

a)  Når det gjelder frittgående kalkunflokker, skal det tas prøver bare inne i huset. 

b)  Når det ikke er mulig å få tilgang til husene på grunn av begrenset plass i flokker med færre enn 100 

kalkuner, og det derfor ikke er mulig å bruke svabersokker og gå rundt i husene, kan det tas prøver med 

hendene med samme type stoffsvaber som brukes til støv, ved at svaberen gnis over overflater med fersk 

avføring eller, dersom dette ikke er mulig, ved andre egnede prøvetakingsmetoder for avføring. 

2.2.3. Prøvetaking utført av vedkommende myndighet 

Vedkommende myndighet skal ved ytterligere prøvetaking og/eller dokumentkontroll forsikre seg om at 

resultatene ikke er påvirket av antimikrobielle stoffer eller andre stoffer som hemmer bakterievekst. 

Når det ikke er påvist forekomst av Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium, men derimot påvist 

antimikrobielle stoffer eller en bakterieveksthemmende virkning, skal flokken anses som en infisert kalkunflokk 

med hensyn til unionsmålet nevnt i artikkel 1 nr. 2. 

2.2.4. Transport 

Prøver skal uten unødig opphold sendes som ekspresspost eller med kurer til laboratoriene angitt i artikkel 11 

og 12 i forordning (EF) nr. 2160/2003. Under transporten skal de beskyttes mot varme over 25 °C og sollys. 

Dersom det ikke er mulig å sende prøvene innen 24 timer etter prøvetakingen, skal de oppbevares i kjøleskap. 

3.  LABORATORIEANALYSER 

3.1. Klargjøring av prøvene 

På laboratoriet skal prøvene holdes nedkjølt inntil de skal undersøkes, noe som skal skje innen 48 timer fra 

mottak og innen 96 timer etter prøvetaking.  

  

(1) EUT L 61 av 11.3.2010, s. 1. 
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Paret eller parene med svabersokker skal pakkes forsiktig ut slik at avføringsmaterialet som sitter fast på dem, 

ikke faller av, samles og legges i 225 ml bufret peptonvann som er oppvarmet til romtemperatur. 

Svabersokkeprøvene skal være fullstendig dekket av peptonvann, og det kan derfor tilsettes mer peptonvann 

ved behov. 

Støvprøven skal helst analyseres separat. For oppfôringsflokker kan vedkommende myndighet imidlertid vedta 

å samle den med svabersokkeprøven for analyse. 

Prøven skal blandes til den er helt mettet, og deretter dyrkes etter påvisningsmetoden angitt i nr. 3.2. 

Andre prøver (f.eks. fra avlsflokker eller rugerier) skal klargjøres i samsvar med nr. 2.2.2 i vedlegget til 

forordning (EU) nr. 200/2010. 

Dersom Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den internasjonale standardiserings-

organisasjonen (ISO) fastsetter standarder for klargjøring av avføring for å påvise salmonella, skal disse 

anvendes og erstatte bestemmelsene om klargjøring av prøver fastsatt i dette nummer. 

3.2. Påvisningsmetode 

Påvisningsmetoden som er anbefalt av EU-referanselaboratoriet for salmonella i Bilthoven, Nederland, skal 

benyttes. 

Metoden beskrives i vedlegg D til EN/ISO 6579 (2002): «Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in 

samples of the primary production stage». 

Ved denne påvisningsmetoden brukes et halvfast medium (modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis medium, 

MSRV) som eneste selektive anrikingsmedium. 

3.3. Serotypebestemmelse 

For flokker av avlskalkuner skal minst ett isolat fra hver positive prøve serotypebestemmes i henhold til 

Kauffmann-White-skjemaet. 

For flokker av oppfôringskalkuner skal minst ett isolat fra hver positive prøve som tas av vedkommende 

myndighet, serotypebestemmes i henhold til Kauffmann-White-LeMinor-skjemaet. 

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal minst sørge for at ingen av isolatene tilhører serotypene 

Salmonella enteritidis eller Salmonella typhimurium, herunder monofasiske stammer med antigenformel 

1,4,[5],12:i:-. 

3.4. Alternative metoder 

For prøver som er tatt på initiativ fra den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak, kan analysemetodene 

fastsatt i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004(1) benyttes i stedet for metodene 

for klargjøring av prøvene, påvisningsmetoden og serotypebestemmelsen fastsatt i nr. 3.1, 3.2 og 3.3 i dette 

vedlegg, dersom de er validert i samsvar med EN/ISO-standard 16140. 

3.5. Oppbevaring av stammer 

Laboratorier skal sikre at minst én isolert stamme av salmonella spp. per flokk og per år kan innsamles av 

vedkommende myndighet og lagres for mulig framtidig fagtyping eller prøving for antimikrobiell følsomhet 

ved bruk av de vanlige metodene for kultursamling, som skal sikre at stammene forblir intakte i en periode på 

minst to år fra analysedatoen. 

Vedkommende myndighet kan beslutte at isolater av Salmonella spp. fra prøvetaking foretatt av driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak også lagres for framtidig fagtyping og prøving for antimikrobiell følsomhet, slik at 

isolater kan analyseres i samsvar med artikkel 2 i kommisjonsvedtak 2007/407/EF(2). 

4.  RESULTATER OG RAPPORTERING 

4.1. Beregning av prevalens for å kontrollere om unionsmålet er nådd 

En kalkunflokk skal anses som positiv med hensyn til kontrollen av om unionsmålet er nådd dersom forekomst 

av Salmonella enteritidis og/eller Salmonella typhimurium (bortsett fra vaksinestammer, men herunder også 

monofasiske stammer med antigenformel 1,4,[5],12:i:-) er påvist i flokken.  

  

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 153 av 14.6.2007, s. 26. 
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Positive kalkunflokker skal medregnes bare én gang per parti, uavhengig av antall prøvetakinger og 

undersøkelser, og skal rapporteres bare i det året den første positive prøven ble tatt. Prevalensen skal beregnes 

separat for flokker av oppfôringskalkuner og flokker av voksne avlskalkuner. 

4.2. Rapportering 

4.2.1  Rapporteringen skal omfatte: 

a)  det samlede antallet flokker av oppfôringskalkuner og voksne avlskalkuner som det er tatt prøver av minst 

én gang i løpet av rapporteringsåret, 

b)  det samlede antallet flokker av oppfôringskalkuner og voksne avlskalkuner som er positive for enhver 

salmonellaserotype i medlemsstaten, 

c)  antallet flokker av oppfôringskalkuner og voksne avlskalkuner som er positive for Salmonella enteritidis og 

Salmonella typhimurium, herunder monofasiske stammer med antigenformel 1,4,[5],12:i:-, 

d)  antallet flokker av oppfôringskalkuner og voksne avlskalkuner som er positive for hver enkelt 

salmonellaserotype eller for uspesifisert salmonella (isolater som ikke kan typebestemmes eller som ikke er 

serotypebestemt). 

4.2.2  Opplysningene nevnt i nr. 4.2.1 bokstav a)-d) skal gis separat for prøvetakingen som foretas innenfor rammen 

av det overordnede nasjonale kontrollprogrammet for salmonella for: 

a)  prøvetaking foretatt av de driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som fastsatt i nr. 2.1 bokstav a), og 

b)  prøvetaking foretatt av vedkommende myndighet som fastsatt i nr. 2.1 bokstav b). 

4.2.3  Resultatene av prøvetakingen skal anses som relevante opplysninger om næringsmiddelkjeden som fastsatt i 

avsnitt III i vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(1). 

Vedkommende myndighet skal minst få framlagt følgende opplysninger om hver kalkunflokk som det er tatt 

prøver av: 

a)  permanent, entydig identifikasjon av driftsenheten, 

b)  permanent, entydig identifikasjon av flokken, 

c)  prøvetakingsmåned, 

d)  antall fugler per flokk. 

Resultatene og eventuelle ytterligere relevante opplysninger skal tas med i rapporten om utviklingstrekk og 

kilder fastsatt i artikkel 9 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF(2). 

Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal uten unødig opphold underrette vedkommende myndighet 

om påvisning av Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium, herunder monofasiske stammer med 

antigenformel 1,4,[5],12:i:-. Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal instruere analyselaboratoriet 

om å handle i samsvar med dette. 

 __________  

 

  

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

(2) EUT L 325 av 12.12.2003, s. 31. 



Nr. 55/110 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 6. desember 2012 

om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og 

veterinæreiningar i TRACES 

[meld under nummeret K(2012) 8889] 

(2012/762/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om 

veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende 

dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på 

gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel 20 nr. 1 

og 3, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om 

fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra 

tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 

90/425/EØF og 90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4 andre 

leddet andre punktumet, 

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 

om fastsettelse av prinsippene for organisering av 

veterinærkontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet 

fra tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 

2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende 

grensekontrollstasjonar, om fastsetjing av visse reglar 

for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå 

Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av 

veterinæreiningar i TRACES(4) er det fastsett ei liste 

over grensekontrollstasjonar som er godkjende i 

samsvar med direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne 

lista er ført opp i vedlegg I til det nemnde vedtaket. 

2) Etter merknad 15 under dei særlege merknadene i 

vedlegg I til vedtak 2009/821/EF er den mellombels 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 8.12.2012,  

s. 94, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 3. 

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(4) TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1. 

godkjenninga av grensekontrollstasjonen i hamna i 

Marseille gyldig inntil arbeidet med å modernisere 

anlegget slik at det fullt ut oppfyller dei krava som er 

fastsette i unionsregelverket, er fullført. Denne 

mellombels godkjenninga var gyldig fram til  

1. juli 2012. Frankrike har meldt frå til Kommisjonen 

om at arbeidet er fullført, og at kontrollsenteret Hangar 

23 har vore i drift sidan 1. juli 2012. Merknad 15 under 

dei særlege merknadene i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF bør difor gå ut, og posten for 

grensekontrollstasjonen i hamna i Marseille bør difor 

endrast. Av omsyn til rettstryggleiken bør desse 

endringane nyttast med tilbakeverkande kraft. 

3) På grunnlag av meldingar frå Danmark, Spania, 

Frankrike, Italia, Slovakia og Det sameinte kongeriket 

bør postane for grensekontrollstasjonane i desse 

medlemsstatane endrast i den lista som er oppført i 

vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

4) Tyskland har meldt frå om at grensekontrollstasjonen 

ved lufthamna i Stuttgart bør strykast frå lista over 

postar for denne medlemsstaten. Lista over postar for 

denne medlemsstaten, slik det er fastsett i vedlegg I til 

vedtak 2009/821/EF, bør difor endrast. 

5) Tilsynstenesta til Kommisjonen (tidlegare kalla 

«inspeksjonstenesta til Kommisjonen»), Næ-

ringsmiddel- og veterinærkontoret, har gjennomført ein 

revisjon i Spania, og kom deretter med ei rekkje 

tilrådingar til denne medlemsstaten. Spania har meldt 

frå om at godkjenninga av kontrollsenteret «Laxe» ved 

grensekontrollstasjonen i hamna i A Coruña-Laxe, 

grensekontrollstasjonen ved lufthamnene i Ciudad Real 

og Sevilla, kontrollsenteret «Puerto Exterior» ved 

grensekontrollstasjonen i Huelva og kontrollsenteret 

«Protea Productos del Mar» ved grensekontrollstasjonen 

i hamna i Marín bør opphevast mellombels. Postane for 

desse grensekontrollstasjonane i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF bør difor endrast. 

6) Italia har meldt frå om at grensekontrollstasjonen ved 

lufthamna i Ancona bør strykast frå lista over postar for 

denne medlemsstaten. Lista over postar for denne 

medlemsstaten, slik det er fastsett i vedlegg I til vedtak 

2009/821/EF, bør difor endrast.  

2017/EØS/55/08 
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7) På grunnlag av ei melding frå Latvia bør den 

mellombels opphevinga av godkjenninga av 

grensekontrollstasjonen i Patarnieki fjernast, og den 

aktuelle posten for denne medlemsstaten bør difor 

endrast i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF. 

8) I vedlegg II til vedtak 2009/821/EF er det fastsett ei liste 

over sentrale einingar, regionale einingar og lokale 

einingar i det integrerte veterinærdatasystemet 

(TRACES). 

9) På grunnlag av meldingar frå Tyskland og Italia bør det 

gjerast visse endringar for desse medlemsstatane i den 

lista over regionale og lokale einingar i TRACES som 

er fastsett i vedlegg II til vedtak 2009/821/EF. 

10) Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

11) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar 

med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Dei endringane som er fastsette i nr. 1 bokstav a) og nr. 1 

bokstav e) ii) i vedlegget, skal nyttast frå 1. juli 2012. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 6. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

______ 
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar: 

a)  Merknad 15 under dei særlege merknadene går ut. 

b)  I den delen som gjeld Danmark, skal posten for lufthamna i København lyde: 

«København DK CPH 4 A Centre 1 NHC(2)  

Centre 3  U, E, O 

Centre 4 HC(2)»  

c)  I den delen som gjeld Tyskland, går posten for lufthamna i Stuttgart ut. 

d)  I den delen som gjeld Spania, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for hamna i A Coruña-Laxe skal lyde: 

«A Coruña-Laxe ES LCG 1 P A Coruña HC, NHC  

Laxe(*) HC(*)»  

ii)  Posten for lufthamna i Ciudad Real skal lyde: 

«Ciudad Real(*) ES CQM 4 A  HC(2)(*), NHC(2)(*)»  

iii)  Posten for hamna i Huelva skal lyde: 

«Huelva ES HUV 1 P Puerto Interior HC-T(FR)(2), HC-T(CH)(2)  

Puerto Exterior(*) NHC-NT(*)»  

iv)  Posten for hamna i Marín skal lyde: 

«Marín ES MAR 1 P  HC, NHC-T(FR), NHC-NT  

Protea Productos del Mar(*) HC-T(FR)(3)(*)»  

v)  Postane for lufthamna og hamna i Sevilla skal lyde: 

«Sevilla(*) ES SVQ 4 A  HC(2)(*), NHC(2)(*) O(*) 

Sevilla ES SVQ 1 P  HC(2), NHC(2)»  
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vi)  Posten for hamna i Vigo skal lyde: 

«Vigo ES VGO 1 P T.C. Guixar HC, NHC-T(FR), NHC-NT  

Frioya HC-T(FR)(2)(3)  

Frigalsa HC-T(FR)(2)(3)  

Pescanova HC-T(FR)(2)(3)  

Puerto Vieira HC-T(FR)(2)(3)  

Fandicosta HC-T(FR)(2)(3)  

Frig. Morrazo HC-T(FR)(3)»  

vii)  Posten for hamna i Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal skal lyde: 

«Vilagarcía-Ribeira-

Caramiñal 

ES RIB 1 P Vilagarcía HC, NHC  

Ribeira HC-T(FR)(3)  

Caramiñal HC-T(FR)(3)»  

e)  I den delen som gjeld Frankrike, vert det gjort følgjande endring    

 ar: 

i)  Posten for hamna i Le Havre skal lyde: 

«Le Havre FR LEH 1 P Route des Marais HC-T(1), HC-NT, NHC  

Dugrand HC-T(FR)(1)(2)  

EFBS HC-T(1)(2)  

Fécamp HC-NT(6), NHC-NT(6)»  

ii)  Posten for hamna i Marseille skal lyde: 

«Marseille Port FR MRS 1 P Hangar 14  E 

Hangar 23 HC-T(1)(2), HC-NT(2)»  

iii) Posten for lufthamna i Nice skal lyde: 

«Nice FR NCE 4 A  HC-T(CH)(1)(2), NHC-NT(2) O(14)» 

f)  I den delen som gjeld Italia, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for lufthamna i Ancona går ut.  
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ii)  Posten for lufthamna Roma-Fiumicino skal lyde: 

«Roma-Fiumicino IT FCO 4 A Nuova Alitalia HC(2), NHC-NT(2) O(14) 

FLE HC(2), NHC(2)  

Isola Veterinaria ADR  U, E, O» 

g)  I den delen som gjeld Latvia, skal posten for Patarnieki (veg) lyde: 

«Patarnieki LV PAT 3 R IC 1 HC, NHC-T(CH), NHC-NT  

IC 2  U, E, O» 

h)  I den delen som gjeld Slovakia, skal posten for Vyšné Nemecké (veg) lyde: 

«Vyšné Nemecké SK VYN 3 R IC 1 HC, NHC  

IC 2  U, E, O» 

i)  I den delen som gjeld Det sameinte kongeriket, skal posten for hamna i Falmouth lyde: 

«Falmouth GB FAL 1 P  HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)»  

2)  I vedlegg II vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I den delen som gjeld Tyskland, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for den lokale eininga «DE17413 ROSTOCK» skal lyde: 

«DE17413 ROSTOCK, LANDKREIS» 

ii)  Posten for den lokale eininga «DE16713 NORDWEST-MECKLENBURG» skal lyde: 

«DE16713 NORDWESTMECKLENBURG» 

b)  I den delen som gjeld Italia, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Postane for den regionale eininga «IT00013 ABRUZZO» skal lyde: 

«IT00213 LANCIANO-VASTO-CHIETI 

IT00413 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA 

IT00513 PESCARA 

IT00613 TERAMO» 

  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/115 

 

ii)  Følgjande postar under den regionale eininga «IT00017 BASILICATA» går ut: 

«IT00317 LAGONEGRO 

IT00517 MONTALBANO JONICO 

IT00117 VENOSA» 

iii)  Postane for den regionale eininga «IT00015 CAMPANIA» skal lyde: 

«IT00115 AVELLINO 

IT00315 BENEVENTO 

IT00415 CASERTA 

IT00615 NAPOLI 1 CENTRO 

IT00915 NAPOLI 2 NORD 

IT01015 NAPOLI 3 SUD 

IT01115 SALERNO» 

iv)  Følgjande postar under den regionale eininga «IT00008 EMILIA-ROMAGNA» går ut: 

«IT00708 BOLOGNA NORD 

IT00508 BOLOGNA SUD» 

v)  Postane for den regionale eininga «IT00011 MARCHE» skal lyde: 

«IT0711 A.S.U.R. ANCONA» 

vi)  Postane for den regionale eininga «IT00014 MOLISE» skal lyde: 

«IT00314 A.S.R.E.M.» 

vii)  Postane for den regionale eininga «IT00016 PUGLIA» skal lyde: 

«IT00116 BAT 

IT00216 BA 

IT00616 BR 

IT00716 FG 

IT01016 LE 

IT01216 TA» 

viii) Postane for den regionale eininga «IT00019 SICILIA» skal lyde: 

«IT00119 ASP — AGRIGENTO 

IT00219 ASP — CALTANISETTA 

IT00319 ASP — CATANIA 
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IT00419 ASP — ENNA 

IT00519 ASP — MESSINA 

IT00619 ASP — PALERMO 

IT00719 ASP — RAGUSA 

IT00819 ASP — SIRACUSA 

IT00919 ASP — TRAPANI» 

ix)  Postane for den regionale eininga «IT00004 TRENTINO-ALTO ADIGE» skal lyde: 

«IT00141 A.S. DELLA P.A. DI BOLZANO 

IT00542 TRENTO» 

x)  Følgjande post under den regionale eininga «IT00010 UMBRIA» går ut: 

«IT00510 TERNI» 

xi)  Posten for den lokale eininga «IT00102 VALLE D’AOSTA» skal lyde: 

«IT00102 AOSTA» 

xii)  Posten for den lokale eininga «IT01505 ALTA PADOVANA» skal lyde: 

«IT01505 CITTADELLA» 

xiii) Posten for den lokale eininga «IT01705 CONSELVE» skal lyde: 

«IT01705 ESTE MONSELICE MONTAGNANA» 

xiv) Posten for den lokale eininga «IT00305 MAROSTICA» skal lyde: 

«IT00305 BASSANO DEL GRAPPA» 

xv)  Posten for den lokale eininga «IT02205 VILLAFRANCA» skal lyde: 

«IT02205 BUSSOLENGO» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 13. desember 2012 

om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til nasjonale tiltak for å hindre innføring av visse 

sjukdommar hjå vassdyr i delar av Irland, Finland og Det sameinte kongeriket 

[meld under nummeret K(2012) 9295] 

(2012/786/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2006/88/EF av 24. oktober 2006 

om helse- og hygienekrav til akvakulturdyr og produkter og om 

forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos 

vanndyr(1), særleg artikkel 43 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Etter kommisjonsavgjerd 2010/221/EU av  

15. april 2010 om godkjenning av nasjonale tiltak for 

avgrensing av verknaden av visse sjukdommar hjå 

akvakulturdyr og viltlevande vassdyr i samsvar med 

artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF(2) kan visse 

medlemsstatar nytte restriksjonar på sendingar med 

desse dyra for å unngå at visse sjukdommar vert innførte 

til territoriet deira, på det vilkåret at dei anten har prova 

at territoriet deira eller visse avgrensa område av 

territoriet deira er frie for slike sjukdommar, eller at dei 

har innført eit utryddings- eller overvakingsprogram for 

å oppnå dette. 

2)  Fastlandssonene til territoria til Finland er oppførte i 

vedlegg II til avgjerd 2010/221/EU som territorium som 

har eit godkjent program for utrydding av bakteriell 

nyresjuke (BKD). 

3)  Difor vart det ved avgjerd 2010/221/EU godkjent visse 

nasjonale tiltak i Finland som gjeld sendingar med 

akvakulturdyr av mottakelege artar til desse områda. 

4)  Finland har meldt frå til Kommisjonen om at det er gjort 

framsteg i fleire område, medan det finst andre område 

som framleis er infiserte med BKD. Finland har difor 

bede om at nedbørfeltet til Vesijärvi vert teke ut av 

utryddingsprogrammet. Vedlegg II bør difor endrast. 

5)  I vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU er det på territoriet 

til Irland no ført opp ni segment som har eit godkjen

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 347 av 15.12.2012,  

s. 36, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 103/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 3. 

(1) TEU L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

(2) TEU L 98 av 20.4.2010, s. 7. 

t program for overvaking av østersherpesvirus 1 μνar 

(OsHV-1 μνar). 

6)  Irland har meldt frå til Kommisjonen om at OsHV-1 

μνar er påvist i Drumcliff i segment 3, Shannon Estuary 

i segment 6 og Oysterhaven Bay i segment 9. Difor bør 

den geografiske avgrensinga av desse segmenta i 

vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU endrast. 

7)  I vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU er no territoria til 

Storbritannia, Nord-Irland og Guernsey oppførte med eit 

godkjent program for overvaking av OsHV-1 μνar. 

8)  Det sameinte kongeriket har meldt frå til Kommisjonen 

om at det er påvist OsHV-1 μνar i England og Nord-

Irland. Difor bør den geografiske avgrensinga av desse 

territoria i vedlegg III til avgjerd 2010/221/EU endrast. 

9)  Avgjerd 2010/221/EU bør difor endrast. 

10)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for 

næringsmiddelkjeda og dyrehelsa — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til avgjerd 2010/221/EU vert bytte ut med 

teksta i vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 13. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

2017/EØS/55/09 

 ____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Medlemsstatar og delar av medlemsstatar som har program for utrydding av visse sjukdommar hjå 

akvakulturdyr, og som er godkjende for å gjere nasjonale tiltak for å motkjempe desse sjukdommane i samsvar 

med artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF 

Sjukdom Medlemsstat Kode 
Geografisk avgrensing av området som er omfatta av godkjende nasjonale 

tiltak 

Bakteriell nyresjuke 

(BKD) 

Finland FI Følgjande nedbørfelt: 

Kymijoki (bortsett frå nedbørfeltet til Vesijärvi), Juustilanjoki, 

Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, 

Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-

Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, 

Paatsjoki, Tuulomajoki 

Sverige SE Fastlandssonene til territoriet 

Infeksiøs 

pankreasnekrose (IPN) 

Sverige SE Kystområda til territoriet 

VEDLEGG III 

Medlemsstatar og område i medlemsstatar som har program for overvaking av østersherpesvirus 1 μνar 

(OsHV-1 μνar), og som er godkjende for å gjere nasjonale tiltak for å motkjempe denne sjukdommen i samsvar 

med artikkel 43 nr. 2 i direktiv 2006/88/EF 

Sjukdom Medlemsstat Kode 

Geografisk avgrensing av områda som er omfatta av godkjende nasjonale 

tiltak 

(medlemsstatar, soner og segment) 

Østersherpesvirus 1 μνar 

(OsHV-1 μνar) 

Irland IE Segment 1: Sheephaven Bay 

Segment 2: Gweebara Bay 

Segment 3: Killala, Broadhaven Bay og Blacksod Bay 

Segment 4: Streamstown Bay 

Segment 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay 

Segment 6: Poulnasharry Bay, Askeaton Bay og Ballylongford Bay 

Segment 7: Kenmare Bay 

Segment 8: Dunmanus Bay 

Segment 9: Kinsale Bay 

Det sameinte 

kongeriket 

UK Territoriet til Storbritannia, bortsett frå Whitestable Bay, Kent 

Territoriet til Nord-Irland, bortsett frå Killough Bay, Lough Foyle og 

Carlington Lough og Strangford Lough 

Territoriet til Guernsey» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 13. november 2012 

om endring av vedtak 2008/185/EF for å føre opp Irland, Nord-Irland og provinsen Bolzano i Italia 

på listen over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er frie for pseudorabies 

[meddelt under nummer K(2012) 7976] 

(2012/701/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 64/432/EØF av 26. juni 1964 

om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor 

Fellesskapet(1), særlig artikkel 9 nr. 2 og 10 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 64/432/EØF er det fastsatt regler for handel 

med storfe og svin innenfor Unionen. I artikkel 9 i 

nevnte direktiv er det fastsatt kriterier for godkjenning 

av obligatoriske nasjonale programmer for bekjempelse 

av visse smittsomme sykdommer, herunder 

pseudorabies. Dessuten er det i artikkel 10 i nevnte 

direktiv fastsatt at en medlemsstat som mener at hele 

eller deler av dens territorium er fritt for slike 

sykdommer, herunder pseudorabies, skal framlegge for 

Kommisjonen behørig bevis for dette. 

2) I kommisjonsvedtak 2008/185/EF av 21. februar 2008 

om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies ved 

handel med svin innenfor Fellesskapet og om kriterier 

for hvilke opplysninger som skal gis om denne 

sykdommen(2), er det fastsatt bestemmelser om 

tilleggsgarantier for forflytning av svin mellom 

medlemsstatene. Disse garantiene er knyttet til 

klassifiseringen av medlemsstatene etter deres status 

med hensyn til pseudorabies. 

3) Vedlegg I til vedtak 2008/185/EF inneholder en liste 

over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som 

er frie for pseudorabies, og som ikke tillater 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 318 av 15.11.2012,  

s. 68, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 5. 

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

(2) EUT L 59 av 4.3.2008, s. 19. 

vaksinasjon. Vedlegg II til nevnte vedtak inneholder en 

liste over medlemsstater eller regioner i medlemsstater 

der det er iverksatt godkjente nasjonale programmer for 

bekjempelse av pseudorabies. 

4) Irland, Nord-Irland og den italienske provinsen Bolzano 

er for tiden oppført på listen i vedlegg II til vedtak 

2008/185/EF over medlemsstater eller regioner i 

medlemsstater der det er iverksatt godkjente nasjonale 

programmer for bekjempelse av pseudorabies. 

5) Irland, Det forente kongerike når det gjelder Nord-

Irland, og Italia når det gjelder provinsen Bolzano, har 

nå framlagt dokumentasjon til støtte for sin søknad om 

at nevnte medlemsstater og nevnte provins erklæres fri 

for pseudorabies. 

6) Etter vurdering av dokumentasjonen framlagt av Irland, 

Det forente kongerike og Italia bør Irland, Nord-Irland 

og provinsen Bolzano ikke lenger være oppført på listen 

i vedlegg II til vedtak 2008/185/EF, men i stedet på 

listen i vedlegg I til samme vedtak. 

7) Vedtak 2008/185/EF bør derfor endres. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til denne beslutning. 

2017/EØS/55/10 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 Maroš ŠEFČOVIČ 

 Visepresident 
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er frie for pseudorabies, og som ikke tillater vaksinasjon 

ISO-kode Medlemsstat Regioner 

BE Belgia Alle regioner 

CZ Tsjekkia Alle regioner 

DK Danmark Alle regioner 

DE Tyskland Alle regioner 

IE Irland Alle regioner 

FR Frankrike Departementene Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, 

Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, 

Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-

d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-

Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, 

Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-

Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, 

Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, 

Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, 

Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, 

Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, 

Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, 

Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, 

Vosges, Yonne, Yvelines 

IT Italia Provinsen Bolzano 

CY Kypros Alle regioner 

LU Luxembourg Alle regioner 

NL Nederland Alle regioner 

AT Østerrike Alle regioner 

SI Slovenia Alle regioner 

SK Slovakia Alle regioner 

FI Finland Alle regioner 

SE Sverige Alle regioner 

UK Det forente 

kongerike 

Alle regioner 

VEDLEGG II 

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater der det er iverksatt godkjente nasjonale programmer for 

bekjempelse av pseudorabies 

ISO-kode Medlemsstat Regioner 

ES Spania Alle regioner 

HU Ungarn Alle regioner 

PL Polen Alle regioner» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 27. oktober 2011 

om endring av vedtak 98/536/EF om utarbeiding av listen over nasjonale referanselaboratorier for 

påvisning av restmengder 

[meddelt under nummer K(2011) 7610] 

(2011/717/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning 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(1), særlig artikkel 14 nr. 1 

tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 96/23/EU er det fastsatt tiltak for å 

overvåke stoffene og gruppene av restmengder oppført i 

direktivets vedlegg I. Det er fastsatt at hver medlemsstat 

skal utpeke minst ett nasjonalt referanselaboratorium 

som skal være ansvarlig for visse oppgaver fastsatt i 

nevnte direktiv. Ved direktiv 96/23/EF er det videre 

fastsatt at Kommisjonen skal utarbeide en liste over 

slike utpekte laboratorier. 

2) Listen over nasjonale referanselaboratorier for påvisning 

av restmengder står for tiden i vedlegget til 

kommisjonsvedtak 98/536/EF(2). 

3) Visse medlemsstater har utpekt ytterligere nasjonale 

referanselaboratorier eller har erstattet de utpekte 

laboratoriene med andre laboratorier. Dessuten er 

kontaktopplysningene og gruppene av restmengder som 

overvåkes av visse laboratorier som for tiden er oppført 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 285 av 1.11.2011,  

s. 46, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 6. 

(1) EFT L 125 av 23.5.1996, s. 10. 

(2) EFT L 251 av 11.9.1998, s. 39. 

i vedlegget til vedtak 98/536/EF, endret. Av hensyn til 

klarhet og sammenheng i unionsretten bør derfor listen 

over nasjonale referanselaboratorier i vedlegget til 

nevnte vedtak, ajourføres. 

4) Vedtak 98/536/EF bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til vedtak 98/536/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 27. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjonen 

2017/EØS/55/11 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

NASJONALE REFERANSELABORATORIER 

Medlemsstat Referanselaboratorier Grupper av restmengder 

Belgia Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Institut 

scientifique de la santé publique 

J. Wytsmanstraat 14/Rue J. Wytsman 

1050 Brussel/Bruxelles 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, 

B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3e, B3f 

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en 

Agrochemie (CODA)/Centre d’étude et de 

recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) 

Leuvensesteenweg 17 

3080 Tervuren 

B3c, B3d 

Bulgaria Централна лаборатория по ветеринарно-

санитарна експертиза и екология 

ул. „Искърско шосе“ № 5 

1528 София 

(Central Laboratory of Veterinary Control and 

Ecology, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia) 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, 

B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3e, B3f 

for animalske produkter unntatt fôr 

Tsjekkia Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí 

veterinárních léčiv 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů 

a léčiv Brno 

Hudcova 56 A 

621 00 Brno 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d 

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a 

PCB 

Státní veterinární ústav Praha 

Sídlištní 136/24 

165 03 Praha 6 

B3a, B3b 

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky 

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř 

Kroměříž 

Hulínská 2286 

767 60 Kroměříž 

B3c 

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další 

přírodní toxiny, barviva, antibakteriální inhibiční 

látky a rezidua veterinárních léčiv 

Státní veterinární ústav Jihlava 

Rantířovská 93 

586 05 Jihlava 

B1, B2 (unntatt B2d), B3d, B3e 

Danmark DTU Fødevareinstituttet 

Mørkhøj Bygade 19 

DK-2860 Søborg 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3 

Laboratorium, mikrobiologi/kemi (Ringsted) 

Søndervang 4 

4100 Ringsted 

B1, B2 

Tyskland Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-

mittel-sicherheit 

Postfach 1564 

38005 Braunschweig 

Alle grupper 

Estland Veterinaar- ja Toidulaboratoorium 

Kreutzwaldi 30 

51006 Tartu 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, 

B2d, B2e, B2f, B3c 
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 Terviseameti Tartu labor 

Põllu 1A 

50303 Tartu 

B2c, B3a, B3b 

 Põllumajandusuuringute Keskus 

Teaduse 4/6 

Saku 

75501 Harjumaa 

B3d 

Irland State Laboratory 

Young’s Cross 

Celbridge 

Co. Kildare 

A1, A3, A4, A6 (bare nitromidazoler), 

B2b (bare nitromidazoler), B2e, B2f 

(kortikosteroider), B3d 

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory 

Young’s Cross 

Celbridge 

Co. Kildare 

A2, A5, A6 (unntatt nitrofuraner, 

nitromidazoler), B1, B2d, B2f (bare 

karbadoks), B3c 

Ashtown Food Research Centre, Teagasc 

Ashtown 

Dublin 15 

A6 (nitrofuraner), B2a (anthelmintika 

unntatt emamektin), B2b (cocc-

idiostatika), B2c 

Marine Institute 

Rinville 

Oranmore 

Galway 

B2a (emamektin), B2f (teflubenzuron og 

diflubenzuron), B3e (MG og LMG) 

Pesticide Control Laboratory 

Young’s Cross 

Celbridge 

Co. Kildare 

B3a (pesticider som inneholder 

organiske klorforbindelser og 7 PCB), 

B3b, B3f 

Hellas Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών 

Τέρμα Ομονοίας 

621 10 Σέρρες 

(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma 

Omonias, 621 10 Serres) 

A1, A3, A4, A6 (dapson), B2f 

(karbadoks, olakindoks, kortikoste-

roider), B3a 

 Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Αθηνών 

Νεαπόλεως 25 

153 10, Αγ. Παρασκευή 

Αθήνα 

(Institute of Food Hygiene of Athens, Neapoleos 25, 

153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece) 

A2, A5, A6 (klorpromazin, 

nitromidazoler), B1, B2d, B3b, B3c, 

B3e 

 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης 

Πέλαγος Αρκαδίας 

22100 Τρίπολη 

(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos 

Arkadias, 22100 Tripolis, Greece) 

A6 (kloramfenikol og nitrofuraner), B2c 

 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων 

Μ. Μπότσαρη 66 

73100 Χανιά 

(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 

73100 Chania, Greece) 

B1 i honning 

 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας 

7ο χλμ. Εθνικής οδού Λαρίσης-Τρικάλων 

411 10 Λάρισα 

(Veterinary Laboratory of Larissa, 7th km National 

Road Larissa-Trikala, 411 10, Larissa, Greece ) 

B2a, B2b 
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 Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας και Διατροφής 

των Ζώων 

Νεαπόλεως 25 

153 10, Αγ. Παρασκευή 

Αθήνα 

(Institute of Biochemistry, Toxicology and Feed of 

Athens, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, 

Athens, Greece) 

B3d 

 Κτηνιατρικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης 

Λήμνου 3A 

54627 Θεσσαλονίκη 

(Veterinary Laboratory of Thessalonica, Lemnou 

3A, 54627, Thessalonica, Greece) 

B2e 

Spania Centro Nacional de Alimentación (Agencia 

Española de Seguridad Alimentaría y Nutrición) 

Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km. 5,1 

28220 Majadahonda (Madrid) 

A1, A3, A4, A5, A6 (kloramfenikol, 

nitrofuraner), B1, B2f (kortikosteroider 

karbadoks, olakindoks), B3a, B3b, B3d, 

B3e, B3f 

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) 

Camino del Jau s/n 

18320 Santa Fe (Granada) 

A2, A6 (nitromidazoler), B2a, B2b, B2c, 

B2d, B2e, B2f (unntatt kortikosteroider), 

B3f 

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) 

Carretera de La Coruña, Km 10,700 

28071 Madrid 

B3c, B3f 

Frankrike Laberca – Oniris 

Atlanpôle, site de la Chantrerie, BP 50707 

44307 Nantes Cedex 3 

A1, A2, A3, A4, A5, B2f 

(glukokortikoider), B3a (PCB og 

dioksiner), B3f 

ANSES, Laboratoire de Fougères 

La Haute Marche, Javené 

BP 90203 

35302 Fougères 

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f 

(unntatt glukokortikoider), B3e 

ANSES, Laboratoire de sécurité des aliments de 

Maisons-Alfort 

23 avenue du Général de Gaulle 

94706 Maisons-Alfort Cedex 

B2c, B3a (unntatt PCB og dioksiner), 

B3b, B3c, B3d 

Italia Istituto superiore di sanità 

Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e 

sicurezza alimentare 

Viale Regina Elena, 299 

00161 Roma 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a 

(unntatt dioksiner og PCB), B3b, B3c, 

B3d, B3e, B2f 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e 

del Molise «G. Caporale» 

Via Campo Boario 

64100 TERAMO 

B3a (PCB, dioksiner og dioksinlignende 

PCB) 

Kypros Γενικό Χημείο του Κράτους 

Υπουργείο Υγείας 

Οδός Κίμωνος 44, 

1451, Λευκωσία, Κύπρος 

(General State Laboratory, Ministry of Health, 

Kimonos Street 44, 1451 Nicosia) 

Alle grupper 

Latvia Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūts 

Lejupes iela 3 

Rīga, LV-1076 

(Institute of Food Safety, Animal Health and 

Environment, Lejupes Street 3, LV-1076 Riga) 

Alle grupper (unntatt B3d akvakultur) 
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Litauen Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos 

vertinimo institutas 

J. Kairiūkščio g. 10 

LT-08409 Vilnius 

Alle grupper 

Luxembourg Institut scientifique de la santé publique 

Rue J. Wytsman 14 

1050 Bruxelles 

Alle grupper 

Ungarn Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság 

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia 

Laboratórium 

Mester u. 81. 

Hungary 

H-1095 

Budapest 94 

POB 1740 

H-1465 

(Central Agricultural Office, Food and Feed Safety 

Directorate, Food Toxicological NRL, Mester u. 81., 

Hungary, H-1095, Budapest 94, POB 1740, H-1465) 

Alle grupper 

Malta Laboratorju Veterinarju Nazzjonali. 

Dipartiment għar-Regolazzjoni tal-Biedja u s-Sajd. 

Ministeru għar-Rizorsi u l-Affarijiet Rurali. 

Albertown, Marsa. 

(National Veterinary Laboratory 

Agriculture and Fisheries Regulation Division 

Ministry for Resources and Rural Affairs 

Albertown, Marsa) 

Alle grupper 

Nederland Wageningen UR 

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid 

Akkermaalsbos 2 

6708 WB Wageningen 

Alle grupper 

Østerrike Österreichische Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit GmbH 

CC Tierarzneimittel und Hormone, Wien 

Spargelfeldstraße 191 

1226 Wien 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, 

B2d, B2e, B2f (kortikoider) 

Österreichische Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit GmbH 

CC Rückstandsanalytik, Wien 

Spargelfeldstraße 191 

1226 Wien 

B2c, B2f (amitraz), B3a (unntatt 

dioksiner og PCB), B3b, B3f 

(neonikotinoider) 

Umweltbundesamt GmbH 

Spittelauer Lände 5 

1090 Wien 

B3a (dioksiner og PCB) 

Österreichische Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit GmbH 

CC Strahlenschutz und Radiochemie Wien 

Spargelfeldstraße 191 

1226 Wien 

B3c 

Österreichische Agentur für Gesundheit und 

Ernährungssicherheit GmbH 

CC Cluster Chemie 

Wieningerstraße 8 

4021 Linz 

B3d 

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien 

Henneberggasse 3 

1030 Wien 

B3e 
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Polen Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach 

Al. Partyzantów 57 

24-100 Puławy 

Alle grupper 

Portugal Instituto Nacional de Recursos Biológicos/ 

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária 

Estrada de Benfica 701 

1549-011 Lisboa 

Alle grupper (unntatt B3a dioksiner og 

dioksinlignende PCB og B3c akva-

kultur) 

Instituto Nacional de Recursos Biológicos/Instituto 

de Investigação das Pescas e do Mar 

Av. de Brasília 

1449-006 Lisboa 

B3c (akvakultur) 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

Laboratório de Segurança Alimentar/Laboratório de 

Análises Tecnológicas e de Controlo 

Estrada do Paço do Lumiar, 22 

1649-038 Lisboa 

B3a (dioksiner og dioksinlignende PCB) 

Romania Institute for Hygiene and Veterinary Public Health 

Str. Câmpul Moșilor nr. 5, sectorul 2 

021201 București 

A1, A4, A6 (nitromidazoler, 

nitrofuraner), B1 (antibiotika), B2a, 

B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (pesticider som 

inneholder organiske klorforbindelser og 

ikke-dioksinlignende PCB), B3b, B3c, 

B3d, B3e 

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate 

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4 

300858 Timișoara 

A2, A5, B2d 

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate 

Șos. Mangaliei nr. 78 

900111 Constanța 

A3, A6 (kloramfenikol) 

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate 

Str. Piața Mărăști nr. 1 

400609 Cluj-Napoca 

A6 (dapson), B1 (sulfonamider) 

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate 

Str. Ilioarei nr. 16E, sectorul 3 

032125 București 

B3a (dioksiner) 

Slovenia Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta 

Nacionalni veterinarski inštitut 

Gerbičeva 60 

1000 Ljubljana 

A1, A3, A4, A5, A6 (unntatt 

kloramfenikol i urin og kloroform i 

urin), B1, B2a (avermektiner), B2b, 

B2d, B2e, B2f, B3c (unntatt kvikksølv i 

akvakultur), B3d, B3e 

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor 

Prvomajska 1 

2000 Maribor 

A2, A6 (kloramfenikol i urin og 

kloroform i urin), B2a (benzimidazoler), 

B2c, B3a, B3b (unntatt i honning) 

Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica 

Vipavska cesta 13 

Rožna Dolina 

5000 Nova Gorica 

B3b (i honning) 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 

Trubarjeva 2 

1000 Ljubljana 

B3c (kvikksølv i akvakultur) 

Slovakia Štátny veterinárny a potravinov‡ ústav Bratislava 

Botanická 15 

842 13 Bratislava 

A1, A3, A4, A5, A6 (nitromidazoler), 

B2c, B2e, B3a, B3b 

 Štátny veterinárny a potravinov‡ ústav Košice 

Hlinkova 1B 

040 01 Košice 

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d 
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 Štátny veterinárny a potravinov‡ ústav Doln‡ Kubín 

Jánoskova 1611/58 

026 01 Doln‡ Kubín 

A6 (kloramfenikol, nitrofuraner), B1, 

B2f, B3e 

Finland Finnish Food Safety Authority Evira 

Mustialankatu 3 

00790 Helsinki 

Alle grupper 

Sverige Statens livsmedelsverk 

Box 622 

751 26 Uppsala 

Alle grupper 

Det forente 

kongerike 

Agri-Food and Biosciences Institute 

Veterinary Sciences Division 

Stoney Road 

Stormont 

Belfast BT4 3SD 

Northern Ireland 

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuraner 

unntatt i honning, nitromidazoler), B2b, 

(nicarbazin), B2f 

Food and Environment Research Agency (FERA) 

Sand Hutton 

York 

YO41 1LZ 

A6 (kloramfenikol, nitrofuraner i 

honning, dapson). B1, B2a, B2b 

(ionoforer) 

LGC Ltd 

Queens Road 

Teddington 

Middlesex TW11 OLY 

A6 (klorpromazin), B2c, B2d, B2e, B3a, 

B3b, B3c, B3d, B3e» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1119/2012 

av 29. november 2012 

om godkjenning av preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus 

pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 og NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 og 

DSM 3677 og Lactobacillus buchneri DSM 13573 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. I artikkel 

10 nr. 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 jamført med 

artikkel 10 nr. 1–4 i den nemnde forordninga er det 

fastsett særlege føresegner om vurdering av produkt 

som vert nytta i Unionen som tilsetjingsstoff i ensilasje 

den datoen då forordninga tok til å gjelde. 

2)  I samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 vart preparat av Pediococcus acidilactici 

CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus 

pentosaceus DSM 23376, Pediococcus pentosaceus 

NCIMB 12455, Pediococcus pentosaceus NCIMB 

30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676, 

Lactobacillus plantarum DSM 3677 og Lactobacillus 

buchneri DSM 13573 førte opp i fellesskapsregisteret 

over tilsetjingsstoff i fôrvarer som eksisterande produkt 

som tilhøyrer funksjonsgruppa «tilsetjingsstoff i 

ensilasje» for alle dyreartar. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 jamført med artikkel 7 i den nemnde 

forordninga er det sendt over søknader om godkjenning 

av desse preparata som tilsetjingsstoff i fôrvarer for alle 

dyreartar, med ei oppmoding om at desse 

tilsetjingsstoffa vert klassifiserte i kategorien 

«teknologiske tilsetjingsstoff» og i funksjonsgruppa 

«tilsetjingsstoff i ensilasje». Saman med søknadene var 

òg dei opplysningane og dokumenta sende inn som 

krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

4)  I fråsegnene sine av 23. mai 2012(2) og 14. juni 2012(3) 

slo Den europeiske styresmakta for næringsmid-

deltryggleik (heretter kalla «Styresmakta») fast at dei 

preparata som det gjeld, under dei framlagde 

bruksvilkåra ikkje har nokon skadeverknad på 

dyrehelsa, menneskehelsa eller miljøet. Styresmakta slo 

òg fast at dei aktuelle preparata av Pediococcus 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 30.11.2012,  

s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 8. 

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

(2) EFSA Journal 2012, 10(6):2733. 

(3) EFSA Journal 2012, 10(7):2780. 

acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, 

Pediococcus pentosaceus DSM 23376, Pediococcus 

pentosaceus NCIMB 12455, Pediococcus pentosaceus 

NCIMB 30168 har potensial til å betre produksjonen av 

ensilasje frå alle typar fôr ved at dei reduserer pH-

verdien og betrar lagringsevna til tørrstoff og/eller 

protein. Styresmakta stadfesta dessutan at dei aktuelle 

preparata av Lactobacillus plantarum DSM 3676 og 

Lactobacillus plantarum DSM 3677 har potensial til å 

betre produksjonen av ensilasje av materiale som det er 

lett og moderat vanskeleg å ensilere, ved at dei aukar 

innhaldet av mjølkesyre og betrar lagringsevna til 

tørrstoff ved å redusere pH-verdien og til ein viss grad 

tapet av protein. Ho konkluderte òg med at det aktuelle 

preparatet av Lactobacillus buchneri DSM 13573 har 

potensial til å auke konsentrasjonen av eddiksyre i 

mange typar fôr. Styresmakta reknar ikkje at det er 

naudsynt med særlege krav om overvaking etter 

marknadsføring. Ho stadfesta dessutan den rapporten 

om metoden for analyse av tilsetjingsstoffa i fôrvarer 

som er lagd fram av referanselaboratoriet til 

Fellesskapet, som vart skipa ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5)  Vurderinga av dei aktuelle preparata viser at dei vilkåra 

for godkjenning som er fastsette i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av desse 

preparata bør difor godkjennast slik det er fastlagt i 

vedlegget til denne forordninga. 

6)  Ettersom det ikkje ligg føre tryggleiksgrunnar som krev 

at endringane i vilkåra for godkjenning straks skal 

nyttast, bør det tillatast ein overgangsperiode slik at dei 

partane som det gjeld, kan førebu seg på dei nye krava 

som følgjer av godkjenninga. 

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 

Godkjenning 

Preparata som er førte opp i vedlegget og tilhøyrer kategorien 

«teknologiske tilsetjingsstoff» og funksjonsgruppa 

«tilsetjingsstoff i ensilasje», vert godkjende som tilsetjingsstoff 

i fôrvarer på dei vilkåra som er fastsette i vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Dei preparata som er førte opp i vedlegget, og fôr som inneheld 

desse preparata, som er framstilte og merkte før 20. juni 2013 i 

samsvar med dei reglane som galdt før 20. desember 2012, kan 

framleis bringast i omsetning og nyttast inntil dei eksisterande 

lagra er tømde. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/55/12 
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Artikkel 3 

Ikraftsetjing 

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, 29. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Identifikasjon

snummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

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. 

1k2104 — Pediococcus acidilactici 

CNCM MA 18/5M DSM 

11673 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 

18/5M DSM 11673 som inneheld minst 

3 × 109 KDE/g tilsetjingsstoff 

Karakteristikk av det aktive stoffet 

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M 

DSM 11673 

Analysemetode(1) 

Teljing i tilsetjingsstoffet i fôrvarer: plate-

spreiingsmetoden (EN 15786) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese (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 × 107 KDE/kg ferskt 

materiale. 

3.  Tryggleikstiltak: pustevern og hanskar 

bør nyttast under handsaminga. 

20. desember 

2022 

1k2105 — Pediococcus pentosaceus 

DSM 23376 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Pediococcus pentosaceus DSM 

23376 som inneheld minst 1 × 1011 KDE/g 

tilsetjingsstoff 

Karakteristikk av det aktive stoffet 

Pediococcus pentosaceus DSM 23376 

Analysemetode(1) 

Teljing i tilsetjingsstoffet i fôrvarer: plate-

spreiingsmetoden (EN 15786) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese (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. 

20. desember 

2022 

1k2106 — Pediococcus pentosaceus 

NCIMB 12455 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Pediococcus pentosaceus NCIMB 

12455 som inneheld minst 3 × 109 KDE/g 

tilsetjingsstoff 

Alle 

dyreartar 

— — — 1.  Bruksrettleiinga for tilsetjingsstoffet 

og premiksen inneheld opplysningar 

om lagringstemperatur og lagringstid. 

20. desember 

2022 
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Identifikasjon

snummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil 

KDE/kg ferskt materiale 

   Karakteristikk av det aktive stoffet 

Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 

Analysemetode(1) 

Teljing i tilsetjingsstoffet i fôrvarer: plate-

spreiingsmetoden (EN 15786) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

    2.  Minstedosen av tilsetjingsstoffet når 

det ikkje vert nytta saman med andre 

mikroorganismar som tilsetjingsstoff i 

ensilasje: 3 × 107 KDE/kg ferskt 

materiale. 

3.  Tryggleikstiltak: pustevern og hanskar 

bør nyttast under handsaminga. 

 

1k2107 — Pediococcus pentosaceus 

NCIMB 30168 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Pediococcus pentosaceus NCIMB 

30168 som inneheld minst 5 × 1010 KDE/g 

tilsetjingsstoff 

Karakteristikk av det aktive stoffet 

Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 

Analysemetode(1) 

Teljing i tilsetjingsstoffet i fôrvarer: plate-

spreiingsmetoden (EN 15786) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese (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. 

20. desember 

2022 

1k20731 — Lactobacillus plantarum 

DSM 3676 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Lactobacillus plantarum DSM 3676 

som inneheld minst 6 × 1011 KDE/g 

tilsetjingsstoff. 

Karakteristikk av det aktive stoffet 

Lactobacillus plantarum DSM 3676 

Analysemetode(1) 

Teljing i tilsetjingsstoffet i fôrvarer: plate-

spreiingsmetoden (EN 15787) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese (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.  Tilsetjingsstoffet skal nyttast i 

materiale som det er lett og moderat 

vanskeleg å ensilere(2). 

4.  Tryggleikstiltak: pustevern og hanskar 

bør nyttast under handsaminga. 

20. desember 

2022 
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Identifikasjon

snummeret til 

tilsetjings-

stoffet 

Namnet til 

innehavaren 

av god-

kjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil 

KDE/kg ferskt materiale 

1k20732 — Lactobacillus plantarum 

DSM 3677 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Lactobacillus plantarum DSM 3677 

som inneheld minst 4 × 1011 KDE/g 

tilsetjingsstoff. 

Karakteristikk av det aktive stoffet 

Lactobacillus plantarum DSM 3677 

Analysemetode(1) 

Teljing i tilsetjingsstoffet i fôrvarer: plate-

spreiingsmetoden (EN 15787) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese (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.  Tilsetjingsstoffet skal nyttast i 

materiale som det er lett og moderat 

vanskeleg å ensilere(2). 

4.  Tryggleikstiltak: pustevern og hanskar 

bør nyttast under handsaminga. 

20. desember 

2022 

1k20733 — Lactobacillus buchneri 

DSM 13573 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Preparat av Lactobacillus buchneri DSM 13573 

som inneheld minst 2 × 1011 KDE/g 

tilsetjingsstoff. 

Karakteristikk av det aktive stoffet 

Lactobacillus buchneri DSM 13573 

Analysemetode(1) 

Teljing i tilsetjingsstoffet i fôrvarer: plate-

spreiingsmetoden (EN 15787) 

Identifikasjon: pulsfeltgelelektroforese (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. 

20. desember 

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 

(2) Fôr som det er lett å ensilere: > 3 % løyselege karbohydrat i ferskt materiale. Fôr som det er moderat vanskeleg å ensilere: 1,5–3,0 % løyselege karbohydrat i ferskt materiale. Kommisjonsforordning (EF) nr. 429/2008 

(TEU L 133 av 22.5.2008, s. 1). 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2012/37/EU 

av 22. november 2012 

om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 66/401/EØF og 66/402/EØF med hensyn til de vilkår 

som frø fra Galega orientalis Lam. skal oppfylle, den største tillatte vekten til et frøparti fra visse 

fôrvekstarter og prøvestørrelse for Sorghum spp.(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 

om markedsføring av frø fra fôrvekster(1), særlig artikkel 21a, 

under henvisning til rådsdirektiv 66/402/EØF av 14. juni 1966 

om markedsføring av såkorn(2), særlig artikkel 21a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  En typisk egenskap hos Galega orientalis Lam. er harde 

frø. Derfor bør kvalitetskravene hos arten med hensyn 

til minste spireevne utfylles med visse opplysninger om 

nevnte egenskap. 

2)  I direktiv 66/401/EØF fastsettes et frøpartis største 

partivekt for å unngå uensartethet i partier med hensyn 

til frøkontroller. 

3)  Ettersom endringer i produksjons- og markeds-

føringspraksis for frø, særlig med hensyn til større 

frøavlinger og måter å transportere frø på, gjorde det 

ønskelig å øke største partivekt for frø fra gress, ble det 

organisert et tidsbegrenset forsøk i samsvar med 

kommisjonsvedtak 2007/66/EF(3). 

4)  Forsøket viste at produksjonsanlegg under de nye 

forhold kan produsere tilstrekkelig ensartede frøpartier 

av større størrelser. Medlemsstatene bør derfor få 

tillatelse å øke den største tillatte vekten for frøpartier 

fra gress. 

5)  De vilkår for frøproduksjon, feltinspeksjon og 

prøvetaking og undersøkelser som er fastsatt i direktiv 

66/402/EØF bygger på internasjonalt anerkjente 

metoder og standarder, slik som de som er fastsatt av 

Det internasjonale frøkontrollforbund (ISTA). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 325 av 23.11.2012,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2013 av 

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 9. 

(1) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2298/66. 

(2) EFT 125 av 11.7.1966, s. 2309/66. 

(3) EUT L 32 av 6.2.2007, s. 161. 

6)  Kvalitetskravene som er fastsatt for arten Sorghum spp., 

bygger i hovedsak på arten Sorghum bicolor (L.) 

Moench. Som et resultat av det nyutviklede markedet 

for fôr- og biomasseproduksjon, har etterspørselen etter 

andre underarter og hybrider av Sorghum spp. med 

mindre frøstørrelse og tynnere og flatere fasong, økt. 

Kravene om atskilte underarter bør derfor videreutvikles 

med hensyn til deres frøegenskaper. 

7)  Arten Sorghum spp. bør deles opp i Sorghum bicolor 

(L.) Moench, Sorghum sudanense (Piper) Stapf og 

hybrider av disse, og prøvestørrelsen bør tilpasses 

standardene fastsatt av ISTA. 

8)  Direktiv 66/401/EØF og 66/402/EØF bør derfor endres. 

9)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for frø og 

formeringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og 

skogbruk — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer i direktiv 66/401/EØF 

I direktiv 66/401/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  i tabellen i del I nr. 2 A i vedlegg II, med hensyn til 

oppføringen for Galega orientalis Lam., skal tallet «60» i 

kolonne 2 erstattes med følgende: 

 «60 (a) (b)», 

2)  i kolonne 1 i vedlegg III skal oppføringen for «Poaceae 

(Gramineae)» lyde: 

 «Poaceae (Gramineae)(*) 

 _________  

(*) Største partivekt kan økes til 25 tonn hvis vedkommende 

myndighet har godkjent leverandøren til dette formål.»  

2017/EØS/55/13 
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Artikkel 2 

Endringer i direktiv 66/402/EØF 

I vedlegg III til direktiv 66/402/EØF gjøres følgende endringer: 

1)  oppføringene for Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x 

Sorghum sudanense og Sorghum sudanense skal lyde: 

1 2 3 4 

«Sorghum bicolor (L.) Moench 30 900 900 

Sorghum sudanense (Piper) 

Stapf 

10 250 250» 

2)  følgende oppføring innsettes etter oppføringen om Sorghum 

sudanense (Piper) Stapf: 

1 2 3 4 

«Hybrider av Sorghum bicolor 

(L.) Moench x Sorghum 

sudanense (Piper) Stapf 

30 300 300» 

Artikkel 3 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 31. desember 2013 sette i kraft 

de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 

dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 

teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell 

som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 

bestemmelsene i dette direktiv. 

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 4 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den sjuende dag etter at det er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 22. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

___________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSDIREKTIV 2012/44/EF 

av 26. november 2012 

om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for 

artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF og 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal 

omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av jordbruksvekstar og 

grønsaker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om 

den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særleg artikkel 7 

nr. 2 bokstav a) og b), 

med tilvising til rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om 

markedsføring av grønnsakfrø(2), særleg artikkel 7 nr. 2 

bokstav a) og b), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Kommisjonsdirektiv 2003/90/EF(3) og 2003/91/EF(4) 

vart vedtekne for å sikre at dei sortane som 

medlemsstatane fører opp i dei nasjonale listene sine, 

oppfyller dei rettleiande prinsippa som plantesorts-

kontoret til Fellesskapet (CPVO) har fastsett med 

omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av 

og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av 

sortane, i den grad det er fastsett slike rettleiande 

prinsipp. For andre sortar er det fastsett i desse direktiva 

at dei rettleiande prinsippa til Den internasjonale 

unionen for vern av nye plantesortar (UPOV) skal 

nyttast. 

2)  CPVO og UPOV har seinare utferda ytterlegare 

rettleiande prinsipp for éin annan art og ajourført dei 

prinsippa som alt finst. 

3)  Direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF bør difor endrast. 

4)  Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i 

samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for frø og 

økslingsmateriale innan jordbruk, hagebruk og 

skogbruk — 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til direktiv 2003/90/EF vert bytte ut med teksta 

i del A i vedlegget til dette direktivet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 327 av 27.11.2012,  

s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 107/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære 

og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 9 

(1) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 1. 

(2) TEF L 193 av 20.7.2002, s. 33. 

(3) TEU L 254 av 8.10.2003, s. 7. 

(4) TEU L 254 av 8.10.2003, s. 11. 

Artikkel 2 

Vedlegga til direktiv 2003/91/EF vert bytte ut med teksta i del 

B i vedlegget til dette direktivet. 

Artikkel 3 

Når det gjeld granskingar som tok til før 1. januar 2014, kan 

medlemsstatane nytte den versjonen av direktiv 2003/90/EF og 

2003/91/EF som galdt før dei nemnde direktiva vart endra ved 

dette direktivet. 

Artikkel 4 

Medlemsstatane skal innan 31. desember 2013 vedta og 

kunngjere dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å 

rette seg etter dette direktivet. Dei skal straks sende 

Kommisjonen teksta til desse føresegnene. 

Dei skal nytte desse føresegnene frå 1. januar 2014. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 

dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 

korleis tilvisinga skal gjerast. 

Artikkel 5 

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 

kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 

Artikkel 6 

Dette direktivet er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 26. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2017/EØS/55/14 

 _____  
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VEDLEGG 

DEL A 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med 

prøvingsprotokollane til CPVO 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Festuca filiformis Pourr. Grannsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca ovina L. Sauesvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca rubra L. Raudsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Stivsvingel TP 67/1 av 23.6.2011 

Lolium multiflorum Lam. Italiensk raigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Lolium perenne L. Fleirårig raigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Lolium x boucheanum Kunth Hybridraigras TP 4/1 av 23.6.2011 

Pisum sativum L. Åkerert TP 7/2 av 11.3.2010 

Brassica napus L. Raps TP 36/2 av 16.11.2011 

Helianthus annuus L. Solsikke TP 81/1 av 31.10.2002 

Linum usitatissimum L. Tekstillin/oljelin TP 57/1 av 21.3.2007 

Avena nuda L. Naken havre TP 20/1 av 6.11.2003 

Avena sativa L. (medrekna A. 

byzantina K. Koch) 

Havre og raudhavre TP 20/1 av 6.11.2003 

Hordeum vulgare L. Bygg TP 19/3 av 21.3.2012 

Oryza sativa L. Ris TP 16/2 av 21.3.2012 

Secale cereale L. Rug TP 58/1 av 31.10.2002 

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Hybridar som er framstilte ved 

kryssing av ein art frå slekta Triticum 

og ein art frå slekta Secale 

TP 121/2 rev. 1 av 16.2.2011 

Triticum aestivum L. Kveite TP 3/4 rev. 2 av 16.2.2011 

Triticum durum Desf. Durumkveite TP 120/2 av 6.11.2003 

Zea mays L. Mais TP 2/3 av 11.3.2010 

Solanum tuberosum L. Potet TP 23/2 av 1.12.2005 

Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 
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VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med dei rettleiande 

prinsippa for prøving som er utarbeidd e av UPOV 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Beta vulgaris L. Fôrbete TG/150/3 av 4.11.1994 

Agrostis canina L. Hundekvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis gigantea Roth. Storkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis stolonifera L. Krypkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Agrostis capillaris L. Engkvein TG/30/6 av 12.10.1990 

Bromus catharticus Vahl Byfaks TG/180/3 av 4.4.2001 

Bromus sitchensis Trin. Alaska-faks TG/180/3 av 4.4.2001 

Dactylis glomerata L. Hundegras TG/31/8 av 17.4.2002 

Festuca arundinacea Schreber Strandsvingel TG/39/8 av 17.4.2002 

Festuca pratensis Huds. Engsvingel TG/39/8 av 17.4.2002 

xFestulolium Asch. et Graebn. Hybridar som er framstilte ved 

kryssing av ein art frå slekta Festuca 

og ein art frå slekta Lolium 

TG/243/1 av 9.4.2008 

Phleum nodosum L. Villtimotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Phleum pratense L. Timotei TG/34/6 av 7.11.1984 

Poa pratensis L. Engrapp TG/33/6 av 12.10.1990 

Lupinus albus L. Kvitlupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus angustifolius L. Smallupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Lupinus luteus L. Gul-lupin TG/66/4 av 31.3.2004 

Medicago sativa L. Blåluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Medicago x varia T. Martyn Mellomluserne TG/6/5 av 6.4.2005 

Trifolium pratense L. Raudkløver TG/5/7 av 4.4.2001 

Trifolium repens L. Kvitkløver TG/38/7 av 9.4.2003 

Vicia faba L. Bønnevikke TG/8/6 av 17.4.2002 

Vicia sativa L. Fôrvikke TG/32/6 av 21.10.1988 

Brassica napus L. var. napobrassica 

(L.) Rchb. 

Kålrot TG/89/6 rev. av 4.4.2001 + 1.4.2009 

Raphanus sativus L. var. oleiformis 

Pers. 

Oljereddik TG/178/3 av 4.4.2001 

Arachis hypogea L. Jordnøtt TG/93/3 av 13.11.1985 

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) 

Briggs 

Rybs TG/185/3 av 17.4.2002 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/139 

 

 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Cannabis sativa L. Hamp TG/276/1 av 28.3.2012 

Carthamus tinctorius L. Saflortistel TG/134/3 av 12.10.1990 

Gossypium spp. Bomull TG/88/6 av 4.4.2001 

Papaver somniferum L. Valmue TG/166/3 av 24.3.1999 

Sinapis alba L. Kvitsennep TG/179/3 av 4.4.2001 

Glycine max (L.) Merrill Soyabønne TG/80/6 av 1.4.1998 

Sorghum bicolor (L.) Moench Sorghum TG/122/3 av 6.10.1989 

Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int).» 
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DEL B 

«VEDLEGG I 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav a), og som skal vere i samsvar med 

prøvingsprotokollane til CPVO 

Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Allium cepa L. (Kepa-gruppa) Kepalauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium cepa L. (Aggregatum-gruppa) Sjalottlauk TP 46/2 av 1.4.2009 

Allium fistulosum L. Pipelauk TP 161/1 av 11.3.2010 

Allium porrum L. Purre TP 85/2 av 1.4.2009 

Allium sativum L. Kvitlauk TP 162/1 av 25.3.2004 

Allium schoenoprasum L. Graslauk TP 198/1 av 1.4.2009 

Apium graveolens L. Hageselleri TP 82/1 av 13.3.2008 

Apium graveolens L. Knollselleri TP 74/1 av 13.3.2008 

Asparagus officinalis L. Asparges TP 130/2 av 16.2.2011 

Beta vulgaris L. Raudbete, medrekna Cheltenham-

bete 

TP 60/1 av 1.4.2009 

Brassica oleracea L. Grønkål TP 90/1 av 16.2.2011 

Brassica oleracea L. Blomkål TP 45/2 av 11.3.2010 

Brassica oleracea L. Brokkoli eller calabrese TP 151/2 av 21.3.2007 

Brassica oleracea L. Rosenkål TP 54/2 av 1.12.2005 

Brassica oleracea L. Knutekål TP 65/1 av 25.3.2004 

Brassica oleracea L. Savoykål, kvitkål og raudkål TP 48/3 av 16.2.2011 

Brassica rapa L. Kinakål TP 105/1 av 13.3.2008 

Capsicum annuum L. Paprika TP 76/2 av 21.3.2007 

Cichorium endivia L. Krusendiv og breiblada endiv TP 118/2 av 1.12.2005 

Cichorium intybus L. Rotsikori TP 172/2 av 1.12.2005 

Cichorium intybus L. Salatsikori TP 173/1 av 25.3.2004 

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et 

Nakai 

Vassmelon TP 142/1 av 21.3.2007 

Cucumis melo L. Melon TP 104/2 av 21.3.2007 

Cucumis sativus L. Agurk og sylteagurk TP 61/2 av 13.3.2008 

Cucurbita pepo L. Mandelgraskar TP 119/1 av 25.3.2004 

Cynara cardunculus L. Artisjokk og kardon TP 184/1 av 25.3.2004 

Daucus carota L. Gulrot og fôrgulrot TP 49/3 av 13.3.2008 
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Vitskapleg namn Vanleg namn Protokollen til CPVO 

Foeniculum vulgare Mill. Fennikel TP 183/1 av 25.3.2004 

Lactuca sativa L. Salat TP 13/5 av 16.2.2011 

Lycopersicon esculentum Mill. Tomat TP 44/4 av 21.3.2012 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman 

ex A. W. Hill 

Persille TP 136/1 av 21.3.2007 

Phaseolus coccineus L. Prydbønne TP 9/1 av 21.3.2007 

Phaseolus vulgaris L. Krypbønne og stangbønne TP 12/3 av 1.4.2009 

Pisum sativum L. (partim) Mergert, pillert og sukkerert TP 7/2 av 11.3.2010 

Raphanus sativus L. Hagereddik TP 64/1 av 27.3.2002 

Solanum melongena L. Eggplante TP 117/1 av 13.3.2008 

Spinacia oleracea L. Spinat TP 55/4 av 21.3.2012 

Valerianella locusta (L.) Laterr. Vanleg vårsalat TP 75/2 av 21.3.2007 

Vicia faba L. (partim) Bønnevikke TP Broadbean/1 av 25.3.2004 

Zea mays L. (partim) Sukkermais og perlemais TP 2/3 av 11.3.2010 

Teksta til desse protokollane er å finne på nettstaden til CPVO (www.cpvo.europa.eu). 
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VEDLEGG II 

Liste over artar som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 bokstav b), og som skal vere i samsvar med dei rettleiande 

prinsippa for prøving som er utarbeidde av UPOV 

Vitskapleg namn Vanleg namn Dei rettleiande prinsippa til UPOV 

Beta vulgaris L. Bladbete TG/106/4 av 31.3.2004 

Brassica rapa L. Nepe TG/37/10 av 4.4.2001 

Cichorium intybus L. Sikori med store blad TG/154/3 av 18.10.1996 

Cucurbita maxima Duchesne Kjempegraskar TG/155/4 rev. av 28.3.2007 + 

1.4.2009 

Raphanus sativus L. Svart reddik TG/63/7 av 28.3.2012 

Rheum rhabarbarum L. Rabarbra TG/62/6 av 24.3.1999 

Scorzonera hispanica L. Skorsonerrot TG/116/4 av 24.3.2010 

Teksta til desse rettleiande prinsippa er å finne på nettstaden til UPOV (www.upov.int).» 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 12. januar 2011 

om visse typer opplysninger om biodrivstoffer og flytende biobrensler som skal sendes inn av 

markedsdeltakere til medlemsstatene 

[meddelt under dokument K(2011) 36] 

(2011/13/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 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 artikkel 18 nr. 3 

tredje ledd, 

under henvisning til 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), særlig 

artikkel 7c nr. 3 tredje ledd, 

etter samråd med den rådgivende komité nedsatt ved artikkel 25 

nr. 2 i direktiv 2009/28/EF og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Medlemsstatene bør sikre at markedsdeltakere 

rapporterer til dem om hvordan flytende biobrensler 

oppfyller bærekraftskriteriene fastsatt ved direktiv 

2009/28/EF, og om hvordan biodrivstoffer oppfyller 

bærekraftskriteriene fastsatt ved nevnte direktiv og 

direktiv 98/70/EF, samt også at markedsdeltakere 

framlegger opplysninger om visse ytterligere 

miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser. 

2)  Når det gjelder disse ytterligere miljømessige og 

samfunnsmessige konsekvensene, skal Kommisjonen 

fastsette en liste over hensiktsmessige og relevante 

opplysninger som skal rapporteres. 

3)  Flere frivillige ordninger som setter standarder for 

produksjon av biomasseprodukter, eksisterer allerede 

eller er under utvikling, og de fastsetter krav som helt 

eller delvis omfatter både bærekraftskriteriene og 

ytterligere miljømessige og samfunnsmessige 

konsekvenser i likhet med dem som omfattes av 

Kommisjonens liste. Kommisjonen kan anerkjenne 

disse frivillige ordningene som pålitelige og akseptable 

kilder til opplysninger for å vise at kriteriene er oppfylt. 

Den kan dessuten anerkjenne at de inneholder nøyaktige 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 13.1.2011, s. 11, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 116/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 20. 

(1) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 16. 

(2) EFT L 350 av 28.12.1998, s. 58. 

opplysninger når det gjelder de miljømessige og 

samfunnsmessige konsekvensene. 

4)  I den beregningen av klimagassutslipp for biodrivstoffer 

og flytende biobrensler som inngår i bærekrafts-

ordningen, kan det brukes en bonus dersom biomasse 

hentes ut fra utbedret forringet mark. 

5)  Beregningen av klimagassutslipp som inngår i 

bærekraftsordningen, omfatter en faktor som speiler 

utslippsreduksjoner fra akkumulering av karbon i jord 

gjennom forbedret landbruksforvaltning. 

6)  Tatt i betraktning at det er behov for å sikre at 

rapporteringen om miljømessige og samfunnsmessige 

konsekvenser ikke utgjør en altfor stor administrativ 

byrde for markedsdeltakerne, bør det fastsettes at disse 

opplysningene gis i form av en erklæring som avdekker 

hvorvidt de aktuelle forsendelsene av biodrivstoffer 

eller flytende biobrensler har blitt sertifisert eller 

godkjent for å ha oppfylt kravene til en anerkjent 

frivillig ordning som omfatter slike konsekvenser, 

uansett om bonusen nevnt i betraktning 4 er brukt eller 

ikke, og uansett om faktoren for karbonakkumulering 

nevnt i betraktning 5 er brukt eller ikke. 

7)  Både bonusen nevnt i betraktning 4 og faktoren for 

karbonakkumulering nevnt i betraktning 5 omhandler 

dyrking av avlinger. Det er derfor ikke nødvendig å 

inngi opplysninger om disse faktorene for biodrivstoffer 

og flytende biobrensler som er framstilt av avfall eller 

rester. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I opplysningene som skal inngis av markedsdeltakere for hver 

forsendelse av biodrivstoff eller flytende biobrensel, skal 

følgende angis: 

a)  hvorvidt forsendelsen har blitt sertifisert eller godkjent for å 

ha oppfylt kravene til en frivillig ordning som 

Kommisjonen i samsvar med annet ledd i artikkel 18 nr. 4) i 

direktiv 2009/28/EF og annet ledd i artikkel 7c nr. 4 i 

direktiv 98/70/EF har anerkjent for å inneholde nøyaktige 

data når det gjelder opplysninger om tiltak truffet for å 

verne jord, vann og luft, utbedre forringet mark, unngå 

overdrevet vannforbruk i områder der vann er en knapp 

ressurs, og/eller for å ta hensyn til de spørsmålene som er 

nevnt i annet ledd i artikkel 17 nr. 7 i direktiv 2009/28/EF, 

og annet ledd i artikkel 7b nr. 7 i direktiv 98/70/EF, 

2017/EØS/55/15 
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b)  dersom forsendelsen har blitt sertifisert eller godkjent som 

nevnt i bokstav a), navnet på den aktuelle frivillige 

ordningen. 

Med unntak av biodrivstoffer eller flytende biobrensler som er 

framstilt av avfall og rester, skal dessuten følgende angis: 

c)  hvorvidt bonusen nevnt i del C nr. 7 og 8 i vedlegg V til 

direktiv 2009/28/EF og del C nr. 7 og 8 i vedlegg IV til 

direktiv 98/70/EF er blitt brukt i beregningen av 

klimagassutslipp nevnt i del C nr. 1 i vedlegg V til direktiv 

2009/28/EF og del C nr. 1 i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF 

for forsendelsen, 

d)  hvorvidt faktoren for utslippsreduksjon fra akkumulering av 

karbon i jord gjennom forbedret landbruksforvaltning nevnt 

i del C nr. 1 i vedlegg V til direktiv 2009/28/EF og del C  

nr. 1 i vedlegg IV til direktiv 98/70/EF er blitt brukt i 

beregningen av klimagassutslipp nevnt i samme ledd for 

forsendelsen. 

Artikkel 2 

Denne beslutning berører ikke Kommisjonens rett til å anmode 

om tilleggsopplysninger fra markedsdeltakere med henblikk på 

anvendelsen av artikkel 23 nr. 2 i direktiv 2009/28/EF. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 12. januar 2011. 

 For Kommisjonen 

 Günther OETTINGER 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1166/2012 

av 7. desember 2012 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn 

til bruk av dimetyldikarbonat (E 242) i visse alkoholholdige drikker(*) 

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 

inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er 

godkjent for bruk i næringsmidler, og vilkårene for 

bruken av dem. 

2)  Listen kan endres etter framgangsmåten nevnt  

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en 

felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetnings-

stoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler(2). 

3)  I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008 kan EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler ajourføres enten på initiativ fra 

Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

4)  En søknad om godkjenning av bruk av 

dimetyldikarbonat (E 242) i alle produkter som tilhører 

kategori 14.2.8 («Andre alkoholholdige drikker, 

herunder blandinger av alkoholholdige drikker med 

alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et 

alkoholinnhold på under 15 %») ble inngitt  

4. oktober 2011 og er gjort tilgengelig for 

medlemsstatene. 

5)  Dimetyldikarbonat (E 242) brukes til å kaldsterilisere 

drikker. Den motvirker sopp og bakterier og er særlig 

nyttig for å begrense pasteurisering. Dermed kan man 

konservere drikker på en effektiv måte uten at duft- og 

smaksegenskapene endres. I tillegg vil begrenset 

pasteurisering være mer lønnsomt og miljøvennlig. 

Stoffet er i dag godkjent for bruk i flere kategorier av 

alkoholholdige og alkoholfrie drikker. 

6)  Dimetyldikarbonat (E 242) ble siste gang vurdert av 

Vitenskapskomiteen for næringsmidler i 2001(3). Det 

anses ikke at stoffet utgjør en toksikologisk risiko 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 8.12.2012,  

s.75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s.12 

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

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

(3) SCF/CS/ADD/CONS/43 endelig versjon av 12. juli 2001. 

ettersom det ved et brukernivå på 250 mg/l er ustabilt og 

brytes ned til stoffer hvis restmengder anses som 

ufarlige. Dette innebærer at nevnte bruk ikke utgjør 

noen helsefare. Dimetyldikarbonat (E 242) bør derfor 

tillates brukt for konservering av alle produkter som 

tilhører kategori 14.2.8 («Andre alkoholholdige drikker, 

herunder blandinger av alkoholholdige drikker med 

alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et 

alkoholinnhold på under 15 %»). 

7)  I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmid-

deltrygghet (EFSA) før den ajourfører EU-listen over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler fastsatt i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle 

ajourføringen ikke vil påvirke menneskers helse. 

Ettersom godkjenning av bruken av dimetyldikarbonat 

(E 242) for konservering av alle produkter som tilhører 

kategori 14.2.8 utgjør en ajourføring av listen som ikke 

vil påvirke menneskers helse, er det ikke nødvendig å 

anmode om en uttalelse fra Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet. 

8)  I henhold til overgangsbestemmelsene i kommi-

sjonsforordning (EU) nr. 1129/2011 av  

11. november 2011 om endring av vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1333/2008 for å opprette en EU-liste over 

tilsetningsstoffer i næringsmidler(4) skal vedlegg II, som 

oppretter EU-listen over tilsetningsstoffer som kan 

brukes i næringsmidler, og fastsetter vilkårene for 

bruken av dem, få anvendelse fra  

1. juni 2013. For å kunne tillate bruken av dimetyldi-

karbonat for konservering av alle produkter som tilhører 

kategori 14.2.8, før denne datoen er det nødvendig å 

fastsette en tidligere dato for anvendelse for nevnte 

tilsetningsstoff i næringsmidler. 

9)  Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor 

endres. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

  

(4) EUT L 295 av 12.11.2011, s. 1. 

2017/EØS/55/16 
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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, 7. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal oppføringen for tilsetningsstoffet E 242 i næringsmiddelkategori 14.2.8 «Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med 

alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 15 %» lyde: 

 «E 242 Dimetyldikarbonat 250 (24)  Gyldighetstid: 

fra 28. desember 2012» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 24. januar 2013 

om vedtakelse av retningslinjer for gjennomføring av særlige vilkår for helsepåstander fastsatt i 

artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1924/2006 

(2013/63/EU)(*) 

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 10 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I artikkel 10 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1924/2006 

legges det til rette for å vedta retningslinjer for 

gjennomføringen av nevnte artikkel om særlige vilkår 

for helsepåstander. 

2)  Både nasjonale kontrollmyndigheter og driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak har stilt spørsmål om 

gjennomføring av artikkel 10 nr. 2 og 3 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006. For å sikre en enhetlig anvendelse 

av nevnte bestemmelser, lette kontrollmyndighetenes 

arbeid og sørge for økt klarhet og sikkerhet for 

markedsdeltakerne er det hensiktsmessig å utarbeide 

retningslinjer. 

3)  Nasjonale kontrollmyndigheter og driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak bør ta hensyn til retningslinjene 

fastsatt i vedlegget til denne beslutning. Berørte parter, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 22 av 25.1.2013, s.25, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2013 av 14. juni 

2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s.13 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

særlig driftsansvarlige for næringsmiddelforetak og 

forbrukergrupper, ble rådspurt 12. oktober 2012. 

4)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen(2) –– 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Retningslinjer for gjennomføring av artikkel 10 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 er fastsatt i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 24. januar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 

  

(2) http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/ 

general_food/index_en.htm 

2017/EØS/55/17 

 _____ 
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VEDLEGG 

Retningslinjer for gjennomføring av særlige vilkår for helsepåstander som fastsatt i artikkel 10 i forordning 

(EF) nr. 1924/2006 

Innledning 

Følgende retningslinjer skal hjelpe nasjonale kontrollmyndigheter og driftsansvarlige for næringsmiddelforetak i 

gjennomføringen av artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler 

(heretter kalt «forordningen»). En helsepåstand er alle frivillige, kommersielle budskap eller framstillinger, uansett 

form, som ord, utsagn, bilder, logoer osv., som hevder, angir eller antyder at det er en sammenheng mellom det 

næringsmiddelet påstanden gjelder, og helse. 

I artikkel 10 fastsettes det særlige vilkår for tillatt bruk av godkjente helsepåstander. I tillegg til artikkel 10 skal det tas 

hensyn til de allmenne prinsippene og kravene som gjelder for alle påstander (f.eks. artikkel 3 i forordningen, 

bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF(1) og rådsdirektiv 84/450/EØF(2) som driftsansvarlige 

som bruker helsepåstander, også må respektere), vilkårene for bruk av ernærings- og helsepåstander som er fastsatt i 

artikkel 4, de allmenne vilkårene for alle påstander som er fastsatt i artikkel 5, og de særlige bruksvilkårene angitt i 

listen over tillatte helsepåstander. Ved helsepåstander om «redusert sykdomsrisiko» som er nevnt i artikkel 14 nr. 1 

bokstav a), kreves det for eksempel ytterligere opplysninger ved artikkel 14 nr. 2. Det er viktig å være oppmerksom på 

at selv godkjente helsepåstander ikke skal brukes, dersom bruken av dem ikke oppfyller alle kravene i forordningen. 

De nasjonale myndigheter skal derfor gripe inn dersom bruken av en påstand ikke oppfyller alle kravene i 

forordningen, selv om denne påstanden er godkjent og oppført på listen over tillatte helsepåstander. 

Det vil være lettere å oppnå samsvar med bestemmelsene i forordningen, særlig artikkel 10, dersom driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak kan dokumentere at de har utvist behørig aktsomhet og tatt skritt for å overholde alle deler av 

forordningen. 

1. Forbud mot helsepåstander som ikke er godkjent, og helsepåstander som ikke brukes i saqmsvar med 

bestemmelsene i forordningen – artikkel 10 nr. 1 

I artikkel 10 nr. 1 fastsettes det at bruk av helsepåstander er forbudt med mindre a) de er godkjent av 

Kommisjonen, og b) bruken av dem er i samsvar med bestemmelsene i forordningen. Helsepåstandene skal være 

godkjent ved korrekt framgangsmåte fastsatt i forordningen og oppført i en av listene over tillatte helsepåstander 

nevnt i artikkel 13 nr. 3 og artikkel 14 nr. 1. Det er forbudt å bruke helsepåstander som ikke er godkjent (ikke 

oppført på en av listene over tillatte helsepåstander), og helsepåstander som er godkjent (oppført på en av listene 

over tillatte helsepåstander), men som er brukt på en måte som ikke oppfyller reglene fastsatt i denne forordning. 

2. Obligatoriske opplysninger som skal ledsage godkjente helsepåstander – artikkel 10 nr. 2 

2.1. Tre ulike tilfeller ved gjennomføring av artikkel 10 nr. 2 

For å overholde bestemmelsene i forordningen skal det i henhold til artikkel 10 nr. 2 framlegges to eller om 

nødvendig fire obligatoriske opplysninger for forbrukeren når en helsepåstand brukes. Opplysningene fastsatt i 

bokstav a) til d) i artikkel 10 nr. 2 skal framgå av merkingen, eller dersom det ikke finnes en slik merking, av 

pakningsutformingen og reklamen. Denne bestemmelsen skal forstås i lys av regelgiverens målsetning om å sikre 

høy forbrukersikkerhet ved å sørge for nøyaktige og korrekte opplysninger slik at forbrukerne kan ta et informert 

valg. 

«Merking» er definert i artikkel 1 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2000/13/EF og artikkel 2 nr. 2 bokstav j) i 

europaparlaments- og rådsforordning EU nr. 1169/2011(3). I definisjonen fastslås det at ««merking» er 

opplysninger, angivelser, varemerker eller -navn, bilder eller symboler som gjelder et næringsmiddel, og som er 

påført emballasjer, dokumenter, skilt, etiketter, halsetiketter eller krager av enhver art som følger eller som viser 

til dette næringsmiddelet». I unionsretten finnes det en definisjon av «reklame»(4), men det finnes ikke en 

definisjon av «presentasjon», som derfor skal forstås i lys av forklaringen gitt i artikkel 2 nr. 3 bokstav a) i 

direktiv 2000/13/EF og i artikkel 7 nr. 4 bokstav b) i forordning (EU) nr. 1169/2011.  

  

(1) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 

(2) EFT L 250 av 19.9.1984, s. 17. 

(3) EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18. 

(4) I europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF av 12. desember 2006 om villedende og sammenlignende reklame fastslås det: 

«reklame» enhver form for framstilling i forbindelse med forretnings-, industri-, håndverks- eller yrkesvirksomhet, for å fremme 

levering av varer eller tjenester, herunder fast eiendom, rettigheter og forpliktelser (EUT L 376 av 27.12.2006, s. 21). 



Nr. 55/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

En helsepåstand kan framsettes gjennom «merking», som kan bety mer enn bare etiketten, ettersom merkingen 

omfatter alle opplysningene til forbrukeren om det næringsmiddelet den ledsager eller viser til. Forskjellen på 

«merking» og «reklame» er at «merking» er knyttet til levering av næringsmiddelet til sluttforbrukere, mens 

«reklame» brukes av den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket for å fremme salget av næringsmiddelet. 

a)  For å overholde artikkel 10 nr. 2 er det nødvendig å ta med de obligatoriske opplysningene i merkingen av 

det næringsmiddelet som helsepåstanden gjelder for. 

b)  Der det ikke finnes «merking», skal de obligatoriske opplysningene gis i «reklamen» for eller 

«presentasjonen» av det næringsmiddelet helsepåstanden gjelder for. Dersom en helsepåstand for eksempel 

brukes i en kollektiv reklamekampanje for et næringsmiddel (f.eks. olivenolje, melkeprodukter, kjøtt osv.) 

som ikke knytter den til et bestemt produkt som ville hatt «merking», skal de obligatoriske opplysningene 

også gis i «reklamen» for eller «presentasjonen» av næringsmiddelet. 

I artikkel 12 i forordning (EU) nr. 1169/2011 fastsettes det som prinsipp at de obligatoriske opplysningene 

alltid skal være tilgjengelig for forbrukeren som skal bestemme seg for kjøp av et næringsmiddel. Det bør 

legges merke til artikkel 14 i forordning (EU) nr. 1169/2011 om fjernsalg. De obligatoriske opplysningene 

skal være tilgjengelig for forbrukeren før kjøp, og når det gjelder fjernsalg, der tilgang til «merking» er 

begrenset, skal de obligatoriske opplysningene tas med i presentasjonen av og i reklamen for 

næringsmiddelet og i støttematerialet til fjernsalget, uansett om det er en nettside, en katalog, en brosjyre, et 

brev eller annet. 

c)  I artikkel 1 nr. 2 i forordningen finnes det et unntak for næringsmidler som ikke er ferdigpakket, som tilbys 

for salg til sluttforbrukere eller storhusholdninger, og næringsmidler som pakkes på salgsstedet på kjøperens 

anmodning, eller som er ferdigpakket med sikte på umiddelbart salg. Dette unntaket betyr at de 

obligatoriske opplysningene som er nevnt i artikkel 10 nr. 2 bokstav a) og b), ikke er påkrevd. 

Opplysningene som kreves i artikkel 10 nr. 2 bokstav c) og d), er imidlertid alltid påkrevd når det er 

relevant. 

2.2. Fire obligatoriske opplysninger 

Selv om driftsansvarlige for næringsmiddelforetak gis en viss fleksibilitet med hensyn til hvordan de 

obligatoriske opplysningene kan uttrykkes, fastsettes det i forordningen at følgende fire opplysninger må gis når 

en tillatt helsepåstand brukes: 

a) «en angivelse om betydningen av et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil», 

Formålet med denne bestemmelsen er å hjelpe forbrukeren til å forstå den spesifikke gunstige virkningen til 

det næringsmiddelet som denne helsepåstanden gjelder for. Den understreker at forbrukerne skal gjøres 

oppmerksom på at forbruket av dette bestemte næringsmiddelet bør være en del av et variert og balansert 

kosthold, og ikke inntas i overdrevent store mengder eller i strid med gode kostvaner (betraktning 18) for å 

oppnå et helsemessig godt resultat, og at forbruket av næringsmiddelet som helsepåstanden gjelder for, som 

en del av et variert og balansert kosthold, bare er ett element i en sunn livsstil. 

b) «den mengden næringsmiddel og det forbruksmønsteret som kreves for å oppnå den påståtte gunstige 

virkningen», 

Bestemmelsen er knyttet til opplysningene som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal framlegge, 

basert på næringsmiddelets sammensetning, for å sikre at påstått virkning kan oppnås. Måten 

næringsmiddelet inntas på er viktig, og å opplyse forbrukeren om dette kan være et krav i de særlige 

bruksvilkårene for helsepåstander fra Kommisjonen når helsepåstandene godkjennes og føres opp i EU-

registeret(1). Bestemmelsen skal sikre at forbrukeren for alle helsepåstandene er godt informert om hvor 

mye av næringsmiddelet som kreves, og hvordan det bør inntas i løpet av en dag. For eksempel skal det 

opplyses om den påståtte virkningen kan oppnås ved å innta næringsmiddelet bare én gang i løpet av en 

dag, eller om det må inntas flere ganger om dagen. I tillegg skal denne opplysningen i henhold til artikkel 3 

annet ledd bokstav c) ikke oppmuntre til eller overse overforbruk av et næringsmiddel. Der dette ikke er 

mulig, skal helsepåstanden ikke kunne fremmes. 

c) «når det er relevant, en angivelse rettet mot personer som bør unngå å innta næringsmiddelet» og 

d) «en hensiktsmessig advarsel mot produkter som kan utgjøre en helserisiko dersom de inntas i for store 

mengder». 

Noen påstander kan godkjennes med bruksbegrensninger, og for enkelt stoffer kan andre bestemmelser, 

som gjelder andre næringsmiddelkategorier, medføre ytterligere krav til merking. Alle slike krav er 

kumulative, og driftsansvarlige skal respektere alle relevante bestemmelser som har anvendelse på 

næringsmidler og påstander. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal imidlertid ta ansvar i samsvar 

med det allmenne næringsmiddelregelverket og oppfylle de grunnleggende kravene for å markedsføre 

næringsmidler som er trygge og ikke skader helsen, samt ta ansvar for de utsagnene som de bruker. 

  

(1) EU-registeret offentliggjøres på den offisielle nettsiden til Europakommisjonen, Generaldirektoratet for helse og forbrukervern 

http://ec.europa.eu/nuhclaims/ 
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3. Henvisninger til allmenne, ikke-spesifikke gunstige helsevirkninger – artikkel 10 nr. 3 

I henhold til artikkel 10 nr. 3 er det på visse vilkår tillatt å bruke, uten forhåndsgodkjenning, enkle, innbydende 

utsagn som viser til et næringsmiddels allmenne, ikke-spesifikke gunstige virkning på allmenn helse og velferd. 

Bruken av slike utsagn kan være til hjelp for forbrukerne fordi utsagnene formidler budskap som er mer 

forbrukervennlige. De vil imidlertid lett kunne misforstås og/eller mistolkes, noe som kan føre til at forbrukerne 

ser for seg andre/bedre helsevirkninger av et næringsmiddel enn de som faktisk finnes. Henvisninger til en 

allmenn, ikke-spesifikk gunstig helsevirkning skal derfor alltid ledsages av en spesifikk helsepåstand fra listen 

over tillatte helsepåstander i EU-registeret. For formålene med denne forordning skal den spesifikke godkjente 

helsepåstanden som ledsager utsagnet som viser til allmenne, ikke-spesifikke gunstige helsevirkninger, stå «ved 

siden av» eller «rett etter» et slikt utsagn. 

Den spesifikke påstanden fra listen over tillatte helsepåstander skal ha en sammenheng med den allmenne 

henvisningen. Når denne henvisningen blir mer generell, f.eks. «for god helse», kan det tenkes at flere 

helsepåstander fra listen over tillatte helsepåstander kan ledsage henvisningen. Det bør imidlertid understrekes at 

det i artikkel 10 fastsettes regler med hensyn til hvilke sammenhenger helsepåstander kan brukes i, og ettersom 

det i artikkel 10 særlig vises til reglene i kapittel II og IV, må det også tas hensyn til nevnte regler dersom 

driftsansvarlige ønsker å overholde kravene fastsatt i artikkel 10 nr. 3. For å unngå at forbrukerne villedes har 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak ansvar for å vise tilknytningen mellom henvisningen til et 

næringsmiddels allmenne, ikke-spesifikke gunstige virkninger og den spesifikke, tillatte helsepåstanden som 

ledsager utsagnet. 

Noen påstander som var framlagt for godkjenning, ble under den vitenskapelige vurderingen bedømt til å være for 

allmenne eller ikke-spesifikke for vurdering. Disse påstandene kunne ikke godkjennes, og er derfor å finne på 

listen over ikke-godkjente påstander i EU-registeret over ernærings- og helsepåstander. Dette utelukker ikke at 

bestemmelsene fastsatt i artikkel 10 nr. 3 kan gjelde for nevnte påstander, og at de derfor lovlig kan brukes når de 

ledsages av en spesifikk påstand fra listen over tillatte helsepåstander i samsvar med nevnte artikkel. 

 _________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/43/EF 

av 6. mai 2009 

om forenkling av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 95, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Traktaten inneholder bestemmelser om opprettelse av et 

indre marked, herunder avskaffelse av hindringer for 

fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester mellom 

medlemsstatene, og om innføring av et system som 

sikrer at konkurransen på det indre marked ikke vris. 

2) Traktatens bestemmelser om opprettelse av det indre 

marked får anvendelse på alle varer og tjenester som 

leveres mot vederlag, herunder forsvarsrelaterte varer, 

men er ikke til hinder for at medlemsstatene på visse 

vilkår i enkelttilfeller kan iverksette andre tiltak dersom 

de anser det som nødvendig for å beskytte sine 

grunnleggende sikkerhetsinteresser. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 146 av 10.6.2009,  

s.1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s.14. 

(1) Uttalelse avgitt 23. oktober 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

(2) Europaparlamentsuttalelse av 16. desember 2008 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. april 2009. 

3) De ulike medlemsstatenes lover og forskrifter om 

overføring av forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet 

inneholder forskjeller som kan hindre bevegeligheten 

for slike varer og vri konkurransen på det indre marked 

og dermed hemme nyskaping, industrielt samarbeid og 

forsvarsindustriens konkurranseevne i Den europeiske 

union. 

4) De generelle målene med medlemsstatenes lover og 

forskrifter omfatter opprettholdelse av menneskeret-

tighetene og bevaring av fred, sikkerhet og stabilitet 

gjennom streng kontroll med og begrensning av eksport 

og spredning av forsvarsrelaterte varer til tredjestater 

samt til andre medlemsstater. 

5) Slike begrensninger av bevegeligheten for forsvarsrela-

terte varer i Fellesskapet kan ikke avskaffes generelt 

gjennom direkte anvendelse av traktatens prinsipper om 

fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester, ettersom 

de kan begrunnes i hvert enkelt tilfelle i samsvar med 

traktatens artikkel 30 eller 296, som fortsatt gjelder for 

medlemsstatene dersom vilkårene i artiklene er oppfylt. 

6) Medlemsstatenes relevante lover og forskrifter må 

derfor harmoniseres på en måte som forenkler 

overføringen av forsvarsrelaterte varer innenfor 

Fellesskapet, for å sikre at det indre marked virker på en 

tilfredsstillende måte. Dette direktiv omhandler bare 

regler og framgangsmåter for forsvarsrelaterte varer og 

berører følgelig ikke medlemsstatenes politikk med 

hensyn til overføring av forsvarsrelaterte varer.  

2017/EØS/55/18 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/153 

 

 

7) Harmoniseringen av relevante lover og forskrifter 

berører ikke medlemsstatenes internasjonale for-

pliktelser og tilsagn eller deres handlefrihet med hensyn 

til politikken knyttet til eksport av forsvarsrelaterte 

varer. 

8) Medlemsstatene bør fortsatt ha rett til å opprettholde og 

videreutvikle et mellomstatlig samarbeid så framt de 

overholder bestemmelsene i dette direktiv. 

9) Dette direktiv bør ikke få anvendelse på forsvars-

relaterte varer som bare passerer gjennom Fellesskapets 

territorium, dvs. varer som ikke er underlagt annen 

tollmessig behandling eller bruk enn prosedyren for 

ekstern forsendelse, eller som bare plasseres i en frisone 

eller i et frilager hvor det ikke må føres noen fortegnelse 

over dem i et godkjent lagerregnskap. 

10) Dette direktiv bør omfatte alle forsvarsrelaterte varer 

som svarer til varene oppført i Den europeiske unions 

felles liste over militært utstyr(1), herunder deres 

komponenter og teknologier. 

11) Dette direktiv bør ikke berøre gjennomføringen av felles 

handling 97/817/FUSP av 28. november 1997 om 

personellminer(2), vedtatt av Rådet på grunnlag av 

artikkel J.3 i traktaten om Den europeiske union, og bør 

heller ikke berøre medlemsstatenes ratifisering og 

gjennomføring av Konvensjonen om klasevåpen, 

undertegnet i Oslo 3. desember 2008. 

12) Målene om opprettholdelse av menneskerettighetene og 

bevaring av fred, sikkerhet og stabilitet, som generelt 

søkes oppnådd gjennom medlemsstatenes lover og 

forskrifter som begrenser overføring av forsvarsrelaterte 

varer, krever at opprinnelsesstatene gir tillatelse til 

overføring av de nevnte varene i Fellesskapet, og at det 

gis garantier fra de mottakende medlemsstatene. 

13) På bakgrunn av tiltakene fastsatt i dette direktiv for å 

beskytte disse målene er det ikke lenger nødvendig for 

medlemsstatene å innføre eller opprettholde andre 

begrensninger for å oppnå målene, med forbehold for 

traktatens artikkel 30 og 296. 

14) Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen av 

bestemmelser som er nødvendige av hensyn til offentlig 

orden eller offentlig sikkerhet. På bakgrunn av de 

forsvarsrelaterte varenes art og kjennetegn er hensynet 

til offentlig orden, f.eks. transportsikkerhet, lagrings-

sikkerhet, spredningsrisiko og forebygging av 

kriminalitet, særlig viktig i dette direktiv. 

  

(1) EUT L 88 av 29.3.2007, s. 58. 

(2) EFT L 338 av 9.12.1997, s. 1. 

15) Dette direktiv berører ikke anvendelsen av rådsdirektiv 

91/477/EØF av 18. juni 1991 om kontroll av erverv av 

og det å inneha våpen(3), og særlig ikke formalitetene 

knyttet til forflytning av våpen i Fellesskapet. Dette 

direktiv berører heller ikke anvendelsen av rådsdirektiv 

93/15/EØF av 5. april 1993 om harmonisering av 

bestemmelsene om markedsføring av og kontroll med 

eksplosive varer til sivil bruk(4), og særlig ikke 

bestemmelsene om overføring av ammunisjon. 

16) All overføring av forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet 

bør være underlagt krav om forhåndstillatelse i form av 

generelle, globale eller individuelle overføringslisenser 

som tildeles eller offentliggjøres av den medlemsstaten 

fra hvis territorium leverandøren ønsker å overføre 

forsvarsrelaterte varer. Medlemsstatene bør kunne unnta 

overføringer av forsvarsrelaterte varer fra kravet om 

forhåndstillatelse i særlige tilfeller angitt i dette direktiv. 

17) Medlemsstatene bør stå fritt til å avslå eller gi en 

forhåndstillatelse. I tråd med prinsippene for opprettelse 

av det indre marked bør en slik tillatelse være gyldig i 

hele Fellesskapet, og det bør ikke kreves ytterligere 

tillatelse for gjennomførsel eller innførsel til andre 

medlemsstaters territorium. 

18) Medlemsstatene bør fastsette hvilken type overfø-

ringslisens for forsvarsrelaterte varer eller kategorier av 

forsvarsrelaterte varer som passer for hver type 

overføring, og hvilke vilkår som bør gjelde for hver 

overføringslisens, idet det tas hensyn til overføringens 

følsomhet. 

19) Medlemsstatene bør så langt som mulig unngå å innføre 

eksportbegrensninger for komponenter og i stedet 

akseptere mottakerens brukserklæring, samtidig som det 

tas hensyn til i hvilken grad slike komponenter inngår i 

mottakerens egne varer. 

20) Medlemsstatene bør utpeke mottakerne av overførings-

lisenser på en måte som ikke innebærer 

forskjellsbehandling, med mindre dette er nødvendig for 

å beskytte grunnleggende sikkerhetsinteresser. 

21) For å lette overføringen av forsvarsrelaterte varer bør 

generelle overføringslisenser offentliggjøres av de 

medlemsstater som gir alle foretak som oppfyller 

vilkårene i hver generelle overføringslisens, tillatelse til 

å overføre forsvarsrelaterte varer.  

  

(3) EFT L 256 av 13.9.1991, s. 51. 

(4) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. 
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22) Det bør offentliggjøres en generell overføringslisens for 

overføring av forsvarsrelaterte varer til væpnede styrker 

for å øke leveringssikkerheten så mye som mulig for 

alle medlemsstater som velger å kjøpe slike varer i 

Fellesskapet. 

23) Det bør offentliggjøres en generell overføringslisens for 

overføring av komponenter til sertifiserte europeiske 

forsvarsforetak for å fremme samarbeid mellom og 

integrasjon av disse foretakene, særlig gjennom å 

tilrettelegge for optimalisering av forsyningskjedene og 

muliggjøre stordriftsfordeler. 

24) Medlemsstater som deltar i et mellomstatlig samarbeids-

program, bør kunne offentliggjøre en generell 

overføringslisens for de overføringene av forsvars-

relaterte varer til mottakere i andre deltakende 

medlemsstater som er nødvendige for å gjennomføre det 

nevnte programmet. Dette vil bedre betingelsene for 

deltakelse i mellomstatlige samarbeidsprogrammer for 

foretak som er etablert i de deltakende medlemsstater. 

25) Medlemsstatene bør kunne offentliggjøre ytterligere 

generelle overføringslisenser for å dekke tilfeller der 

trusselen mot menneskerettigheter, fred, sikkerhet og 

stabilitet er svært liten på grunn av varenes og 

mottakernes art. 

26) Dersom en generell overføringslisens ikke kan 

offentliggjøres, bør medlemsstatene på anmodning gi en 

global overføringslisens til enkeltforetak, unntatt i 

tilfellene fastsatt i dette direktiv. Medlemsstatene bør 

kunne tildele fornybare globale overføringslisenser. 

27) Foretakene bør underrette vedkommende myndigheter 

om bruken av overføringslisenser med henblikk på 

opprettholdelse av menneskerettighetene og bevaring av 

fred, sikkerhet og stabilitet og for å muliggjøre åpen 

rapportering av overføringer av forsvarsrelaterte varer 

med sikte på en demokratisk kontroll. 

28) Medlemsstatenes handlingsrom ved fastsettelse av 

vilkårene for generelle, globale og individuelle 

overføringslisenser bør være stort nok til at de kan 

fortsette samarbeidet innenfor den eksisterende 

internasjonale rammen for eksportkontroll. Ettersom det 

er og fortsatt bør være opp til den enkelte medlemsstat å 

tillate eller avslå en eksport, bør et slikt samarbeid bare 

skje med utgangspunkt i en frivillig koordinering av 

eksportpolitikken. 

29) For å kompensere for en gradvis erstatning av 

individuell forhåndskontroll med generell etterkontroll i 

de forsvarsrelaterte varenes opprinnelsesstat, bør det 

skapes gjensidig tillit ved å innføre garantier om at 

forsvarsrelaterte varer ikke vil bli eksportert til 

tredjestater i strid med eksportbegrensningene. Dette 

prinsippet bør også følges i tilfeller der forsvarsrelaterte 

varer overføres flere ganger mellom medlemsstatene før 

de eksporteres til en tredjestat. 

30) Medlemsstatene bør samarbeide innenfor rammene av 

Rådets felles holdning 2008/944/FUSP av 8. desember 

2008 om fastsettelse av felles regler for kontroll med 

eksport av militær teknologi og militært utstyr(1) 

gjennom anvendelse av felles kriterier samt melding om 

avslag og konsultasjonsordninger for å få en økt 

tilnærming av medlemsstatenes politikk når det gjelder 

eksport av forsvarsrelaterte varer til tredjestater. Dette 

direktiv bør ikke hindre medlemsstatene i å bestemme 

vilkårene for overføringslisenser for forsvarsrelaterte 

varer, herunder mulige eksportbegrensninger, særlig 

dersom dette er nødvendig for et samarbeid innenfor 

rammene av den nevnte felles holdning. 

31) Leverandørene bør underrette mottakerne om eventuelle 

begrensninger som er knyttet til overføringslisensene, 

slik at det kan bygges opp gjensidig tillit til at 

mottakerne vil overholde slike begrensninger etter at 

overføringen er utført, særlig ved en søknad om eksport 

til tredjestater. 

32) Det bør være opp til foretakene å avgjøre om fordelene 

ved å få muligheten til å motta forsvarsrelaterte varer i 

henhold til en generell overføringslisens, berettiger 

søknaden om sertifisering. Overføringer innenfor en 

foretaksgruppe bør omfattes av en generell 

overføringslisens i de tilfeller der konsernmedlemmene 

er sertifisert i sine respektive etableringsstater. 

33) Felles sertifiseringskriterier er nødvendig for å kunne 

bygge opp gjensidig tillit, særlig med hensyn til 

mottakernes evne til å overholde eksportbegrensningene 

for forsvarsrelaterte varer mottatt i henhold til en 

overføringslisens fra en annen medlemsstat. 

34) For å fremme gjensidig tillit bør mottakerne av 

overførte forsvarsrelaterte varer avstå fra å eksportere de 

nevnte varene dersom overføringslisensen inneholder 

eksportbegrensninger.  

  

(1) EUT L 335 av 13.12.2008, s. 99. 
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35) Når foretakene anmoder om en eksportlisens til 

tredjestater, bør de informere sine vedkommende 

myndigheter om hvorvidt de har overholdt eventuelle 

eksportbegrensninger som medlemsstaten som utstedte 

overføringslisensen, har knyttet til overføringen av de 

forsvarsrelaterte varene. Det minnes i denne forbindelse 

om at ordningen for konsultasjoner mellom 

medlemsstatene, som fastsatt i felles holdning 

2008/944/FUSP, er særlig relevant. 

36) Foretakene bør dokumentere eksportlisensen overfor 

vedkommende tollmyndighet ved Fellesskapets felles 

ytre grense ved eksport til en tredjestat av en 

forsvarsrelatert vare mottatt i henhold til en 

overføringslisens. 

37) Listen over forsvarsrelaterte varer angitt i vedlegget bør 

oppdateres slik at den samsvarer helt med Den 

europeiske unions felles liste over militært utstyr. 

38) For gradvis å kunne bygge opp gjensidig tillit er det 

nødvendig at medlemsstatene fastsetter effektive tiltak, 

herunder sanksjoner, som er tilstrekkelige for å sikre 

håndheving av bestemmelsene i dette direktiv, særlig 

bestemmelsene om at foretakene skal overholde de 

felles kriteriene for sertifisering og begrensningene på 

videre bruk av forsvarsrelaterte varer etter en 

overføring. 

39) Dersom en opprinnelsesmedlemsstat har rimelig grunn 

til å tvile på at en sertifisert mottaker vil overholde et 

vilkår knyttet til en generell overføringslisens, eller 

dersom en lisensutstedende medlemsstat anser at 

offentlig orden, offentlig sikkerhet eller statens 

grunnleggende sikkerhetsinteresser kan bli berørt, bør 

den ikke bare underrette de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen, den bør også midlertidig kunne oppheve 

eventuelle overføringslisenser for den mottakeren som 

følge av sitt ansvar for opprettholdelse av menneskeret-

tighetene og bevaring av fred, sikkerhet  

og stabilitet. 

40) For å fremme gjensidig tillit bør anvendelsen av de 

lover og forskrifter som vedtas for å sikre overholdelse 

av dette direktiv, utsettes til senere. Dette vil gjøre det 

mulig, før de nevnte bestemmelsene tas i bruk, å 

evaluere framgangen på grunnlag av en rapport som er 

utarbeidet av Kommisjonen og basert på opplysninger 

innsendt av medlemsstatene om de iverksatte tiltakene. 

41) Kommisjonen bør regelmessig offentliggjøre en rapport 

om gjennomføringen av dette direktiv, eventuelt 

ledsaget av forslag til nytt regelverk. 

42) Dette direktiv berører ikke eksistensen av eller 

gjennomføringen av regionale unioner mellom Belgia 

og Luxemburg eller mellom Belgia, Luxemburg og 

Nederland, som fastsatt i traktatens artikkel 306. 

43) Ettersom målene for dette direktiv, som er å forenkle 

reglene og framgangsmåtene for overføring av 

forsvarsrelaterte varer innenfor Fellesskapet for å sikre 

at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte, 

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og 

derfor på grunn av lisensprosedyrenes nåværende 

ulikheter og overføringenes tverrnasjonale karakter 

bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe 

tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 

traktatens artikkel 5. I samsvar med forholds-

messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

disse målene. 

44) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre dette 

direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 

1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av 

nærmere regler for utøvelsen av den gjennom-

føringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(1). 

45) Kommisjonen bør særlig gis fullmakt til å endre 

vedlegget. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har 

som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i 

dette direktiv, må de vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 

beslutning 1999/468/EF. 

46) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming(2) oppfordres medlems-

statene til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å 

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt 

det er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv 

og innarbeidingstiltakene — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

FORMÅL, VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

1. Målet med dette direktiv er å forenkle reglene og 

framgangsmåtene for overføring av forsvarsrelaterte varer 

innenfor Fellesskapet for å sikre at det indre marked virker på 

en tilfredsstillende måte.  

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 
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2. Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes handlefrihet 

med hensyn til politikken knyttet til eksport av forsvarsrelaterte 

varer. 

3.  Anvendelsen av dette direktiv er underlagt traktatens 

artikkel 30 og 296. 

4. Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes mulighet til å 

opprettholde og videreutvikle et mellomstatlig samarbeid så 

framt de overholder bestemmelsene i dette direktiv. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

Dette direktiv får anvendelse på forsvarsrelaterte varer som 

angitt i vedlegget. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1. «forsvarsrelatert vare» enhver vare oppført i vedlegget, 

2. «overføring» enhver forsendelse eller forflytning av en 

forsvarsrelatert vare fra en leverandør til en mottaker i en 

annen medlemsstat, 

3. «leverandør» en juridisk eller fysisk person etablert i 

Fellesskapet som er juridisk ansvarlig for en overføring, 

4. «mottaker» en juridisk eller fysisk person etablert i 

Fellesskapet som er juridisk ansvarlig for mottak av en 

overføring, 

5. «overføringslisens» en tillatelse fra en medlemsstats 

nasjonale myndighet som gir leverandører rett til å overføre 

forsvarsrelaterte varer til en mottaker i en annen 

medlemsstat, 

6. «eksportlisens» en tillatelse til å levere forsvarsrelaterte 

varer til en juridisk eller fysisk person i en tredjestat, 

7. «gjennomførsel» transport av forsvarsrelaterte varer 

gjennom en eller flere medlemsstater ut over 

opprinnelsesstaten og mottakerstaten. 

KAPITTEL II 

OVERFØRINGSLISENSER 

Artikkel 4 

Alminnelige bestemmelser 

1. Det skal kreves en forhåndstillatelse for å overføre 

forsvarsrelaterte varer mellom medlemsstater. Med forbehold 

for bestemmelser som er nødvendige for å ivareta offentlig 

sikkerhet eller offentlig orden, herunder transportsikkerhet, 

kreves ingen ytterligere tillatelse fra andre medlemsstater for 

gjennomførsel eller for innførsel til territoriet til den 

medlemsstaten der mottakeren av de forsvarsrelaterte varene 

befinner seg. 

2. Uten hensyn til nr. 1 kan medlemsstatene unnta 

overføringer av forsvarsrelaterte varer fra kravet om 

forhåndstillatelse fastsatt i nevnte nummer dersom 

a) leverandøren eller mottakeren er et statlig organ eller en del 

av de væpnede styrker, 

b) leveransene gjøres av Den europeiske union, NATO, IAEA 

eller andre mellomstatlige organisasjoner i forbindelse med 

utførelsen av sine oppgaver, 

c) overføringen er nødvendig for å gjennomføre et våpen-

samarbeidsprogram mellom medlemsstater, 

d) overføringen er knyttet til humanitær hjelp ved en 

katastrofe eller som en donasjon i en nødssituasjon, eller 

e) overføringen er nødvendig for eller etter reparasjon, 

vedlikehold, utstilling eller demonstrasjon. 

3. Kommisjonen kan, enten på eget initiativ eller på 

anmodning fra en medlemsstat, endre nr. 2 slik at den omfatter 

tilfeller der 

a) overføringen finner sted under forhold som ikke berører 

offentlig orden eller offentlig sikkerhet, 

b) kravet om forhåndstillatelse er blitt uforenlig med 

medlemsstatens internasjonale forpliktelser etter at dette 

direktiv er vedtatt, eller 

c) det er nødvendig av hensyn til mellomstatlig samarbeid, 

som nevnt i artikkel 1 nr. 4. 

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i dette direktiv ved å utfylle det, 

skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll som omhandlet i artikkel 14 nr. 2.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/157 

 

 

4. Medlemsstatene skal sikre at leverandører som ønsker å 

overføre forsvarsrelaterte varer fra sitt territorium, kan benytte 

generelle overføringslisenser eller søke om globale eller 

individuelle overføringslisenser i samsvar med artikkel  

5, 6 og 7. 

5. Medlemsstatene skal fastsette type overføringslisens for 

de berørte forsvarsrelaterte varer eller de berørte kategorier av 

forsvarsrelaterte varer i samsvar med bestemmelsene i denne 

artikkel og artikkel 5, 6 og 7. 

6. Medlemsstatene skal fastsette alle vilkår for 

overføringslisenser, herunder eventuelle begrensninger av 

eksport av forsvarsrelaterte varer til juridiske eller fysiske 

personer i tredjestater, under henvisning til blant annet trusselen 

mot menneskerettighetene, fred, sikkerhet og stabilitet. 

Medlemsstatene kan, så fremt de overholder fellesskapsretten, 

benytte seg av muligheten til å be om forsikringer om sluttbruk, 

herunder sluttbrukersertifikater. 

7. Medlemsstatene skal fastsette vilkårene for 

overføringslisenser for komponenter på grunnlag av en 

vurdering av overføringens følsomhet i henhold til blant annet 

følgende kriterier: 

a) komponentenes art i forhold til varene de skal inngå i, og en 

eventuell sluttbruk av de ferdige varene som kan gi 

grunnlag til bekymring, 

b) komponentens betydning for varene de skal inngå i. 

8. Med mindre de anser at overføringen av komponentene er 

følsom, skal medlemsstatene ikke innføre eksportbegrensninger 

for komponenter dersom mottakeren i en brukserklæring 

fastslår at komponentene som omfattes av overføringslisensen, 

inngår i eller skal inngå i mottakerens egne varer og derfor ikke 

på et senere tidspunkt kan overføres eller eksporteres som 

selvstendige varer, unntatt for vedlikeholds- eller repara-

sjonsformål. 

9. Medlemsstatene kan når som helst tilbakekalle, oppheve 

eller begrense bruken av overføringslisenser som de har utstedt, 

under henvisning til grunnleggende sikkerhetsinteresser, av 

hensyn til offentlig orden eller offentlig sikkerhet eller på grunn 

av manglende overholdelse av vilkårene knyttet til overfø-

ringslisensen. 

Artikkel 5 

Generelle overføringslisenser 

1. Medlemsstatene skal offentliggjøre generelle 

overføringslisenser som direkte gir leverandører som er etablert 

på deres territorium, og som oppfyller vilkårene knyttet til en 

generell overføringslisens, tillatelse til å gjennomføre 

overføringer av forsvarsrelaterte varer som er angitt i den 

generelle overføringslisensen, til en eller flere kategorier av 

mottakere som befinner seg i en annen medlemsstat. 

2. Med forbehold for artikkel 4 nr. 2 skal generelle 

overføringslisenser offentliggjøres i det minste dersom 

a) mottakeren inngår i en medlemsstats væpnede styrker eller 

er en offentlig oppdragsgiver på forsvarsområdet som 

foretar innkjøp som utelukkende skal brukes av en 

medlemsstats væpnede styrker, 

b) mottakeren er et foretak som er sertifisert i samsvar med 

artikkel 9, 

c) overføringen gjøres for en demonstrasjon, evaluering eller 

utstilling, 

d) overføringen gjøres for vedlikehold eller reparasjon og 

mottakeren er den opprinnelige leverandøren av de 

forsvarsrelaterte varene. 

3. Medlemsstater som deltar i et mellomstatlig 

samarbeidsprogram om utvikling, produksjon og bruk av ett 

eller flere forsvarsrelaterte varer, kan offentliggjøre en generell 

overføringslisens for de overføringene til andre medlemsstater i 

det nevnte programmet som er nødvendige for gjennomføringen 

av programmet. 

4. Med forbehold for de andre bestemmelsene i dette 

direktiv kan medlemsstatene fastsette vilkårene for registrering 

før en generell overføringslisens benyttes første gang. 

Artikkel 6 

Globale overføringslisenser 

1. Medlemsstatene skal etter anmodning beslutte å innvilge 

globale overføringslisenser til en enkeltleverandør, der det gis 

tillatelse til å overføre forsvarsrelaterte varer til mottakere i en 

eller flere medlemsstater. 

2. Medlemsstatene skal i hver global overføringslisens 

fastsette hvilke forsvarsrelaterte varer eller kategorier av 

forsvarsrelaterte varer som omfattes av den globale 

overføringslisensen, og hvilke mottakere eller hvilken kategori 

av mottakere som er godkjent. 

En global overføringslisens skal gis for en periode på tre år, 

som medlemsstatene kan fornye. 

Artikkel 7 

Individuelle overføringslisenser 

Medlemsstatene skal etter anmodning beslutte å innvilge 

individuelle overføringslisenser til en enkeltleverandør, der det 

gis tillatelse til å overføre en spesifisert mengde 

forsvarsrelaterte varer til én mottaker i en eller flere sendinger 

dersom 

a) anmodningen om en overføringslisens er begrenset til én 

overføring,  
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b) det er nødvendig for å beskytte medlemsstatens 

grunnleggende sikkerhetsinteresser eller av hensyn til den 

offentlige orden, 

c) det er nødvendig for å overholde medlemsstatenes 

internasjonale forpliktelser og tilsagn, eller 

d) en medlemsstat har tungtveiende grunner til å tro at 

leverandøren ikke vil kunne oppfylle vilkårene som er 

nødvendige for å få en global overføringslisens. 

KAPITTEL III 

INFORMASJON, SERTIFISERING OG EKSPORT ETTER 

OVERFØRING 

Artikkel 8 

Informasjon som skal gis av leverandørene 

1. Medlemsstatene skal påse at leverandørene av 

forsvarsrelaterte varer informerer mottakerne om vilkårene for 

en overføringslisens, herunder begrensninger, i forbindelse med 

sluttbruk eller eksport av forsvarsrelaterte varer. 

2. Medlemsstatene skal påse at leverandørene, når de har til 

hensikt å benytte en generell overføringslisens for første gang, 

innen rimelig tid informerer vedkommende myndigheter i den 

medlemsstaten fra hvis territorium de ønsker å overføre 

forsvarsrelaterte varer. Medlemsstatene kan fastsette hvilke 

tilleggsopplysninger som kan kreves om forsvarsrelaterte varer 

som overføres på grunnlag av en generell overføringslisens. 

3. Medlemsstatene skal påse og regelmessig kontrollere at 

leverandørene fører detaljerte og fullstendige registre over sine 

overføringer, i samsvar med gjeldende lovgivning i den nevnte 

medlemsstaten, og skal fastsette hvilke rapporteringskrav som 

er knyttet til bruken av en generell, global eller individuell 

overføringslisens. Slike registre skal omfatte handels-

dokumenter som inneholder følgende opplysninger: 

a) en beskrivelse av den forsvarsrelaterte varen og dennes 

referanse i henhold til vedlegget, 

b) mengde og verdi av den forsvarsrelaterte varen, 

c) overføringsdatoer, 

d) leverandørens og mottakerens navn og adresse, 

e) sluttbruken og sluttbrukeren av den forsvarsrelaterte varen, 

dersom det er kjent, og 

f) bevis på at opplysningene om en eksportbegrensning 

knyttet til en overføringslisens er oversendt mottakeren av 

den forsvarsrelaterte varen. 

4. Medlemsstatene skal påse at leverandørene oppbevarer 

registrene omhandlet i nr. 3 i minst like lang tid som det som er 

fastsatt i relevant nasjonal lovgivning i medlemsstaten med 

hensyn til krav til journalføring for markedsdeltakere, og 

uansett i en periode på minst tre år fra utløpet av det 

kalenderåret da overføringen fant sted. Registrene skal 

framvises på anmodning fra vedkommende myndigheter i den 

medlemsstaten fra hvis territorium leverandøren overførte de 

forsvarsrelaterte varene. 

Artikkel 9 

Sertifisering 

1. Medlemsstatene skal utpeke vedkommende myndigheter 

til å foreta sertifisering av mottakere som er etablert på deres 

territorium, av forsvarsrelaterte varer i henhold til 

overføringslisenser som er offentliggjort i andre medlemsstater 

i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav b). 

2. Gjennom sertifiseringen skal det mottakende foretakets 

pålitelighet fastslås, særlig med hensyn til dets evne til å 

overholde eksportbegrensningene for forsvarsrelaterte varer 

mottatt i henhold til en overføringslisens fra en annen 

medlemsstat. Påliteligheten skal vurderes på grunnlag av 

følgende kriterier: 

a) dokumentert erfaring fra forsvarsvirksomhet, der det særlig 

tas hensyn til foretakets historikk med hensyn til 

overholdelse av eksportrestriksjoner, eventuelle retts-

avgjørelser på dette området, eventuelle tillatelser til å 

produsere eller markedsføre forsvarsrelaterte varer og 

hvorvidt foretaket rår over erfarent lederpersonale, 

b) relevant industrivirksomhet knyttet til forsvarsrelaterte 

varer i Fellesskapet, særlig evnen til å utføre system-/ 

delsystemintegrasjon, 

c) utpeking av en overordnet leder som skal være personlig 

ansvarlig for overføringer og eksporter, 

d) en skriftlig erklæring fra foretaket, undertegnet av den 

overordnede lederen nevnt i bokstav c), om at foretaket vil 

treffe alle nødvendige tiltak for å overholde og håndheve 

alle særlige vilkår knyttet til sluttbruk og eksport av enhver 

komponent eller vare som er mottatt,  
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e) en skriftlig erklæring fra foretaket, undertegnet av den 

overordnede lederen nevnt i bokstav c), om at det med 

behørig aktsomhet og som svar på anmodninger og 

forespørsler fra de vedkommende myndigheter vil 

framskaffe detaljerte opplysninger om sluttbrukere eller 

sluttbruk av alle varer som er eksportert, overført eller 

mottatt i henhold til en overføringslisens fra en annen 

medlemsstat, og 

f) en beskrivelse av det interne samsvarsprogrammet eller 

foretakets styringssystem for overføring og eksport, 

kontrasignert av den overordnede lederen nevnt i bokstav 

c). I beskrivelsen skal det gis nærmere opplysninger om de 

organisasjonsmessige, menneskelige og tekniske ressursene 

ledelsen rår over i forbindelse med håndteringen av 

overføringer og eksporter, ansvarskjeden i foretaket, interne 

kontrollrutiner, holdningsskapende tiltak og opplæring av 

personalet, fysiske og tekniske sikkerhetsordninger samt 

registrering av og sporbarhet for overføringer og eksporter. 

3. Sertifikatene skal inneholde følgende opplysninger: 

a) navn på vedkommende myndighet som har utstedt 

sertifikatet, 

b) mottakerens navn og adresse, 

c) en erklæring om at mottakeren oppfyller kriteriene 

omhandlet i nr. 2, og 

d) sertifikatets utstedelsesdato og gyldighetstid. 

Sertifikatets gyldighetstid nevnt i bokstav d) skal uansett ikke 

overstige fem år. 

4. Sertifikatene kan inneholde ytterligere vilkår med  

hensyn til 

a) framskaffelse av nødvendige opplysninger for å kontrollere 

at kriteriene omhandlet i nr. 2 er oppfylt, 

b) midlertidig oppheving eller tilbakekalling av sertifikatet. 

5. Vedkommende myndigheter skal minst hvert tredje år 

kontrollere at mottakeren oppfyller kriteriene omhandlet i nr. 2 

og eventuelle vilkår knyttet til sertifikatene nevnt i nr. 4. 

6. Medlemsstatene skal anerkjenne sertifikater som er utstedt 

i samsvar med dette direktiv i en annen medlemsstat. 

7. Dersom vedkommende myndighet konstaterer at en 

sertifikatinnehaver etablert på medlemsstatens territorium ikke 

lenger oppfyller kriteriene omhandlet i nr. 2 eller et av 

vilkårene nevnt i nr. 4, skal den iverksette egnede tiltak. Slike 

tiltak kan omfatte tilbakekalling av sertifikatet. Vedkommende 

myndighet skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om sin beslutning. 

8. Medlemsstatene skal offentliggjøre og regelmessig 

oppdatere en liste over sertifiserte mottakere og underrette 

Kommisjonen, Europaparlamentet og de andre medlemsstatene 

om dette. 

Kommisjonen skal på sitt nettsted gjøre offentlig tilgjengelig et 

sentralt register over mottakere som medlemsstatene har 

sertifisert. 

Artikkel 10 

Eksportbegrensninger 

Medlemsstatene skal påse at mottakere av forsvarsrelaterte 

varer i forbindelse med en søknad om eksportlisens oppgir til 

sine vedkommende myndigheter at de har overholdt vilkårene 

for eventuelle eksportbegrensninger som er knyttet til slike 

varer, dersom varene mottas i henhold til en overføringslisens 

fra en annen medlemsstat, herunder eventuelt at de har fått den 

nødvendige tillatelse fra opprinnelsesstaten. 

KAPITTEL IV 

TOLLPROSEDYRER OG FORVALTNINGSSAMARBEID 

Artikkel 11 

Tollprosedyrer 

1. Medlemsstatene skal påse at eksportøren, når denne 

fullfører søknaden om eksport av forsvarsrelaterte varer på det 

tollstedet som er ansvarlig for å behandle eksportdeklarasjonen, 

framlegger dokumentasjon på at eventuelle nødvendige 

eksportlisenser er innhentet. 

2. Med forbehold for rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 av 

12. oktober 1992 om innføring av Fellesskapets tollkodeks(1) 

kan en medlemsstat dessuten for en periode på høyst 30 

virkedager midlertidig oppheve eksporten fra sitt territorium av 

forsvarsrelaterte varer som mottas fra en annen medlemsstat i 

henhold til en overføringslisens og inngår i en annen 

forsvarsrelatert vare, eller eventuelt på annen måte hindre at 

slike varer forlater Fellesskapet fra statens territorium, dersom 

den anser at 

a) relevante opplysninger ikke ble tatt hensyn til da 

eksportlisensen ble gitt, eller 

b) forholdene i betydelig grad har endret seg siden 

eksportlisensen ble gitt. 

3. Medlemsstatene kan fastsette at tollformalitetene ved 

eksport av forsvarsrelaterte varer bare kan behandles ved visse 

tollsteder.  

  

(1) EFT L 302 av 19.10.1992, s. 1. 
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4. Medlemsstater som benytter seg av muligheten fastsatt i 

nr. 3, skal underrette Kommisjonen og de relevante tollstedene. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene i  

C-serien av Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 12 

Utveksling av opplysninger 

Medlemsstatene skal i samarbeid med Kommisjonen iverksette 

alle hensiktsmessige tiltak for å innføre direkte samarbeid og 

utveksling av opplysninger mellom de nasjonale vedkommende 

myndigheter. 

KAPITTEL V 

OPPDATERING AV LISTEN OVER FORSVARSRELATERTE 

VARER 

Artikkel 13 

Tilpasning av vedlegget 

1. Kommisjonen skal oppdatere listen over forsvarsrelaterte 

varer angitt i vedlegget slik at den samsvarer helt med Den 

europeiske unions felles liste over militært utstyr. 

2. Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i dette direktiv, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll som 

omhandlet i artikkel 14 nr. 2. 

Artikkel 14 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 

artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 

det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 15 

Beskyttelsestiltak 

1. Dersom en lisensutstedende medlemsstat anser at det er 

alvorlig fare for at en mottaker som er sertifisert i samsvar med 

artikkel 9 i en annen medlemsstat, ikke vil overholde et vilkår 

knyttet til en generell overføringslisens, eller dersom en 

lisensutstedende medlemsstat anser at offentlig orden, offentlig 

sikkerhet eller dens grunnleggende sikkerhetsinteresser kan bli 

berørt, skal den underrette den andre medlemsstaten og be om 

en redegjørelse for situasjonen. 

2. Dersom tvilen omhandlet i nr. 1 vedvarer, kan den 

lisensutstedende medlemsstaten midlertidig oppheve 

gyldigheten av sin generelle overføringslisens for slike 

mottakere. Den skal underrette de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen om årsakene til dette beskyttelsestiltaket. 

Medlemsstaten som vedtok det nevnte tiltaket, kan beslutte å 

oppheve det dersom den anser at det ikke lenger er berettiget. 

Artikkel 16 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler om sanksjoner for 

overtredelse av de bestemmelser som vedtas i forbindelse med 

gjennomføringen av dette direktiv, særlig dersom 

opplysningene som gis med hensyn til overholdelse av 

eksportbegrensningene knyttet til en overføringslisens, og som 

kreves i henhold til artikkel 8 nr. 1 eller artikkel 10, er uriktige 

eller ufullstendige. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige 

tiltak for å sikre at de nevnte reglene gjennomføres. De fastsatte 

sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 17 

Revisjonsklausul og rapportering 

1. Kommisjonen skal innen 30. juni 2012 avgi en rapport om 

de tiltakene medlemsstatene har iverksatt for å innarbeide dette 

direktiv i nasjonal lovgivning, særlig artikkel 9–12 og artikkel 

15. 

2. Kommisjonen skal innen 30. juni 2016 se på 

gjennomføringen av dette direktiv og avgi en rapport om dette 

til Europaparlamentet og Rådet. Den skal særlig vurdere om og 

i hvilken grad målene med dette direktiv er oppnådd, blant 

annet med hensyn til det indre markeds virkemåte. 

Kommisjonen skal i sin rapport gjennomgå anvendelsen av 

artikkel 9–12 og artikkel 15 i dette direktiv og vurdere hvilken 

virkning dette direktiv har hatt på utviklingen av et europeisk 

marked for forsvarsutstyr og et fundament for en europeisk 

forsvarsteknologi og -industri, blant annet med hensyn til små 

og mellomstore bedrifters situasjon. Rapporten skal om 

nødvendig ledsages av et forslag til regelverk. 

Artikkel 18 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2011 vedta og 

offentliggjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 30. juni 2012. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 

viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 
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Artikkel 19 

Ikrafttredelsesdato 

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

Artikkel 20 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 6. mai 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 H.-G. PÖTTERING J. KOHOUT 

 President Formann 

 ______  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/10/EU 

av 22. mars 2012 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over 

forsvarsrelaterte varer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for 

overføring av forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet(1), særlig 

artikkel 13, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Direktiv 2009/43/EF omfatter alle forsvarsrelaterte varer 

som svarer til varene oppført i Den europeiske unions 

felles liste over militært utstyr, vedtatt av Rådet 

19. mars 2007. 

2) Rådet vedtok den 21. februar 2011 en ajourført utgave 

av Den europeiske unions felles liste over militært 

utstyr(2). 

3) Direktiv 2009/43/EF bør derfor endres. 

4) Av hensyn til sammenhengen bør medlemsstatene 

anvende de bestemmelser som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv, fra samme dato som de 

bestemmelser som er nødvendige for å etterkomme 

direktiv 2009/43/EF. 

5) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for overføring av 

forsvarsrelaterte varer i EU — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegget til direktiv 2009/43/EF erstattes med teksten i 

vedlegget til dette direktiv. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 85 av 24.3.2012, s.3, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s.14. 

(1) EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1. 

(2) EUT C 86 av 18.3.2011, s. 1. 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 24. juni 2012 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 30. juni 2012. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige 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, 22. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

2017/EØS/55/19 

 _____  
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KOMMISJONSREKOMMANDASJON 

av 11. januar 2011 

om sertifisering av forsvarsforetak i henhold til artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/43/EF om forenkling av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet 

(2011/24/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene 

for overføring av forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet(1) 

er det fastsatt kriterier for medlemsstatenes sertifisering 

av forsvarsforetak etablert på deres territorium som 

mottakere av forsvarsrelaterte varer overført i henhold 

til generelle overføringslisenser. 

2) Sertifiseringen av foretak er en viktig del av den 

forenklede lisensordningen som ble innført ved direktiv 

2009/43/EF. 

3) Medlemsstatenes ulike fortolkninger av sertifiserings-

kriteriene kan gjøre det vanskeligere å gjennomføre 

direktiv 2009/43/EF og å oppnå dets mål om forenkling. 

4) En ensartet fortolkning og anvendelse av sertifiserings-

kriteriene i medlemsstatene er viktig for den gjensidige 

anerkjennelsen av sertifikater omhandlet i artikkel 9 

nr. 6 i direktiv 2009/43/EF og for en utstrakt bruk av 

generelle lisenser. 

5) Medlemsstatenes representanter i komiteen nedsatt ved 

artikkel 14 i direktiv 2009/43/EF har uttalt at en ensartet 

fortolkning og anvendelse av sertifiseringskriteriene kan 

oppnås ved en kommisjonsrekommandasjon. 

6) Medlemsstatenes representanter i komiteen nedsatt ved 

artikkel 14 i direktiv 2009/43/EF dannet derfor en 

arbeidsgruppe som skulle utarbeide retningslinjer for 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 11 av 15.1.2011, s.62, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2013 av 14. juni 

2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s.14. 

(1) EUT L 146 av 10.6.2009, s. 1. 

sertifisering av forsvarsforetak i henhold til artikkel 9 i 

direktiv 2009/43/EF. 

7) Retningslinjene fastsatt i denne rekommandasjon er 

basert på visse medlemsstaters beste praksis, som har 

vist seg å være effektiv og anvendelig — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

1. SERTIFISERINGSKRITERIENE 

1.1. Vurdering av kriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 2 

bokstav a) og b) 

 Bare mottakende foretak som faktisk produserer 

forsvarsrelaterte varer eller delvis ferdigstilte forsvars-

relaterte varer som omfattes av direktiv 2009/43/EF, 

består av komponenter og/eller systemer og delsystemer 

innkjøpt fra tredjeparter og skal markedsføres under 

foretakets eget navn og varemerke, bør kunne sertifiseres. 

 Sertifiserte mottakende foretak bør benytte de 

forsvarsrelaterte varene som de mottar i henhold til de 

generelle overføringslisensene nevnt i artikkel 5 nr. 2 

bokstav b) i direktiv 2009/43/EF, i sin egen produksjon 

(dvs. innarbeide komponentene i andre varer eller bruke 

dem som reservedeler eller erstatningsdeler), og de bør 

ikke overføre dem videre eller eksportere dem uforandret 

(unntatt for vedlikeholds- eller reparasjonsformål) dersom 

dette krever forhåndstillatelse fra en opprinnelsesstat. 

 Vedkommende myndigheter bør, når det er hensikts-

messig og før de utsteder et sertifikat, kunne kreve at 

mottakende foretak avgir en erklæring der de forplikter 

seg til 

a)  å benytte de forsvarsrelaterte varene som de mottar i 

henhold til de generelle lisensene nevnt i artikkel 5 

nr. 2 bokstav b) i direktiv 2009/43/EF, i sin egen 

produksjon,  

2017/EØS/55/20 
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b)  å unnlate å overføre videre eller eksportere de 

relevante produktene uforandret, unntatt for 

vedlikeholds- eller reparasjonsformål. 

1.2. Leveranser til mottakende foretak som foretar innkjøp 

som utelukkende skal brukes av en medlemsstats 

væpnede styrker, i henhold til generelle overførings-

lisenser omhandlet i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i 

direktiv 2009/43/EF 

 Mottakende foretak som har status som offentlige 

oppdragsgivere i henhold til artikkel 1 nr. 9 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF(1), og som 

foretar innkjøp som utelukkende skal brukes av en 

medlemsstats væpnede styrker, bør ha rett til å motta 

forsvarsrelaterte varer i henhold til de generelle lisensene 

som er omhandlet i artikkel 5 nr. 2 bokstav a) i direktiv 

2009/43/EF, uten å være sertifisert. 

1.3. Vurdering av kriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 2 

bokstav c) og f) 

 Den overordnede lederen nevnt i artikkel 9 nr. 2 bokstav 

c) i direktiv 2009/43/EF bør være personlig ansvarlig for 

det interne samsvarsprogrammet eller foretakets 

styringssystem for overføring og eksport samt for 

personalet som er ansvarlig for eksport- og 

overføringskontrollen. Den overordnede lederen bør være 

medlem av foretakets ledelsesorgan. 

 Dersom det søkes om sertifikat for én eller flere 

produksjonsenheter, bør det i beskrivelsen av det 

mottakende foretakets ansvarskjede som kreves i henhold 

til artikkel 9 nr. 2 bokstav f) i direktiv 2009/43/EF, klart 

framgå at den overordnede lederen har kontroll over 

personalet i de enhetene som er ansvarlige for eksport- og 

overføringskontrollen. 

 Spørsmål om og retningslinjer for beskrivelsen av interne 

samsvarsprogrammer og den etterfølgende vurderingen er 

omhandlet i vedlegg I. Medlemsstatene kan tilføye 

ytterligere spørsmål. Dersom medlemsstatene tilføyer 

ytterligere spørsmål, bør de være direkte relevante for 

sertifiseringsvurderingen. 

1.4. Organisasjonsstruktur som skal sertifiseres, og 

vurdering av kriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 2 

bokstav d) og e) 

 Gjennomføringen av sertifiseringen vil avhenge av det 

mottakende foretakets organisasjonsstruktur og hvordan 

det delegerer ansvar for overførings- og eksportkontroll. 

Foretaket kan sertifiseres som en helhet eller per 

forretningsenhet. Foretak som har produksjonsenheter og 

  

(1) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114. 

tilhørende virksomheter på flere adresser med delegert 

ansvar for overførings- og eksportkontroll, bør angi hvilke 

enheter sertifikatet skal omfatte. 

2. SERTIFISERINGEN 

2.1. Standardmal for sertifikater 

 Det anbefales å bruke standardmalen for sertifikater i 

vedlegg II. 

 Sertifikatet bør utarbeides på et av de offisielle språkene i 

den medlemsstaten som utsteder sertifikatet, og helst på et 

av de offisielle språkene i en annen medlemsstat, som 

angitt av det sertifiserte mottakende foretaket. 

Tidspunktet for når sertifikatet trer i kraft, bør angis på 

sertifikatet. 

 Med hensyn til artikkel 9 nr. 4 bokstav a) bør det i 

sertifikatet kreves at det sertifiserte mottakende foretaket 

underretter den vedkommende myndigheten om alle 

forhold og hendelser som inntreffer etter at sertifikatet ble 

gitt, og som kan påvirke sertifikatets gyldighet eller 

innhold. Det sertifiserte mottakende foretaket bør særlig 

gi melding om 

a)  alle større endringer i sin industrivirksomhet for 

forsvarsrelaterte varer, 

b)  alle endringer i adressen der opplysninger om 

mottatte forsvarsrelaterte varer er tilgjengelige for 

vedkommende myndighet. 

 Med hensyn til bokstav a) bør endringens relevans med 

tanke på å begrunne en melding eventuelt vurderes i lys 

av de opplysninger som allerede er gitt for å bli registrert 

som et forsvarsforetak, eller for å bli tildelt eventuelle 

lisenser for forsvarsvirksomhet eller produksjon. 

2.2. Utveksling av opplysninger om mottakende foretak 

som ønsker å bli sertifisert 

 I henhold til artikkel 12 i direktiv 2009/43/EF oppmuntres 

nasjonale vedkommende myndigheter til å utveksle alle 

relevante opplysninger med hensyn til utstedelse av 

sertifikater. Dersom det for vurderingen av et mottakende 

foretak med tanke på sertifikatutstedelse er nødvendig å 

innhente opplysninger fra andre vedkommende 

myndigheter, skal den utstedende vedkommende 

myndigheten etablere kontakt med de andre relevante 

nasjonale vedkommende myndighetene før sertifikatet 

utstedes.  
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3. SAMSVARSKONTROLL 

3.1. Vedkommende myndigheters myndighet til å 

gjennomføre kontrollbesøk 

 Med henblikk på besøk for å kontrollere samsvar med 

sertifikatvilkårene og med kriteriene fastsatt i artikkel 9 

nr. 2 skal inspektørene som utpekes av den vedkommende 

myndigheten, minst ha myndighet til å 

a)  besøke relevante lokaler, 

b)  undersøke og ta kopier av registre, data, 

forretningsorden og alt annet relevant materiale for de 

produktene som eksporteres, overføres eller mottas i 

henhold til en overføringslisens fra en annen 

medlemsstat. 

 Slike inspeksjoner skal utføres i samsvar med 

lovgivningen i den medlemsstaten der de skal gjennom-

føres. 

3.2. Tilfeller som begrunner en ny vurdering 

 En ny vurdering av samsvaret med sertifikatvilkårene og 

med kriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 2 bør utføres av 

vedkommende myndighet i følgende tilfeller: 

a)  større endringer i det sertifiserte mottakende foretaket, 

herunder endringer i foretakets interne organisasjon 

eller i dets virksomhet, 

b)  tegn på at det sertifiserte mottakende foretaket ikke 

lenger oppfyller de relevante vilkårene og kriteriene, 

c)  det sertifiserte mottakende foretaket er blitt pålagt å 

iverksette korrigerende tiltak, 

d)  den midlertidige opphevingen av sertifikatet skal 

stoppes. 

3.3. Nøyere kontroll av nylig sertifiserte mottakende 

foretak 

 Den vedkommende myndigheten skal legge særlig vekt 

på å kontrollere nylig sertifiserte mottakende foretak. Den 

vedkommende myndigheten skal gjennomføre en 

samsvarskontroll helst i løpet av det første året etter at 

sertifikatet første gang ble utstedt. 

4. KORRIGERENDE TILTAK, MIDLERTIDIG OPPHEVING 

OG TILBAKEKALLING AV SERTIFIKATER 

4.1. Beslutninger om å pålegge korrigerende tiltak 

 Dersom et sertifisert mottakende foretak ikke lenger 

oppfyller ett eller flere av kriteriene fastsatt i artikkel 9 

nr. 2 i direktiv 2009/43/EF eller vilkårene knyttet til 

sertifikatet, og dersom den vedkommende myndigheten 

anser at den manglende oppfyllelsen er av mindre 

betydning, bør den vedkommende myndigheten senest én 

måned fra datoen da den først ble oppmerksom på den 

manglende oppfyllelsen, beslutte å kreve at det 

mottakende foretaket skal iverksette korrigerende tiltak. 

 Den nevnte beslutningen bør umiddelbart meddeles 

skriftlig av den vedkommende myndigheten til det 

sertifiserte mottakende foretaket. En slik beslutning bør 

inneholde et krav om at det sertifiserte mottakende 

foretaket gjennomfører det pålagte korrigerende tiltaket 

innen en frist som fastsettes i den skriftlige meldingen. 

 Ved utløpet av den nevnte fristen skal den vedkommende 

myndigheten kontrollere at det korrigerende tiltaket er 

gjennomført. Kontrollen kan omfatte et stedsbesøk, et 

møte med den overordnede lederen nevnt i artikkel 9 nr. 2 

bokstav c) i direktiv 2009/43/EF eller med en overordnet 

funksjonær som er utpekt av den nevnte overordnede 

lederen, og/eller en vurdering av skriftlig dokumentasjon 

fra den nevnte overordnede lederen. 

 Det sertifiserte mottakende foretaket skal senest tre 

måneder etter at kontrollen er gjennomført, underrettes 

skriftlig om den vedkommende myndighetens vurdering 

av det korrigerende tiltakets egnethet. 

4.2. Midlertidig oppheving og tilbakekalling av sertifikater 

 Den vedkommende myndigheten skal midlertidig 

oppheve eller tilbakekalle sertifikatet i følgende tilfeller: 

a)  det berørte sertifiserte mottakende foretaket har 

unnlatt å iverksette det korrigerende tiltaket innen 

fristen som ble fastsatt i den skriftlige meldingen fra 

den vedkommende myndigheten, der det ble stilt krav 

om at det sertifiserte mottakende foretaket skulle 

iverksette korrigerende tiltak, 

b)  det sertifiserte mottakende foretaket oppfyller ikke 

lenger ett eller flere av kriteriene fastsatt i artikkel 9 

nr. 2 i direktiv 2009/43/EF eller vilkårene knyttet til 

sertifikatet, og den vedkommende myndigheten anser 

at den manglende oppfyllelsen er av alvorlig 

betydning. 

 Den vedkommende myndigheten bør umiddelbart skriftlig 

underrette det sertifiserte mottakende foretaket og 

Kommisjonen om beslutningen om midlertidig oppheving 

eller tilbakekalling av sertifikatet.  
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 Den vedkommende myndigheten bør opprettholde den 

midlertidig opphevingen inntil det sertifiserte mottakende 

foretaket kan vise at det oppfyller kriteriene fastsatt i 

artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2009/43/EF og vilkårene knyttet 

til sertifikatet. Den vedkommende myndigheten bør i 

forbindelse med den skriftlige meldingen om midlertidig 

oppheving av sertifikatet eller i senere skriftlig 

korrespondanse fastsette en frist for når det sertifiserte 

mottakende foretaket skal godtgjøre at kriteriene og 

vilkårene er oppfylt. 

4.3. Stoppe den midlertidige opphevingen av sertifikatet 

 Etter utløpet av fristen fastsatt i beslutningen om 

midlertidig oppheving, bør den vedkommende 

myndigheten kontrollere om det sertifiserte mottakende 

foretaket oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 9 nr. 2 i 

direktiv 2009/43/EF og vilkårene knyttet til sertifikatet. 

 Kontrollen kan omfatte et stedsbesøk, et møte med den 

overordnede lederen nevnt i artikkel 9 nr. 2 bokstav c) i 

direktiv 2009/43/EF eller med en overordnet funksjonær 

som er utpekt av den nevnte overordnede lederen, og/eller 

en vurdering av skriftlig dokumentasjon fra den nevnte 

overordnede lederen. 

 Senest én måned etter at kontrollen er gjennomført, bør en 

ny beslutning fra den vedkommende myndigheten 

skriftlig meddeles det sertifiserte mottakende foretaket, 

der ett av følgende fastslås: 

a)  den midlertidig opphevingen av sertifikatet er stoppet, 

samt datoen for når beslutningen trer i kraft, 

b)  den midlertidig opphevingen opprettholdes til en 

bestemt dato, hvoretter en ny kontroll vil bli 

gjennomført, 

c)  sertifikatet tilbakekalles. 

5. UTVEKSLING AV OPPLYSNINGER OM SERTIFISERING 

 Dersom et sertifikat er tildelt, midlertidig opphevet eller 

tilbakekalt, eller dersom den midlertidig opphevingen av et 

sertifikat er stoppet, skal den vedkommende myndigheten 

umiddelbart skriftlig underrette det sertifiserte mottakende 

foretaket og Kommisjonen. 

6. OPPFØLGING 

 Medlemsstatene oppfordres til å gi virkning til denne 

rekommandasjonen senest 30. juni 2012. 

 Medlemsstatene oppmuntres til å underrette Kommisjonen 

om alle tiltak som iverksettes for å gi virkning til denne 

rekommandasjon. 

7. MOTTAKERE 

 Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 11. januar 2011. 

 For Kommisjonen 

 Antonio TAJANI 

 Visepresident

 

 ____  
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VEDLEGG I 

Spørsmål om og retningslinjer for beskrivelsen av interne samsvarsprogrammer og den etterfølgende vurderingen 

Kjerneområder Nøkkelspørsmål Anbefalinger om beste praksis 
Relevant 

sertifiseringskriterium 

1.  Organisasjonsmessige, menneske-

lige og tekniske ressurser som 

ledelsen rår over i forbindelse 

med håndteringen av overføringer 

og eksporter 

Hvor stor prosentdel av foretakets forretningsvirksomhet 

(årlig omsetning) kommer fra lisensavhengige eksporter 

og overføringer? 

Hvor mange slike eksporter og overføringer finner sted i 

løpet av et år? 

Hvilke funksjoner i foretaket (f.eks. innkjøp, utvikling, 

prosjektledelse, forsendelse) er involvert i eksport- og 

overføringsprosessen, og hvordan er disse ansvars-

områdene organisert? 

Har foretaket et elektronisk system for å styre eksporter og 

overføringer? Hva er systemets viktigste funksjoner? 

Formålet med disse spørsmålene er å få tilleggsopplysninger om foretakets interne 

organisasjon, noe som er relevant for å vurdere hvilken virkning eksport-

/overføringsvirksomheten har på foretaket og tilhørende driftsrutiner. 

 

Hvor mange personer er ansatt for enten bare å håndtere 

eksporter og overføringer eller for å ha ansvaret for dette 

sammen med andre oppgaver? 

Det bør alltid være minst to personer, i tilfelle av ferie, sykdom etc.  

Distribuerer foretaket internt sin skriftlige erklæring om å 

overholde forskrifter om eksport-/overføringskontroll og 

rette seg etter alle relevante begrensninger på sluttbruk og 

eksport? 

Distribuerer foretaket internt sin skriftlige erklæring om på 

anmodning å gi opplysninger om sluttbruk/sluttbrukere? 

Begge de skriftlige erklæringene bør tas med i samsvarshåndbøkene som er 

tilgjengelige for personalet som arbeider med eksport-/overføringskontroll, og de bør 

også være kjent for alle ansatte som er berørt av eksport-/overføringskontroll (f.eks. 

salgsavdelingen). 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav d) og e) 

Har foretaket til nå overholdt forskriftene om eksport-

/overføringskontroll? 

Foretaket bør kunne vise til gode resultater med hensyn til overholdelse av 

forskriftene om eksport-/overføringskontroll. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav a) 

Finnes det samsvarshåndbøker for personalet som arbeider 

med eksport-/overføringskontroll, og oppdateres de 

regelmessig? 

Samsvarshåndbøker bør være tilgjengelige for personalet som arbeider med eksport-

/overføringskontroll, i det minste i elektroniske form (f.eks. på foretakets intranett). 

De nevnte håndbøkene bør inneholde beskrivelser av hvilke driftsrutiner og 

organisasjonsmessige rutiner som skal følges av personalet som arbeider med eksport-

/overføringskontroll. 

Personalet som arbeider med eksport-/overføringskontroll, bør umiddelbart 

informeres om endringer i håndboken som gjelder deres oppgaver, samt tidspunktet 

for når de trer i kraft. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 
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Kjerneområder Nøkkelspørsmål Anbefalinger om beste praksis 

Relevant 

sertifiseringskriterium 

2.  Ansvarskjede Vennligst beskriv ansvarskjeden for eksporter og 

overføringer i foretaket. 

Ansvaret for overholdelse av reglene om eksport-/overføringskontroll bør fastsettes 

skriftlig. Det skriftlige underlaget for beskrivelsen av ansvarskjeden (som f.eks. 

registre eller organisasjonsplaner) bør holdes oppdatert. 

Beskrivelsen bør inneholde nærmere opplysninger om delegering av ansvar og om 

rutiner som gjelder når den overordnede lederen nevnt i artikkel 9 nr. 2 bokstav c) i 

direktiv 2009/43/EF er fraværende. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

Er en slik beskrivelse alltid tilgjengelig for den 

vedkommende myndigheten? 

Kunnskap om ansvarskjeden bør alltid finnes lett tilgjengelig for den vedkommende 

myndigheten, ikke bare i søknadsfasen, men også i forbindelse med senere 

samsvarskontroller og kontrollbesøk. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

I hvilken del av foretaket ligger eksport-

/overføringsforvaltningen? 

Foretakets størrelse og struktur bør avgjøre om forvaltningen av eksport-

/overføringskontrollen er organisert i hver enkelt forsendelsesenhet, i hovedkontoret 

eller som en egen eksportkontrollavdeling. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

Hvordan samvirker personalet som arbeider med eksport-

/overføringskontroll, med andre funksjoner i foretaket? 

Personalet som arbeider med eksport-/overføringskontroll, bør i så stor grad som 

mulig beskyttes mot interessekonflikter. Det nevnte personalet bør ha myndighet til å 

stanse en transaksjon. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

Hvordan er forholdet mellom personalet som arbeider med 

eksport-/overføringskontroll, og den overordnede lederen 

organisert, f.eks. når det gjelder muligheten for utveksling 

av opplysninger? 

Personalet som arbeider med eksportkontroll, bør kunne rapportere direkte til den 

overordnede lederen dersom de trenger tillatelse til å stanse en transaksjon. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

Vennligst angi de andre ansvarsområdene for den 

overordnede lederen som er utpekt til å være personlig 

ansvarlig for overføringer og eksporter. 

Den overordnede lederen bør være en del av toppledelsen. Hans/hennes stilling bør 

ikke være gjenstand for en interessekonflikt (han/hun bør f.eks. ikke også være 

salgssjef). 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav c) og f) 

3.  Internkontroller    

a)  Tilfeldige inspeksjoner Hvor ofte gjennomføres tilfeldige inspeksjoner? Internkontrollrutinene og de daglige driftsrutinene bør være gjenstand for (uventede) 

tilfeldige kontroller. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

b)  Internkontroller Hvor ofte gjennomføres internkontroller? Ideelt sett én gang om året, men minst hvert tredje år. Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

Hvor stor prosentdel av eksportene/overføringene er 

gjenstand for kontroller? 

Minst 1 % og et forventet maksimum på 20 %, avhengig av antallet 

eksporter/overføringer. Andelen kan variere for hver gang en kontroll gjennomføres. 
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Kjerneområder Nøkkelspørsmål Anbefalinger om beste praksis 

Relevant 

sertifiseringskriterium 

 Hvem gjennomfører disse kontrollene? Mulige svar bør være ett av de følgende: 

– en som sitter høyt oppe i ansvarskjeden for eksport-/overføringskontroll, 

– kvalitetssjefen, 

– økonomisjefen eller regnskapsføreren, 

– en annen person på mellomledernivå eller høyere som ikke er direkte involvert i 

det daglige arbeidet med eksporter/overføringer. 

 

 Hvilke spørsmål omfatter disse kontrollene? Kontrollene bør gi svar på følgende spørsmål: 

– Overholdes de pålagte eksportbegrensningene? 

– Er oppdaterte rutiner på plass for å sikre at alle eksport- og overføringsforskrifter 

blir overholdt? 

– Gjennomføres det regelmessig holdningsskapende opplæring? 

– Er registre lett tilgjengelige? 

– Er registrene fullstendige? 

– Omfatter registrene alle relevante aspekter ved import, eksport og overføring 

samt ved produkter som forblir i medlemsstaten? 

– Finnes det opplysninger om de relevante produktenes vei fra kilde til 

bestemmelsessted? 

 

c) Planlegging, effektivitet og 

oppfølging av kontrollene 

Hvordan sikres det at et representativt utvalg av 

forsendelser blir kontrollert? 

Minst én forsendelse per kunde eller bestemmelsessted eller minst én forsendelse for 

hvert prosjekt bør kontrolleres. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

Har foretaket opprettet et program for internkontroll? Et program for internkontroll bør etableres for å sikre at et representativt utvalg av 

forsendelser blir kontrollert. 

Blir en eventuell manglende overholdelse som 

internkontrollene avdekker, systematisk korrigert? Er slike 

tiltak sporbare? 

Foretaket bør tydelig dokumentere alle forekomster av antatt manglende overholdelse 

som oppdages gjennom internkontrollen, de anbefalte tiltakene for å korrigere slike 

forekomster og en vurdering av de nevnte korrigerende tiltakenes virkning med 

hensyn til overholdelse. 
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Kjerneområder Nøkkelspørsmål Anbefalinger om beste praksis 

Relevant 

sertifiseringskriterium 

4.  Generelle holdningsskapende tiltak    

4.1 Driftsrutiner og organisasjons-

messige rutiner 

Hvordan er foretakets interne rutiner utformet for å 

iverksette holdningsskapende tiltak og redusere risikoene 

ved eksport-/overføringskontroll? 

Driftsrutiner og organisasjonsmessige rutiner bør dokumenteres skriftlig og inneholde 

retningslinjer om 

– hele eksport-/overføringsprosessen fra mottakelse av en ordre, vurdering av 

eksport-/overføringsforskriftenes anvendelighet og overholdelse av relevante 

eksport-/overføringsforskrifter til forsendelse eller overføring (en endelig 

samsvarskontroll må gjennomføres før forsendelsen eller overføringen), 

– samsvarskontroll med hensyn til lisensvilkårene, 

– samvirke med eksterne parter og i visse tilfeller med andre berørte avdelinger i 

foretaket, f.eks. juridisk avdeling og salgsavdelingen, 

– koordinering av alle ansatte som deltar i eller på annen måte er berørt av eksport-

/overføringskontroller (salgspersonalet bør f.eks. få beskjed om å informere 

personalet som arbeider med eksport-/overføringskontroll, ved enhver tvil, og det 

bør informeres om at behandlingen av en ordre bare kan skje etter at personalet 

som arbeider med eksport-/overføringskontroll, har godkjent den), 

– koordinering av og mulig utveksling av opplysninger med vedkommende 

myndigheter (f.eks. mulig rapportering av mistenkelige transaksjonsordrer og 

muligheten for at det finnes en frivillig offentlighetspolitikk). 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

4.1.1. Driftsrutiner og organisasjons-

messige rutiner: førlisensfasen(1) 

   

a)  Embargoer Hvordan tar foretaket hensyn til embargoer? Dersom en forsendelse planlegges til et bestemmelsessted som er underlagt en 

embargo, bør det finnes regler for å kontrollere de relevante embargoforskriftene. En 

slik kontroll bør minst omfatte 

– leveringsforbudene som er innført ved embargoforskriften, 

– klassifisering i henhold til embargoens produktliste av de produktene som skal 

sendes, 

– tilleggskrav i forbindelse med lisens for visse tjenester, f.eks. teknisk bistand. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 
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Kjerneområder Nøkkelspørsmål Anbefalinger om beste praksis 

Relevant 

sertifiseringskriterium 

b)  Sanksjonslister Hvordan tar foretaket hensyn til sanksjonslister? Navn og identitet på juridiske og fysiske personer som det skal leveres til, bør 

kontrolleres mot relevante sanksjonslister. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

Når det søkes etter en identitet i sanksjonslistene, hvor stor 

grad av sikkerhet (uttrykt i prosent) kreves det for å si at 

dette er et «treff»? Hvilke rutiner følges ved treff på et 

navn? 

Det bør finnes skriftlige retningslinjer som i detalj beskriver hvor sannsynlig det er at 

«treff» blir behandlet (ved treff må dette f.eks. rapporteres til vedkommende 

myndighet). 

c)  Kontroll av produkter oppført 

på listen (produkter som det 

kreves lisens for fordi de står 

på en liste for eksport-

/overføringskontroll) 

Spørsmål om interne rutiner for å sikre at et produkt på 

listen ikke eksporteres eller overføres uten lisens: 

 Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

1)  Finnes det et elektronisk databehandlingssystem for å 

registrere klassifiseringen av produkter mottatt eller 

produsert av foretaket? 

Klassifiseringen av produkter bør registreres i et elektronisk databehandlingssystem 

(bare dersom et slikt allerede finnes). Endringer i kontrollistene bør umiddelbart 

registreres i systemet. 

2)  Hvordan klassifiseres og registreres alle produkter 

som det kreves lisens for, og hvem er ansvarlig for 

dette? Hvilke rutiner er etablert for å sikre at 

klassifiseringen av produktene holdes oppdatert, og 

hvordan dokumenteres dette? 

Personalet som arbeider med eksport-/overføringskontroll, bør være ansvarlig for å 

registrere og klassifisere produkter, om nødvendig i samråd med teknisk sakkyndige. 

3)  Hvordan vurderes mottakerens sluttbruk og 

pålitelighet? 

Personalet som arbeider med eksport-/overføringskontroll, bør være ansvarlig for å 

kontrollere mottakernes pålitelighet, med særlig oppmerksomhet rettet mot 

sluttbruken og risikoen for omdirigering. 

Dersom personalet som arbeider med eksport-/overføringskontroll, får vite at 

mottakeren har brutt forskriftene om eksport-/overføringskontroll, bør personalet 

underrette vedkommende myndighet. En kontroll av om mottakeren har handlet i god 

tro, er særlig viktig i tilfeller der kunden er ny eller identiteten er uklar, eller når det er 

tvil om den påståtte sluttbruken (mottakeren bestiller f.eks. uvanlige mengder eller ber 

om spesielle og uvanlige transittruter). 

d) Immateriell overføring av 

teknologi 

Hvordan sikrer foretaket overholdelse av kravene knyttet 

til immateriell overføring av teknologi (f.eks. e-post og 

tilgang til intranettet fra utlandet)? 

Foretaket bør ha klare og skriftlige retningslinjer om immateriell overføring av 

teknologi via f.eks. e-post, faks, intranett eller Internett. 

Teknologien bør ikke stilles til rådighet eller overføres før det er vurdert om det 

kreves lisens for den, og eventuelt om det foreligger en lisens som gjør at 

overføringen er tillatt. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 
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Kjerneområder Nøkkelspørsmål Anbefalinger om beste praksis 

Relevant 

sertifiseringskriterium 

e)  Teknisk bistand Hvordan sikrer foretaket at kravene knyttet til teknisk 

bistand overholdes? 

En rutine for samsvarskontroll med hensyn til teknisk bistand bør finnes for 

– utenlandske besøkende/ansatte, 

– ansatte (f.eks. teknikere) i utlandet, 

– konferanser, seminarer med utenlandske deltakere eller seminarer som arrangeres 

utenlands. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

4.1.2. Driftsrutiner og organisasjons-

messige rutiner: lisensfasen 

Hvordan sikrer foretaket at det utarbeides fullstendige 

lisenssøknader? 

Foretaket bør ha tilstrekkelig kapasitet til fullt ut å overholde gjeldende 

lisenssøknadsprosesser i medlemsstaten der den er etablert. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

4.1.3. Driftsrutiner og organisasjons-

messige rutiner: etterlisensfasen 

Hvilke interne rutiner sikrer overholdelse av 

lisensvilkårene? 

En endelig verifisering av kravene til eksport-/overføringskontroll bør finne sted før 

den endelig forsendelsen, for å sikre at lisensvilkårene er overholdt. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

4.2.  Holdningsskapende tiltak og 

opplæring av personalet som 

arbeider med eksportkontroll 

Hvilke opplysninger er tilgjengelige for alle ansatte som 

berøres av eksport-/overføringskontroll, og for personalet 

som arbeider med eksport-/overføringskontroll? 

Alle bør ha tilgang til de ovennevnte driftsrutinene og organisasjonsmessige rutinene 

knyttet til eksport-/overføringskontroll. 

Disse driftsrutinene og organisasjonsmessige rutinene bør registreres og oppdateres i 

samsvarshåndbøker som er tilgjengelige for personalet som arbeider med eksport-

/overføringskontroll. 

Driftsrutinene og de organisasjonsmessige rutinene bør inneholde en klar beskrivelse 

av samsvarsprosessen knyttet til eksport/overføring, fra mottakelse av en ordre og 

kontroll av overholdelse av relevante eksport-/overføringsforskrifter til endelig 

forsendelse eller overføring. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

Hvor ofte oppdateres kunnskapene til personalet som 

arbeider med eksportkontroll? 

Dette bør skje i forbindelse med endringer i nasjonalt regelverk og Unionens 

regelverk om eksportkontroll og tilhørende rutiner, men minst én gang i året. I tillegg 

til årlig generell opplæring og oppdatering bør kommentarer til regelverket om 

eksport-/overføringskontroll samt fagblader og -magasiner, dersom slike finnes, også 

gjøres tilgjengelige. 

Hvordan oppdateres kunnskapene til personalet som 

arbeider med eksportkontroll? 

Opplæring ved hjelp av ulike verktøy omfatter 

– eksterne seminarer, 

– påmelding til informasjonsmøter som tilbys av vedkommende myndigheter, 

– opplæringsarrangementer, eksternt eller på nettet. 



   

 

 

3
1

.8
.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. 5

5
/1

7
5
 

 
Kjerneområder Nøkkelspørsmål Anbefalinger om beste praksis 

Relevant 

sertifiseringskriterium 

5.  Fysisk og teknisk sikkerhet Er foretaket sikkerhetsakkreditert av et relevant statlig 

organ? Gi nærmere opplysninger. 

Alle nasjonale forsvarsdepartementer eller lignende organisasjoner vil trolig kreve 

visse sikkerhetstiltak dersom foretaket arbeider på deres vegne. Bare det faktum at 

foretaket på en eller annen måte er sikkerhetsakkreditert, kan være tilstrekkelig. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

Hvis det ikke finnes en slik offisiell 

sikkerhetsakkreditering, hvilke sikkerhetstiltak er på plass 

for å få sikre registreringer og rutiner i forbindelse med 

eksport/overføring? 

Området bør være fullstendig inngjerdet. Inngangen bør sikres og kontrolleres. 

Området bør være under konstant overvåking, også utenom arbeidstiden. Det kan 

være en egen inngang for leveranser og henting, atskilt fra det sentrale 

produksjonsområdet. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

Hvilke sikkerhetstiltak finnes med hensyn til programvare 

og teknologi? 

Systemet bør være passordbeskyttet og sikret med en brannmur. Foretakets nettverk er 

sikret mot uberettiget tilgang. 

Elektroniske enheter (bærbare PC-er, PDA-er etc.) som tas med utenfor området eller 

utenlands, og e-poster som sendes som del av et prosjekt og av andre grunner, bør 

kontrolleres. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

6.  Registrering og sporing av 

eksporter og overføringer 

Hvordan vedlikeholder foretaket registre over 

eksportbegrensninger som sendes fra produkt-

leverandøren? 

Foretakene bør benytte én eller flere av følgende: 

– filmapper eller e-postmapper, 

– prosjektmapper, 

– leverandørmapper, 

– egne mapper for begrensninger, 

– et ordresystem. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

 Hvordan knyttes eksportbegrensningene til senere 

begrensninger av overføringer eller eksporter? 

Mulige svar bør omfatte én eller flere av følgende: 

– filmapper eller e-postmapper som inneholder opplysninger om import og senere 

forflytninger, 

– som del av bedriftens styringssystem, 

– prosjekt- eller leverandørmapper der alle opplysninger ligger samlet, 

– et arkivsystem som ligner på et mappesystem. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 



   

 

N
r. 5

5
/1

7
6
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
1

.8
.2

0
1
7
 

 
Kjerneområder Nøkkelspørsmål Anbefalinger om beste praksis 

Relevant 

sertifiseringskriterium 

 Hvordan gjøres disse registreringene tilgjengelige for 

vedkommende myndigheter? 

– Registrene bør kunne gjøres tilgjengelige elektronisk. I noen tilfeller vil det være 

nødvendig med et besøk på stedet dersom man trenger adgang til sikre intranett, 

men noen registre vil kunne overføres med sikte på fjernkontroll. 

– Registre kan også gjøres tilgjengelige i papirformat, og noen av disse kan 

skannes, f.eks. med sikte på fjernkontroll. 

Artikkel 9 nr. 2 

bokstav f) 

(1) Formålet med førlisensfasen er å bestemme om foretaket påvirkes av eksport-/overføringskontrollene, dvs. om forskrifter om eksport-/overføringskontroll er relevante for foretakets virksomheter og transaksjoner, og følgelig om det er et krav om 

lisens for de nevnte transaksjonene. Målet er så tidlig som mulig å identifisere og analysere eventuelle risikoer knyttet til eksport-/overføringskontroller og å gjennomføre eventuelle nødvendige relevante tiltak, f.eks. å søke om en lisens eller å 

bruke en generell lisens på en hensiktsmessig måte. 
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VEDLEGG II 

STANDARDMAL FOR SERTIFIKATER 

LOGO FOR MEDLEMSSTATENS VEDKOMMENDE MYNDIGHET 

IDENTIFISERING AV VEDKOMMENDE MYNDIGHET 

SERTIFIKAT 

utstedt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling 

av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet 

Sertifikat nr. XXX – 

Det mottakende foretaket …………………………….......................…………………………………… (navn 

på det mottakende foretaket) 

registrert som …………........................................................................................................................ 

(foretakets registreringsnummer) 

beliggende i ...................................................................................... (hovedkontorets gate og 

gatenummer, postnummer og poststed) 

oppfyller kravene i artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2009/43/EF, som fastsatt i 

……………………………………...……………………. (henvisning til nasjonal lov der artikkel 9 er 

innarbeidet). 

Det sertifiserte mottakende foretaket og dets produksjonsenheter oppført nedenfor har rett til å motta 

forsvarsrelaterte varer for egen produksjon og for vedlikeholds- og reparasjonsformål i henhold til 

generelle overføringslisenser offentliggjort av andre medlemsstater. 

Produksjonsenhetenes adresser: ……………………………………………………………………..…………. 

(Valgfritt utelukkelsesfelt): 

Dette sertifikat tillater mottak av forsvarsrelaterte varer som står på Den europeiske unions felles liste 

over militært utstyr, med unntak av følgende kategorier: 

… … … … … … … … . 

Vilkårene for dette sertifikat er fastsatt i ………………………………….... (relevant nasjonal lovgivning) 

Dette sertifikat gjelder fra ………………… (ikrafttredelsesdato) til ………………….…………. (utløpsdato) 

Utstedt i ……………………………………..………………………………………………………………… (sted) 

den ……………………………………………………………………………………………… (utstedelsesdato) 

(Undertegnet av den vedkommende myndighet som er ansvarlig for sertifiseringen) 
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KOMMISJONSAVGJERD 

av 27. juli 2011 

om tryggleikskrav som europeiske standardar skal innehalde i medhald av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/95/EF, for å førebyggje visse risikoar for barn i samband med innvendige 

persienner, vindaugsskjermingar med snorer og tryggingsinnretningar 

(2011/477/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF 

av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet(1), særleg 

artikkel 4 nr. 1 bokstav a), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I medhald av artikkel 3 nr. 2 andre leddet i direktiv 

2001/95/EF vert eit produkt rekna som trygt når det er i 

samsvar med frivillige nasjonale standardar som 

gjennomfører europeiske standardar, og som det er 

offentleggjort tilvisingar til i Tidend for Den europeiske 

unionen. 

2)  Desse europeiske standardane skal fastsetjast av dei 

europeiske standardiseringsorgana på grunnlag av 

særlege tryggleikskrav som Kommisjonen har fastsett. 

3)  I mange bustader finst det persienner og andre 

vindaugsskjermingar med snorer som vert nytta til å 

heve eller senke produktet (snortrekk), eller til å halde 

dei ulike delane i produktet saman (stigesnorer). Desse 

snorene inneber ein kvelingsfare for barn ettersom det 

kan dannast lykkjer som barn kan vikle seg inn i når dei 

leikar i nærleiken av eit vindauge. Barn kan òg klatre 

opp i vindaugskarmar eller på møblar for å få tak i 

snorene. Det kan likeins skje ulukker når senger eller 

barnesenger vert plasserte nær vindauge der barn kan nå 

snorene. 

4)  Ifølgje ei undersøking frå 1998 med eit utval sjukehus i 

dei 15 EU-medlemsstatane vart 129 barn innlagde på 

sjukehus på grunn av skadar knytte til lykkjer på 

persienne- eller gardinsnorer(2). I Det sameinte 

kongeriket reknar ein med eitt til to barnedødsfall kvart 

år som følgje av at barn viklar seg inn i persiennesnorer. 

Nyare tal som Kommisjonen har fått kjennskap til, viser 

at det i tidsrommet 2008 til 2010 har vore ti dødsulukker 

med barn mellom 15 og 36 månader i Irland, Finland, 

Nederland, Det sameinte kongeriket og Tyrkia. I 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 196 av 28.7.2011, s.21, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 112/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s.16 

(1) TEF L 11 av 15.1.2002, s. 4. 

(2) http://ec.europa.eu/consumers/reports/rights_child_safety_prod.pdf 

Sambandsstatane er det sidan 1999 rapportert om 119 

dødsfall og 111 alvorlege ulukker knytte til 

vindaugsskjerming med snorer. I Canada er det sidan 

1986 knytt 28 dødsfall og 23 alvorlege ulukker til desse 

produkta. I Australia er minst ti barn omkomne i 

kvelingsulukker med persiennesnorer sidan 2000(3). 

Desse tala viser likevel berre ein del av problemet 

ettersom mange slike ulukker ikkje vert rapporterte(4). 

5)  Forsking viser at dei fleste dødsulukker med 

persiennesnorer skjer på soverom, og at dei barna som 

vert forulukka, er mellom 16 og 36 månader. Over 

halvparten av desse ulukkene rammar barn som er 

omkring 23 månader. Sjølv om barn i den alderen er 

fullt rørlege, har dei vanskar med å kome seg lause 

dersom dei vert vikla inn i snorene, ettersom hovudet 

framleis er tyngre i høve til kroppen enn det som er 

tilfellet for vaksne, og muskelkontrollen enno ikkje er 

fullt utvikla. I tillegg er ikkje luftrøyret fullt utvikla og 

difor trongare og mjukare enn hjå vaksne og større barn, 

noko som medfører raskare kveling dersom halsen vert 

snørt saman(5). 

6)  Den europeiske standarden EN 13120:2009 inneheld 

krav til yteevne for innvendige persienner, medrekna 

tryggleikskrav. Visse persiennemodellar som har vore 

knytte til ulukker, er likevel ikkje omfatta av 

verkeområdet for denne standarden. 

7)  Den europeiske standarden EN 13120:2009 viser til 

innvendige persienner, både manuelle og motoriserte, 

der dei motoriserte er omfatta av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai 2006 om 

maskiner(6). Det direktivet omfattar likevel ikkje 

tryggleiken til barn når det gjeld den særlege risikoen 

for kveling, og heller ikkje persienner som har snorer 

med manuell betening. 

8)  Motorisering kan fjerne risikoane knytte til snortrekka, 

men ikkje til stigesnorene. 

9)  Andre vindaugsskjermingar med farlege fritthengande 

snorer utgjer ein liknande risiko for barn.  

  

(3) http://www.ocba.sa.gov.au/productsafety/warning/blindcords.html 

(4) http://www.cpsc.gov/CPSCPUB/PREREL/PRHTML97/97136. 

html 

(5) http://www.rospa.com/about/currentcampaigns/blindcords/ 

(6) TEU L 157 av 9.6.2006, s. 24. 

2017/EØS/55/21 
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10)  Rapportar om ulukker knytte til snorer, viser at 

dødsårsaka er kveling. Eksisterande europeiske 

standardar for vindaugsskjermingar og persienner 

inneheld ingen krav med omsyn til denne risikoen. 

11)  For å bøte på risikoen for feilmontering eller manglande 

montering bør produsentane betre utforminga av 

tryggingsinnretningane eller vindaugsskjermingane, slik 

at produktet ikkje kan nyttast dersom tryggingsinn-

retningane ikkje er monterte på riktig måte. 

12)  Det bør difor fastsetjast tryggleikskrav som sikrar at 

innvendige persienner og andre vindaugsskjermingar 

med snorer er utforma på ein måte som er trygg for 

barn, og som fjernar risikoen for kveling og blokkering 

av luftvegane som følgje av at snorer eller smådelar er 

tilgjengelege. 

13)  I tillegg til krav til trygg bruk av vindaugsskjermingar 

og persienner med snorer, bør det òg utarbeidast krav til 

og produkttryggleiksopplysningar om tryggingsinn-

retningane. 

14)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå det utvalet som er skipa ved 

artikkel 15 i direktiv 2001/95/EF, og verken 

Europaparlamentet eller Rådet har sett seg imot dei — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I denne avgjerda tyder: 

a) «innvendige persienner» eit vindaugsskjermingsprodukt 

som er montert ein stad innvendig i ein bygning, 

b) «vindaugsskjermingar med snorer» andre produkt enn 

innvendige persienner, som vert nytta til å skjerme 

vindauge, og som har fritthengande snorer. Vindaugs-

skjermingar kan plasserast på utsida av vindauget, mellom 

to vindauge eller framfor eit vindauge, 

c) «farleg lykkje» ei lykkje på ei fritthengande snor, kjede eller 

liknande, eventuelt kombinert med stoff, som kan hamne 

over hovudet eller rundt halsen på små barn og medføre 

kvelingsfare, 

d) «tryggingsinnretningar» ei innretning eller ei utforming 

som tryggjer små barn mot kvelingsfare ved til dømes å 

hindre at det oppstår farlege lykkjer på snora eller kjeda, 

syte for at lykkja ryk eller at snora eller kjeda vert utløyst 

når det dannar seg ei farleg lykkje eller når snora eller kjeda 

vert utsett for belasting, gjere snora eller kjeda utilgjengeleg 

for barn eller hindre at snorene viklar seg saman, 

e) «tilgjengelege snorer, kjeder, kulekjeder eller liknande» 

snorer, kjeder, kulekjeder eller liknande som heng fritt 

framfor, bak eller på sida av persienna eller 

vindaugsskjerminga, og som små barn kan nå og trekkje i, 

og som dermed utgjer ein kvelingsfare. Høg plassering vert 

ikkje rekna som eit hinder for tilgang. 

Artikkel 2 

Dei tryggleikskrava for innvendige persienner, 

vindaugsskjermingar med snorer og tryggingsinnretningar som 

dei europeiske standardane skal innehalde i medhald av artikkel 

4 i direktiv 2001/95/EF, er fastsette i vedlegget til denne 

avgjerda. 

Artikkel 3 

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

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

Utferda i Brussel, 27. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tryggleikskrav for innvendige persienner, vindaugsskjermingar med snorer og tryggingsinnretningar 

1. VERKEOMRÅDE 

Dei tryggleikskrava som er førte opp i dette dokumentet, skal nyttast på alle innvendige persienner og 

vindaugsskjermingar med snorer, utan omsyn til utforming og materiale, til dømes: 

— persienner, 

— rullegardiner, 

— lamellgardiner, 

— plisségardiner og gardiner med bikakestruktur, 

— heisgardiner, 

— draperi, 

— panelgardiner, 

— innvendige skodder, 

— rullepersienner. 

Desse krava skal òg nyttast på forheng, insektnett og persienner mellom forsegla glas dersom dei vert betente ved hjelp 

av tilgjengelege snorer, kjeder, kulekjeder eller liknande som kan danne farlege lykkjer. 

Desse tryggleikskrava skal minst omfatte barn (små barn) mellom 0 og 42 månader. 

2. KRAV 

Ved fastsetjinga av krav til yteevne for innvendige persienner og vindaugsskjermingar med snorer er det særs viktig å 

ta omsyn til dei sannsynlege bruksvilkåra og moglege farane som tilgjengelege snorer, kjeder, kulekjeder eller 

liknande, kan utgjere for barn. 

For å minske risikoen for kveling og blokkering av luftvegane skal innvendige persienner (og vindaugsskjermingar 

med snorer) ha ei utforming med innbygd tryggleik. Ved hjelp av moderne teknologi skal alle moglege løysingar 

vurderast med omsyn til ei trygg utforming av produktet for bruk i alle dei omgjevnadene som det er rimeleg å tru at 

små barn har tilgang til eller kan opphalde seg i, til dømes bustader, hotell, sjukehus, kyrkjer, butikkar, skular, 

barnehagar og offentlege stader generelt. Persienner og vindaugsskjermingar som skal monterast på kontor eller andre 

stader som er gjorde om i høve til den opphavlege bruksmåten, og der det er sannsynleg at små barn kan opphalde seg, 

skal òg omfattast av desse krava. 

Innvendige persienner og vindaugsskjermingar med snorer, der snorene, kjedene, kulekjedene eller liknande er 

tilgjengelege, skal oppfylle følgjande minstekrav: 

1.  Snorer, kjeder, kulekjeder og liknande skal ikkje danne farlege lykkjer. 

2.  Dersom produktutforminga ikkje fjernar risikoen for at det dannar seg farlege lykkjer, skal produktet vere utstyrt 

med høvelege tryggingsinnretningar for å gjere kvelingsrisikoen så låg som mogleg. 

3.  Tryggingsinnretningane skal vere ein integrert del av produktet. 

4.  Tryggingsinnretningar som ikkje er integrerte i produktet (til dømes snorlåsar), skal vere førehandsmonterte på 

snortrekka, kjedene eller kulekjedene til persienna eller vindaugsskjerminga. I tillegg skal tryggingsinnretninga 

vere påført ei synleg åtvaring. Åtvaringa skal minst innehalde følgjande: «Produkt utan denne innretninga montert, 

kan utgjere ein kvelingsrisiko for barn. Les rettleiinga nøye, og monter produktet i samsvar med rettleiinga. Bruk 

alltid denne innretninga for å halde snorer og kjeder utanfor rekkjevidda til barn.» 

5.  Monterte tryggingsinnretningar skal ikkje kunne betenast av små barn. Tryggingsinnretningane skal heller ikkje 

utgjere nokon risiko for at barn kjem fysisk til skade som følgje av til dømes skarpe kantar, fingrar som kjem i 

klemme eller delar som stikk ut. Tryggingsinnretningane skal òg bestå motstandsstyrke- og trøyttleiksprøvingar 

(naturleg slitasje) og vere motstandsdyktige mot slitasje som følgje av vêrtilhøve. Tryggingsinnretningane skal 

ikkje innehalde smådelar som kan losne og utsetje barn for kvelingsfare. 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/181 

 

 

6.  Snorer, kjeder, kulekjeder og liknande skal ikkje innehalde smådelar som kan losne og utsetje barn for kvelingsfare. 

3. OPPLYSNINGAR OM PRODUKTTRYGGLEIK 

Det skal vere synlege åtvaringar på utsalsstaden, på emballasjen, på produktet og i bruksrettleiinga. Åtvaringane skal 

minst omfatte følgjande: 

— «Det har skjedd dødsulukker der små barn er vorte kvelte på grunn av lykkjer på trekksnorer, kjeder og band og på 

snorer som vert nytta til å betene produktet.» 

— «For å unngå at barn viklar seg inn i produktet og vert utsette for kvelingsulukker, skal snorene haldast utanfor 

rekkjevidda til små barn. Barn kan få snorene vikla rundt halsen.» 

— «Flytt senger, barnesenger og møblar vekk frå snorer som tilhøyrer vindaugsskjermingar.» 

— «Ikkje knyt saman snorer. Sjå til at snorene ikkje tvinnar seg og dannar ei lykkje.» 

Åtvaringane skal omfatte relevante piktogram. 

Namnet eller varemerket til produsenten eller importøren og til ein eventuell profesjonell montør, skal òg vere ført opp 

på produktet. 

Emballasjen skal innehalde rettleiing for samansetjing, montering og trygg bruk av persienna eller vindaugsskjerminga 

(medrekna ei eller fleire tryggingsinnretningar). 

4. KRAV TIL TRYGGINGSINNRETNINGAR SOM ER MEINTE FOR ETTERMONTERING 

Innvendige persienner eller vindaugsskjermingar med snorer som er utstyrte med høvelege tryggingsinnretningar, skal 

oppfylle dei krava som er fastsette i avsnitt 2. 

Følgjande åtvaringar, opplysningar og rettleiingar skal leggjast ved tryggingsinnretningane: 

— namnet eller varemerket til produsenten eller importøren og til ein eventuell profesjonell montør, 

— rettleiingane: «Les desse rettleiingane nøye før du monterer og nyttar produktet. Barn kan verte utsette for 

kvelingsfare dersom denne innretninga ikkje vert montert på riktig måte. Ta vare på rettleiingane for seinare 

bruk.» «Bruk av ytterlegare tryggingsinnretningar medverkar til å minske risikoen for kveling, men dei gjev ikkje 

fullstendig tryggleik.», 

— rettleiingane: «Prøvebruk innretninga dersom ho ikkje vert nytta jamleg» og «Byt ut innretninga dersom ho ikkje 

fungerer», 

— ei åtvaring om at lause smådelar kan føre til kveling hjå barn, 

— opplysningar om kva type innvendig persienne eller vindaugsskjerming med snorer som produktet er utforma og 

prøvd ut for, 

— opplysningar om bruk (føremål og moglege avgrensingar med omsyn til bruken av tryggingsinnretninga), 

— nøyaktige rettleiingar om riktig montering og plassering av innretninga(ne). Dersom det trengst eit særskilt 

monteringsverktøy, skal det leverast av leverandøren av innretninga(ne), 

— rettleiingane skal innehalde piktogram for å lette forståinga, 

— eventuelle andre opplysningar om trygg bruk. 

________________ 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 305/2011 

av 9. mars 2011 

om fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring av byggevarer og om oppheving av 

rådsdirektiv 89/106/EØF(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter framgangsmåten fastsatt i den alminnelige regelverks-

prosess(2), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Medlemsstatenes regler krever at byggverk utformes og 

utføres slik at sikkerheten for mennesker, husdyr eller 

eiendom ikke utsettes for fare og miljøet ikke skades. 

2) Disse reglene har direkte betydning for kravene til 

byggevarer. Disse kravene kommer derfor til uttrykk i 

nasjonale produktstandarder, nasjonale tekniske 

godkjenninger og andre nasjonale tekniske 

spesifikasjoner og bestemmelser knyttet til byggevarer. 

Ettersom disse kravene er forskjellige, er de til hinder 

for handelen i Unionen. 

3) Denne forordning bør ikke berøre medlemsstatenes rett 

til å fastsette de krav de finner nødvendig for å sikre 

vern av helse, miljø og arbeidstakere ved bruk av 

byggevarer. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 4.4.2011, s.5, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 113/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s.17. 

(1) EUT C 218 av 11.9.2009, s. 15. 

(2) Europaparlamentets holdning av 24. april 2009 (EUT C 184 E av 

8.7.2010, s. 441), Rådets holdning ved første behandling  

13. september 2010 (EUT C 282 E av 19.10.2010, s. 1), 

Europaparlamentets holdning av 18. januar 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 28. februar 2011. 

4) Medlemsstatene har innført bestemmelser, herunder 

krav, som ikke bare gjelder bygningers og andre 

byggverks sikkerhet, men også helse, bestandighet, 

energiøkonomisering, miljøvern, økonomiske aspekter 

og andre viktige aspekter i offentlighetens interesse. 

Lover, forskrifter, forvaltningsmessige tiltak eller 

rettspraksis, etablert på unions- eller medlemsstatsplan, 

som gjelder byggverk, kan påvirke kravene til 

byggevarer. Ettersom det er sannsynlig at disse vil ha en 

svært lik innvirkning på det indre markeds virkemåte, 

bør slike lover, forskrifter, forvaltningsmessige tiltak og 

rettspraksis anses som «bestemmelser» for denne 

forordnings formål. 

5) Der det er relevant, fastsetter bestemmelser om en 

byggevares tilsiktede bruk i en medlemsstat med sikte 

på å oppfylle de grunnleggende krav til byggverk, 

hvilke vesentlige egenskaper hvis ytelse skal angis. For 

å unngå tomme ytelseserklæringer bør minst én av 

byggevarens vesentlige egenskaper som er relevant for 

angitt bruk, angis. 

6) Formålet med rådsdirektiv 89/106/EØF av 21. desember 

1988 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 

forskrifter om byggevarer(3) var å fjerne tekniske 

handelshindringer for byggevarer for å fremme deres 

frie varebytte på det indre marked. 

7) For å nå dette målet inneholdt direktiv 89/106/EØF 

bestemmelser om fastsettelse av harmoniserte 

standarder for byggevarer og om tildeling av europeiske 

tekniske godkjenninger. 

8) Direktiv 89/106/EØF bør erstattes for å forenkle og 

tydeliggjøre den eksisterende rammen og for å forbedre 

innsynet i og effektiviteten ved de eksisterende 

tiltakene.  

  

(3) EFT L 40 av 11.2.1989, s. 12. 

2017/EØS/55/22 
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9) Denne forordning bør ta hensyn til den horisontale 

rettslige rammen for markedsføring av varer på det 

indre marked 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(1) og 

europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF 

av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av 

produkter(2). 

10) Fjerning av tekniske hindringer på byggeområdet kan 

oppnås bare ved å fastsette harmoniserte tekniske 

spesifikasjoner med sikte på å vurdere byggevarers 

ytelse. 

11) Disse harmoniserte tekniske spesifikasjonene bør 

omfatte prøving, beregning og andre metoder fastsatt i 

harmoniserte standarder og europeiske vurderings-

dokumenter for å vurdere ytelsen med hensyn til 

byggevarers vesentlige egenskaper. 

12) Metodene som brukes av medlemsstatene i deres krav til 

byggverk, samt andre nasjonale regler som gjelder 

byggevarers vesentlige egenskaper, bør være i samsvar 

med harmoniserte tekniske spesifikasjoner. 

13) Det bør eventuelt i forbindelse med byggevarers 

vesentlige egenskaper oppmuntres til at det i 

harmoniserte standarder brukes ytelsesklasser, slik at det 

tas hensyn til ulike nivåer av grunnleggende krav til 

byggverk for visse byggverk og til forskjeller i klima, 

geologi, geografi og andre ulikheter i forhold i 

medlemsstatene. På grunnlag av et revidert mandat bør 

de europeisk standardiseringsorganer ha rett til å 

fastsette slike klasser i tilfeller der Kommisjonen ikke 

allerede har fastsatt dem. 

14) Når den tilsiktede bruken forutsetter grenseverdier med 

hensyn til enhver vesentlig egenskap som skal oppfylles 

av byggevarer i medlemsstatene, bør disse verdiene 

fastsettes i de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. 

15) Ved vurdering av en byggevares ytelse bør det også tas 

hensyn til helse- og sikkerhetsaspektene knyttet til 

bruken av den i hele dens livssyklus. 

16) De grenseverdiene Kommisjonen fastsetter i henhold til 

denne forordning, bør være allment anerkjente verdier 

for den aktuelle byggevarens vesentlige egenskaper med 

  

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(2) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 

hensyn til medlemsstatenes bestemmelser, og bør sikre 

et høyt beskyttelsesnivå i samsvar med artikkel 114 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

17) Grenseverdiene kan være av teknisk eller 

lovgivningsmessig art og kan gjelde for én eller flere 

egenskaper. 

18) Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og 

Den europeiske komité for elektroteknisk 

standardisering (Cenelec) anerkjennes som 

vedkommende organisasjoner for å vedta harmoniserte 

standarder i samsvar med de overordnede 

retningslinjene for samarbeid mellom Kommisjonen og 

de to organisasjonene som ble undertegnet  

28. mars 2003. Produsentene bør bruke disse 

harmoniserte standardene når henvisningene til dem er 

blitt offentliggjort i Den europeiske unions tidende, og i 

samsvar med kriteriene fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni om en 

informasjonsprosedyre for standarder og tekniske 

forskrifter samt regler for informasjonssamfunns-

tjenester(3). Når det er oppnådd tilstrekkelig teknisk og 

vitenskapelig sakkunnskap om alle relevante aspekter, 

bør anvendelsen av harmoniserte standarder for 

byggevarer økes, herunder, ved behov og etter samråd 

med Det faste byggeutvalg, ved at det  

gjennom mandater kreves at slike standarder utarbeides 

på grunnlag av eksisterende europeiske 

vurderingsdokumenter. 

19) Framgangsmåtene i direktiv 89/106/EØF for vurdering 

av ytelse med hensyn til vesentlige egenskaper ved 

byggevarer som ikke omfattes av en harmonisert 

standard, bør forenkles for å gjøre dem åpnere og 

redusere kostnadene for byggevareprodusenter. 

20) For å gjøre det mulig for en byggevareprodusent å 

utarbeide en ytelseserklæring for en byggevare som ikke 

omfattes eller bare delvis omfattes av en harmonisert 

standard, må det fastsettes bestemmelser om en 

europeisk teknisk vurdering. 

21) Produsenter av byggevarer bør kunne anmode om 

utstedelse av europeiske tekniske vurderinger for sine 

varer på grunnlag av retningslinjene for europeisk 

teknisk godkjenning fastsatt i samsvar med direktiv 

89/106/EØF. Retten til å bruke disse retningslinjene 

som europeiske vurderingsdokumenter bør derfor sikres.  

  

(3) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. 
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22) Utarbeidingen av utkast til europeiske vurderings-

dokumenter og utstedelsen av europeiske tekniske 

vurderinger bør overlates til tekniske vurderingsorganer 

utpekt av medlemsstatene. For å sikre at de tekniske 

vurderingsorganene har nødvendig kompetanse til å 

utføre disse oppgavene, bør kravene for utpeking av 

dem fastsettes på unionsplan. 

23) De tekniske vurderingsorganene bør opprette en 

organisasjon (heretter kalt «organisasjonen av tekniske 

vurderingsorganer»), eventuelt med finansiell støtte fra 

Unionen, for å samordne framgangsmåtene for 

utarbeiding av utkast til europeiske vurderings-

dokumenter og utstedelse av europeiske tekniske 

vurderinger og samtidig sikre innsyn og nødvendig 

fortrolighet i forbindelse med disse framgangsmåtene. 

24) Unntatt i tilfellene som er angitt i denne forordning, bør 

omsetningen av en byggevare som omfattes av en 

harmonisert standard, eller som det er utstedt en 

europeisk teknisk vurdering for, ledsages av en 

ytelseserklæring for byggevarens vesentlige egenskaper 

i samsvar med relevante harmoniserte tekniske 

spesifikasjoner. 

25) Ytelseserklæringen bør eventuelt ledsages av 

opplysninger om byggevarens innhold av farlige stoffer 

for å gi bedre muligheter for bærekraftig byggeteknikk 

og legge til rette for utvikling av miljøvennlige 

produkter. Slike opplysninger bør gis uten at det berører 

de forpliktelser, særlig med hensyn til merking, som er 

fastsatt i andre instrumenter i unionsretten som gjelder 

farlige stoffer, og bør gjøres tilgjengelige samtidig og i 

samme form som ytelseserklæringen for å nå ut til alle 

mulige brukere av byggevarer. Opplysninger om 

innholdet av farlige stoffer bør innledningsvis begrenses 

til stoffene nevnt i artikkel 31 og 33 i 

europaparlamentsforordning (EF) nr. 1907/2006 av  

18. desember 2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier 

(REACH) og om opprettelse av et europeisk 

kjemikaliebyrå(1). Det særskilte behovet for 

opplysninger om innholdet av farlige stoffer i 

byggevarer bør imidlertid undersøkes ytterligere med 

sikte på å utarbeide en fullstendig oversikt over alle 

berørte stoffer for å sikre et høyt nivå for vern av helsen 

og sikkerheten til arbeidstakere som bruker 

byggevarene, og til brukere av byggverkene, herunder 

med hensyn til krav om gjenvinning og/eller ombruk av 

deler eller materialer. Denne forordning berører ikke 

medlemsstatenes rettigheter og forpliktelser i henhold til 

andre instrumenter i unionsretten som kan få anvendelse 

på farlige stoffer, særlig europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/8/EF av 16. februar 1998 om 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

markedsføring av biocidprodukter(2), europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om 

fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk(3), forordning (EF) nr. 1907/2006, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av  

19. november 2008 om avfall(4) og europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av  

16. desember 2008 om klassifisering, merking og 

emballering av stoffer og stoffblandinger(5). 

26) Det bør være mulig å nummerere ytelseserklæringen i 

samsvar med produkttypens referansenummer. 

27) Det må fastsettes forenklede framgangsmåter for 

utarbeiding av ytelseserklæringer for å lette den 

økonomiske byrden for foretak, særlig små og 

mellomstore bedrifter. 

28) For å sikre at ytelseserklæringen er nøyaktig og 

pålitelig, bør byggevarens ytelse vurderes og 

produksjonen i fabrikken kontrolleres i samsvar med et 

hensiktsmessig system for vurdering og verifisering av 

byggevarens ytelse. Flere systemer kan velges brukt for 

en gitt byggevare for å ta hensyn til det særskilte 

forholdet mellom noen av byggevarens vesentlige 

egenskaper og de grunnleggende krav til byggverk. 

29) På grunn av byggevarers særlige egenskaper og det 

særlige fokuset i systemet for vurdering av dem er de 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering som er fastsatt 

i beslutning 768/2008/EF, og modulene som er fastsatt 

der, ikke hensiktsmessige. Det bør derfor fastsettes 

særskilte metoder for vurdering og verifisering av ytelse 

med hensyn til byggevarers vesentlige egenskaper. 

30) På grunn av forskjellen i betydningen av CE-merking 

for byggevarer sammenlignet med de allmenne 

prinsippene i forordning (EF) nr. 765/2008 bør særlige 

bestemmelser innføres for å tydeliggjøre forpliktelsen til 

å påføre CE-merking på byggevarer samt følgene  

av dette.  

  

(2) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(3) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 

(4) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

(5) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 
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31) Ved å påføre CE-merking eller ved å få slik merking 

påført på en byggevare bør produsentene angi at de 

påtar seg ansvaret for at nevnte byggevare er i samsvar 

med dens angitte ytelse. 

32) CE-merkingen bør også påføres på alle byggevarer som 

produsenten har utarbeidet en ytelseserklæring for i 

samsvar med denne forordning. Dersom det ikke er 

utarbeidet en ytelseserklæring, bør CE-merkingen ikke 

påføres. 

33) CE-merkingen bør være den eneste samsvarsmerkingen 

som angir at byggevaren er i samsvar med den angitte 

ytelse og overholder gjeldende krav i Unionens 

harmoniseringsregelverk. Andre merkinger kan 

imidlertid brukes, forutsatt at de bidrar til å bedre vernet 

for brukerne av byggevarer og ikke omfattes av 

eksisterende harmoniseringsregelverk i Unionen. 

34) For å unngå unødvendig prøving av byggevarer hvis 

ytelse allerede er tilstrekkelig dokumentert ved stabile 

prøvingsresultater eller andre eksisterende opplysninger, 

bør produsenten på vilkår fastsatt i harmoniserte 

tekniske spesifikasjoner eller i en kommisjonsbeslutning 

kunne angi et visst ytelsesnivå eller en viss ytelsesklasse 

uten prøving eller uten ytterligere prøving. 

35) For å unngå gjentakelse av allerede gjennomførte 

prøvinger bør en produsent av en byggevare kunne 

bruke prøvingsresultater oppnådd av en tredjemann. 

36) Det bør fastsettes vilkår for bruken av forenklede 

framgangsmåter for vurdering av byggevarers ytelse for 

å redusere kostnadene ved å bringe dem i omsetning 

mest mulig uten at sikkerhetsnivået svekkes. 

Produsenter som bruker slike forenklede 

framgangsmåter, bør framlegge hensiktsmessig 

dokumentasjon på at disse vilkårene er oppfylt. 

37) For å øke virkningen av markedstilsynstiltakene bør alle 

forenklede framgangsmåter nevnt i denne forordning for 

vurdering av byggevarers ytelse gjelde bare for fysiske 

eller juridiske personer som produserer de varene de 

bringer i omsetning. 

38) For ytterligere å redusere kostnadene for svært små 

bedrifter når de bringer byggevarer de har produsert, i 

omsetning, må det fastsettes forenklede framgangsmåter 

for vurdering av ytelse så fremt de aktuelle varene ikke 

innebærer vesentlige sikkerhetsrisikoer og samtidig 

oppfyller gjeldende krav, uansett kravenes opprinnelse. 

Foretak som anvender disse forenklede fram-

gangsmåtene, bør i tillegg vise at de oppfyller kriteriene 

for å anses som svært små bedrifter. Videre må de følge 

de relevante framgangsmåtene for kontroll av ytelse 

som fastsatt i de harmoniserte tekniske spesifikasjonene 

for varene deres. 

39) For en individuelt utformet og produsert byggevare bør 

produsenten kunne bruke forenklede framgangsmåter 

for vurdering av ytelse dersom det kan påvises at varen 

som bringes i omsetning, oppfyller de aktuelle kravene. 

40) Fortolkningsrammen for definisjonen av «prosess som 

ikke innebærer serieproduksjon» til bruk for ulike 

byggevarer som omfattes av denne forordning, bør 

fastsettes av Kommisjonen i samråd med Det faste 

byggeutvalg. 

41) Alle markedsdeltakere som deltar i omsetnings- og 

distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at de bringer i omsetning eller gjør tilgjengelig 

på markedet bare byggevarer som oppfyller kravene i 

denne forordning, som har som mål å sikre byggevarers 

ytelse og oppfylle grunnleggende krav til byggverk. 

Særlig bør importører og distributører av byggevarer 

være kjent med de vesentlige egenskaper som det finnes 

bestemmelser om på unionsmarkedet, og de særskilte 

kravene i medlemsstatene når det gjelder de 

grunnleggende krav til byggverk, og bør bruke denne 

kunnskapen i sine forretningstransaksjoner. 

42) Det er viktig å sikre tilgang til nasjonale tekniske regler, 

slik at foretak, særlig små og mellomstore bedrifter, kan 

samle inn pålitelige og nøyaktige opplysninger om 

gjeldende lovgivning i den medlemsstat der de har til 

hensikt å bringe sine varer i omsetning eller gjøre dem 

tilgjengelig på markedet. Medlemsstatene bør derfor 

utpeke kontaktpunkter for byggevarer for dette formål. I 

tillegg til oppgavene angitt i artikkel 10 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 764/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av framgangsmåter for 

anvendelsen av visse nasjonale tekniske forskrifter på 

produkter som er lovlig markedsført i en annen 

medlemsstat(1) bør kontaktpunkter for byggevarer også 

gi opplysninger om reglene som gjelder for innbygging, 

montering eller installering av en særskilt type 

byggevare.  

  

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 21. 
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43) For å legge til rette for fritt varebytte bør kontaktpunkter 

for byggevarer vederlagsfritt opplyse om bestemmel-

sene med sikte på å oppfylle grunnleggende krav til 

byggverk som gjelder for den enkelte byggevares 

tilsiktede bruk på hver medlemsstats territorium. 

Kontaktpunkter for byggevarer kan også gi 

markedsdeltakere ytterligere opplysninger eller observa-

sjoner. For ytterligere opplysninger bør kontaktpunkter 

for byggevarer kunne innkreve gebyrer som står i 

forhold til kostnadene ved å bidra med slike 

opplysninger eller merknader. Medlemsstatene bør 

videre sikre at det avsettes tilstrekkelige ressurser til 

kontaktpunkter for byggevarer. 

44) Ettersom opprettelsen av kontaktpunkter for byggevarer 

ikke bør påvirke fordelingen av funksjoner mellom 

vedkommende myndigheter i medlemsstatenes 

regelverk, bør medlemsstatene kunne opprette kontakt-

punkter for byggevarer i samsvar med 

kompetansefordelingen regionalt og lokalt. Medlems-

statene bør kunne tildele rollen som kontaktpunkt for 

produktinformasjon om byggevarer til eksisterende 

kontaktpunkter som er opprettet i samsvar med andre 

unionsdokumenter, for å unngå en unødvendig økning i 

antallet kontaktpunkter og for å forenkle de 

administrative framgangsmåtene. For ikke å øke 

foretakenes eller vedkommende myndigheters 

administrasjonskostnader bør medlemsstatene også 

kunne tildele rollen som kontaktpunkter for 

produktinformasjon om byggevarer ikke bare til 

eksisterende tjenester i den offentlige forvaltning, men 

også til nasjonale SOLVIT-sentre, handelskamre, 

bransjeorganisasjoner og private organer.  

45) Kontaktpunkter for byggevarer bør kunne utføre sine 

oppgaver uten at det oppstår interessekonflikter, særlig 

når det gjelder framgangsmåtene for å oppnå CE-

merking.  

46) For å sikre likeverdig og konsekvent håndheving av 

Unionens harmoniseringsregelverk bør medlemsstatene 

utøve et effektivt markedstilsyn. I forordning (EF)  

nr. 765/2008 fastsettes grunnleggende vilkår for et slikt 

markedstilsyn, særlig når det det gjelder programmer, 

finansiering og sanksjoner. 

47) Medlemsstatenes ansvar for sikkerhet, helse og andre 

forhold som omfattes av de grunnleggende krav til 

byggverk på deres territorium, bør nedfelles i en 

beskyttelsesklausul som fastsetter hensiktsmessige 

beskyttelsestiltak. 

48) Ettersom det er nødvendig å sikre et ensartet ytelsesnivå 

i hele Unionen hos de organene som foretar vurdering 

og verifisering av byggevarers ytelse, og ettersom alle 

slike organer bør utføre sine oppgaver på en ensartet 

måte og under rettferdige konkurranseforhold, bør det 

fastsettes krav til de organene som ønsker å bli meldte 

organer i henhold til denne forordning. Det bør også 

fastsettes bestemmelser om tilgjengeligheten av 

tilstrekkelige opplysninger om slike organer og om 

tilsynet med dem. 

49) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved vurdering og 

verifisering av byggevarers ytelse må det også fastsettes 

krav til de myndighetene som har ansvar for å melde de 

organene som utfører disse oppgavene, til Kommisjonen 

og de andre medlemstatene. 

50) I henhold til artikkel 291 i TEUV skal regler og 

allmenne prinsipper for hvordan medlemsstatene skal 

kontrollere Kommisjonens utøvelse av gjennomfø-

ringsmyndigheten, fastsettes på forhånd ved en 

forordning vedtatt i samsvar med den ordinære 

regelverksprosess. Inntil den nye forordningen vedtas, 

skal rådsbeslutning 1999/468/EF om fastsettelse av 

nærmere regler for utøvelsen av den gjennomfø-

ringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(1) fortsatt 

gjelde, med unntak av framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll, som ikke lenger kommer 

til anvendelse. 

51) For å nå målene i denne forordning bør Kommisjonen 

ha myndighet til å vedta visse delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i TEUV. Det er av særlig 

betydning at Kommisjonen gjennomfører 

hensiktsmessige rådspørringer under forberedelsene, 

herunder på ekspertnivå. 

52) Kommisjonen bør særlig ha myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter som fastsetter vilkårene for å bruke 

nettsteder til å gjøre ytelseserklæringer tilgjengelig. 

53) Ettersom det kreves en viss tid for å sikre at de rammer 

som er nødvendige for at denne forordning skal kunne 

fungere etter hensikten, er på plass, bør anvendelsen av 

forordningen utsettes, med unntak av bestemmelsene 

om utpeking av tekniske vurderingsorganer, 

meldermyndigheter og meldte organer, opprettelse av en 

organisasjon av tekniske vurderingsorganer og 

opprettelse av Det faste byggeutvalg.  

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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54) Kommisjonen og medlemsstatene skal, i samarbeid med 

berørte parter, lansere opplysningskampanjer for å 

informere byggesektoren, særlig markedsdeltakere og 

brukere av byggevarer, om innføringen av et felles 

teknisk språk, ansvarsfordelingen mellom de ulike 

markedsdeltakerne og brukerne, påføringen av CE-

merkingen på byggevarer, revisjonen av de 

grunnleggende krav til byggverk samt systemene for 

vurdering og verifisering av ytelse. 

55) Det grunnleggende kravet til byggverk med hensyn til 

bærekraftig bruk av naturressurser bør særlig ta hensyn 

til mulighetene for resirkulering av byggverk og deres 

materialer og deler etter riving, byggverkets 

bestandighet og bruken av miljøvennlige råmaterialer og 

sekundærmaterialer i byggverk. 

56) Ved vurdering av bærekraftig bruk av ressurser og 

byggverkets miljøvirkning bør det brukes 

miljøproduktredegjørelser når slike finnes. 

57) Dersom det er mulig, bør det fastsettes ensartede 

europeiske metoder for å påvise oppfyllelse av de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I. 

58) Ettersom målene for denne forordning, som er å sikre at 

det indre marked for byggevarer virker tilfredsstillende 

ved hjelp av harmoniserte tekniske spesifikasjoner for å 

uttrykke byggevarers ytelse, ikke kan nås i tilstrekkelig 

grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets 

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 

union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke 

lenger enn det som er nødvendig for å nå disse 

målene — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter vilkår for å bringe byggevarer i 

omsetning eller gjøre dem tilgjengelige på markedet ved at det 

fastsettes harmoniserte regler for hvordan byggevarers ytelse 

uttrykkes med hensyn til deres vesentlige egenskaper, og for 

anvendelsen av CE-merking på disse varene. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1. «byggevare» enhver vare og ethvert byggesett som 

produseres og bringes i omsetning med sikte på å inngå 

varig i byggverk eller deler av byggverk, og hvis ytelse 

påvirker byggverkets ytelse når det gjelder de 

grunnleggende krav til byggverk, 

2. «byggesett» en byggevare som bringes i omsetning av én 

enkelt produsent som et sett bestående av minst to separate 

deler som må settes sammen for å inngå i byggverk,  

3. «byggverk» bygg og anlegg, 

4. «vesentlige egenskaper» de egenskaper ved byggevaren 

som gjelder de grunnleggende krav til byggverk, 

5. «en byggevares ytelse» ytelsen knyttet til de relevante 

vesentlige egenskaper uttrykt som nivå eller klasse eller 

ved hjelp av en beskrivelse, 

6. «nivå» resultatet av en vurdering av en byggevares ytelse 

med hensyn til dens vesentlige egenskaper, uttrykt som en 

tallverdi, 

7. «klasse» en rekke nivåer, avgrenset ved en laveste og 

høyeste verdi for en byggevares ytelse, 

8. «grenseverdi» laveste eller høyeste ytelsesnivå med 

hensyn til vesentlig egenskap ved en byggevare, 

9. «produkttype» et sett representative ytelsesnivåer eller -

klasser for en byggevare med hensyn til dens vesentlige 

egenskaper, som produseres ved bruk av en gitt 

kombinasjon av råmaterialer eller andre elementer i en 

bestemt produksjonsprosess, 

10. «harmoniserte tekniske spesifikasjoner» harmoniserte 

standarder og europeiske vurderingsdokumenter,  
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11. «harmonisert standard» en standard vedtatt av et av de 

europeiske standardiseringsorganene oppført i vedlegg I til 

direktiv 98/34/EF på grunnlag av en anmodning fra 

Kommisjonen i samsvar med artikkel 6 i nevnte direktiv, 

12. «europeisk vurderingsdokument» et dokument vedtatt av 

organisasjonen av tekniske vurderingsorganer med sikte på 

utstedelse av europeiske tekniske vurderinger, 

13. «europeisk teknisk vurdering» en dokumentert vurdering 

av en byggevares ytelse med hensyn til vesentlige 

egenskaper i samsvar med relevant europeisk 

vurderingsdokument, 

14. «tilsiktet bruk» den tilsiktede bruk av byggevaren som 

angitt i den aktuelle harmoniserte tekniske spesifikasjonen, 

15. «særskilt teknisk dokumentasjon» dokumentasjon som 

viser at metoder innenfor det aktuelle systemet for 

vurdering og verifisering av ytelse er erstattet med andre 

metoder, under forutsetning av at resultatene som oppnås 

med de andre metodene, tilsvarer resultatene som oppnås 

med prøvingsmetodene i den aktuelle harmoniserte 

standarden, 

16. «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av en 

byggevare for distribusjon eller bruk på markedet i 

Unionen i forbindelse med kommersiell virksomhet, med 

eller uten vederlag, 

17. «bringe i omsetning» gjøre byggevaren tilgjengelig på 

markedet i Unionen for første gang, 

18. «markedsdeltaker» produsent, importør, distributør eller 

representant, 

19. «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer 

en byggevare eller får en slik vare utformet eller produsert, 

og som markedsfører denne varen under sitt eget navn eller 

varemerke, 

20. «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i 

omsetningskjeden bortsett fra produsenten eller importøren 

som gjør byggevaren tilgjengelig på markedet, 

21. «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som bringer en byggevare fra en tredjestat i 

omsetning på markedet i Unionen, 

22. «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til 

å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere 

angitte oppgaver, 

23. «tilbaketrekking» alle tiltak som tar sikte på å hindre at en 

byggevare i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på 

markedet, 

24. «tilbakekalling» alle tiltak som tar sikte på å oppnå retur 

av en byggevare som allerede er gjort tilgjengelig for 

sluttbrukeren, 

25. «akkreditering» den betydning som er gitt i forordning 

(EF) nr. 765/2008, 

26. «produksjonskontroll i fabrikk» dokumentert løpende 

intern produksjonskontroll i en fabrikk, i samsvar med 

relevante harmoniserte tekniske spesifikasjoner, 

27. «svært liten bedrift» en svært liten bedrift som definert i 

kommisjonsrekommandasjon av 6. mai 2003 om 

definisjonen av svært små, små og mellomstore 

bedrifter(1), 

28. «livssyklus» de påfølgende og sammenhengende fasene 

som en byggevare gjennomgår fra den anskaffes som 

råmateriale eller produseres av naturressurser, til den 

disponeres.  

Artikkel 3 

Grunnleggende krav til byggverk og byggevarers vesentlige 

egenskaper 

1. De grunnleggende krav til byggverk som er fastsatt i 

vedlegg I, skal danne grunnlaget for utarbeiding av 

standardiseringsmandater og harmoniserte tekniske 

spesifikasjoner. 

2. Byggevarers vesentlige egenskaper skal fastsettes i 

harmoniserte tekniske spesifikasjoner for de grunnleggende 

krav til byggverk. 

3. For særskilte grupper av byggevarer som omfattes av en 

harmonisert standard, skal Kommisjonen, dersom dette er 

relevant, og i tråd med deres tilsiktede bruk som fastsatt i de 

harmoniserte standarder, gjennom delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 60 fastsette de vesentlige egenskaper som 

produsenten skal angi byggevarens ytelse for når den bringes i 

omsetning.   

  

(1) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36. 
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Kommisjonen skal eventuelt også, gjennom delegerte rettsaker i 

samsvar med artikkel 60, fastsette grenseverdiene for ytelsen 

med hensyn til de vesentlige egenskaper som skal angis. 

KAPITTEL II 

YTELSESERKLÆRING OG CE-MERKING 

Artikkel 4 

Ytelseserklæring 

1. Dersom en byggevare omfattes av en harmonisert 

standard eller er i samsvar med en europeisk teknisk vurdering 

som er utstedt for den, skal produsenten utarbeide en 

ytelseserklæring når en slik vare bringes i omsetning. 

2. Dersom en byggevare omfattes av en harmonisert 

standard eller er i samsvar med en europeisk teknisk vurdering 

som er utstedt for den, kan det gis opplysninger i en hvilken 

som helst form om byggevarens ytelse med hensyn til de 

vesentlige egenskaper som angitt i den relevante harmoniserte 

tekniske spesifikasjonen bare dersom de inngår i og er angitt i 

ytelseserklæringen, med mindre det i samsvar med artikkel 5 

ikke er utferdiget noen ytelseserklæring. 

3. Ved å utarbeide ytelseserklæringen påtar produsenten seg 

ansvaret for at byggevaren er i samsvar med slik angitt ytelse. 

Dersom det ikke foreligger objektive indikasjoner på det 

motsatte, skal medlemsstatene anta at ytelseserklæringen som 

produsenten har utarbeidet, er nøyaktig og pålitelig. 

Artikkel 5 

Unntak fra kravet om å utarbeide en ytelseserklæring 

Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 og dersom det ikke finnes EU-

bestemmelser eller nasjonale bestemmelser med krav om 

angivelse av vesentlige egenskaper der hvor byggevarene er 

beregnet brukt, kan en produsent avstå fra å utarbeide en 

ytelseserklæring når en byggevare som omfattes av en 

harmonisert standard, bringes i omsetning, dersom 

a) byggevaren er produsert individuelt eller etter mål i en 

prosess som ikke innebærer serieproduksjon, for en bestemt 

ordre, og installeres i ett enkelt, identifisert byggverk av en 

produsent som er ansvarlig for sikker innbygging av varen i 

byggverket, i samsvar med gjeldende nasjonale regler og 

under ansvar av dem som er ansvarlige for at byggverket 

oppføres på en sikker måte, som utpekt etter gjeldende 

nasjonale regler, 

b) byggevaren er produsert på byggeplassen for å innebygges i 

de respektive byggverkene i samsvar med gjeldende 

nasjonale regler og under ansvar av dem som er ansvarlige 

for at byggverket oppføres på en sikker måte, som utpekt 

etter gjeldende nasjonale regler, eller 

c) byggevaren er produsert på tradisjonelt vis eller på et vis 

som egner seg for bevaring av kulturarv og i en ikke-

industriell prosess med sikte på hensiktsmessig 

rehabilitering av byggverk som er offisielt vernet som del 

av et fredet miljø eller på grunn av sin særskilte 

arkitektoniske eller historiske verdi, i samsvar med 

gjeldende nasjonale regler. 

Artikkel 6 

Ytelseserklæringens innhold 

1. Ytelseserklæringen skal gi uttrykk for byggevarers ytelse 

med hensyn til vesentlige egenskaper i samsvar med relevante 

harmoniserte tekniske spesifikasjoner. 

2. Ytelseserklæringen skal særlig inneholde følgende 

opplysninger: 

a) henvisning til hvilken produkttype ytelseserklæringen er 

utarbeidet for, 

b) det eller de systemer for vurdering og verifisering av 

byggevarens ytelse som fastsatt i vedlegg V, 

c) referansenummer og dato for utstedelse av den 

harmoniserte standarden eller europeiske tekniske 

vurderingen som er brukt ved vurderingen av hver enkelt 

vesentlig egenskap, 

d) eventuelt referansenummeret til den anvendte særskilte 

tekniske dokumentasjonen og de krav som produsenten 

hevder at varen oppfyller. 

3. Ytelseserklæringen skal i tillegg inneholde 

a) tilsiktet bruk av byggevaren, i samsvar med den relevante 

harmoniserte tekniske spesifikasjonen, 

b) listen over vesentlige egenskaper som fastsatt i den 

harmoniserte tekniske spesifikasjonen for angitt tilsiktet 

bruk,  
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c) ytelsen til minst én av byggevarens vesentlige egenskaper 

som er relevant for angitt tilsiktet bruk, 

d) eventuelt byggevarens ytelse uttrykt som nivå eller klasse 

eller ved hjelp av en beskrivelse, om nødvendig på grunnlag 

av en beregning med hensyn til byggevarens vesentlige 

egenskaper som fastsatt i samsvar med artikkel 3 nr. 3, 

e) ytelsen til de av byggevarens vesentlige egenskaper som er 

knyttet til tilsiktet bruk, idet det tas hensyn til 

bestemmelsene som gjelder tilsiktet bruk som produsenten 

har til hensikt å gjøre varen tilgjengelig på markedet for, 

f) for vesentlige egenskaper som det ikke er oppført noen 

angitt ytelse for, bokstavene «NPD» (No Performance 

Determined, ingen ytelse angitt), 

g) dersom en europeisk teknisk vurdering er utstedt for nevnte 

vare, ytelsen uttrykt som nivå eller klasse eller ved hjelp av 

en beskrivelse av byggevaren med hensyn til alle vesentlige 

egenskaper som er inntatt i den relevante europeiske 

tekniske vurderingen. 

4. Ytelseserklæringen skal utarbeides i samsvar med 

modellen fastsatt i vedlegg III. 

5. Opplysningene nevnt i artikkel 31 eller eventuelt artikkel 

33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 skal framlegges sammen 

med ytelseserklæringen. 

Artikkel 7 

Framlegging av ytelseserklæring 

1. For hver vare som gjøres tilgjengelig på markedet, skal en 

kopi av ytelseserklæringen gjøres tilgjengelig enten i papirform 

eller elektronisk. 

Dersom et parti av samme vare leveres til én enkelt bruker, kan 

dette imidlertid ledsages av én enkelt kopi av 

ytelsesdeklarasjonen, enten i papirform eller elektronisk. 

2. En papirkopi av ytelseserklæringen skal framlegges på 

anmodning fra mottakeren. 

3. Som unntak fra nr. 1 og 2 kan en kopi av ytelses-

erklæringen gjøres tilgjengelig på et nettsted i samsvar med 

vilkår fastsatt av Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 60. Slike vilkår skal blant annet sikre at 

ytelseserklæringen finnes tilgjengelig minst i tidsrommet nevnt 

i artikkel 11 nr. 2. 

4. Ytelseserklæringen skal foreligge på det eller de språk 

som kreves av medlemsstaten der varen gjøres tilgjengelig. 

Artikkel 8 

Allmenne prinsipper og bruken av CE-merking 

1. De allmenne prinsippene i artikkel 30 i forordning  

(EF) nr. 765/2008 får anvendelse på CE-merkingen. 

2. CE-merkingen skal påføres de byggevarer som 

produsenten har utarbeidet en ytelseserklæring for i samsvar 

med artikkel 4 og 6. 

Dersom produsenten ikke har utarbeidet en ytelseserklæring i 

samsvar med artikkel 4 og 6, skal CE-merking ikke påføres. 

Ved å påføre CE-merkingen eller få den påført viser 

produsentene at de tar ansvar for at byggevaren er i samsvar 

med den angitte ytelsen og oppfyller alle gjeldende krav fastsatt 

i denne forordning og i annet relevant EU-harmonise-

ringsregelverk for påføring av CE-merking. 

Reglene for påføring av CE-merkingen i annet relevant EU-

harmoniseringsregelverk får anvendelse uten at det berører 

dette nummer. 

3. For alle byggevarer som omfattes av en harmonisert 

standard, eller som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering 

for, skal CE-merkingen være den eneste merkingen som 

attesterer at byggevaren er i samsvar med den angitte ytelsen 

med hensyn til de vesentlige egenskaper som omfattes av 

nevnte harmoniserte standard eller den europeiske tekniske 

vurderingen. 

Medlemsstatene skal i den forbindelse ikke innføre noen andre 

henvisninger enn CE-merkingen og skal tilbakekalle alle 

henvisninger i nasjonale tiltak til merking som attesterer 

samsvar med den angitte ytelsen med hensyn til de vesentlige 

egenskaper som omfattes av en annen harmonisert standard enn 

CE-merkingen. 

4. En medlemsstat kan ikke forby eller hindre at CE-

merkede byggevarer gjøres tilgjengelige på markedet eller 

brukes på dens territorium eller under dens ansvar, når de 

angitte ytelser tilsvarer kravene for slik bruk i nevnte 

medlemsstat.  
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5. En medlemsstat skal sikre at bruken av byggevarer påført 

CE-merking ikke hindres av regler eller vilkår pålagt av 

offentlige organer eller av private organer som opptrer som et 

offentlig foretak eller et offentlig organ på grunnlag av en 

monopolsituasjon eller under et offentlig mandat, når de angitte 

ytelser tilsvarer kravene for slik bruk i nevnte medlemsstat. 

6. De metodene medlemsstatene bruker i sine krav til 

byggverk, samt andre nasjonale regler som gjelder byggevarers 

vesentlige egenskaper, skal være i samsvar med harmoniserte 

standarder. 

Artikkel 9 

Regler og vilkår for påføring av CE-merking 

1. CE-merkingen skal påføres på selve byggevaren eller på 

en etikett som er festet på den, slik at den er synlig, lett leselig 

og ikke kan fjernes. Dersom dette ikke er mulig eller ikke 

aktuelt på grunn av varens natur, skal den påføres på 

emballasjen eller i følgedokumentene. 

2. CE-merkingen skal etterfølges av de siste to sifrene i det 

årstallet da den først ble påført, produsentens navn og adresse 

eller et identifikasjonsmerke som gjør det mulig å identifisere 

produsentens navn og adresse enkelt og utvetydig, 

produkttypens entydige identifikasjonskode, ytelses-

erklæringens referansenummer og nivået eller klassen for den 

angitte ytelse, henvisning til den anvendte harmoniserte 

tekniske spesifikasjon, eventuelt det meldte organs 

identifikasjonsnummer og den tilsiktede bruken som fastsatt i 

samsvar med den anvendte harmoniserte tekniske spesifikasjon. 

3. CE-merkingen skal påføres før byggevaren bringes i 

omsetning. Den kan etterfølges av et piktogram eller et annet 

merke som angir en særlig risiko eller bruk. 

Artikkel 10 

Kontaktpunkter for byggevarer  

1. Medlemsstatene skal utpeke kontaktpunkter for 

byggevarer i samsvar med artikkel 9 i forordning  

(EF) nr. 764/2008. 

2. Artikkel 10 og 11 i forordning (EF) nr. 764/2008 får 

anvendelse på kontaktpunkter for byggevarer. 

3. Når det gjelder oppgavene angitt i artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 764/2008, skal hver enkelt medlemsstat 

sikre at kontaktpunktene for byggevarer framlegger tydelige og 

lett forståelige opplysninger om de bestemmelser som gjelder 

på dens territorium for å oppfylle de grunnleggende krav til 

byggverk som gjelder for den tilsiktede bruk av den enkelte 

byggevare, som fastsatt i artikkel 6 nr. 3 bokstav e) i denne 

forordning. 

4. Kontaktpunktene for byggevarer skal kunne utføre sine 

oppgaver uten at det oppstår interessekonflikter, særlig når det 

gjelder framgangsmåtene for å oppnå CE-merking. 

KAPITTEL III 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 11 

Produsentenes forpliktelser 

1. Produsentene skal utarbeide en ytelseserklæring i samsvar 

med artikkel 4 og 6 og påføre CE-merkingen i samsvar med 

artikkel 8 og 9. 

Som grunnlag for ytelseserklæringen skal produsentene 

utarbeide teknisk dokumentasjon som beskriver alle relevante 

elementer knyttet til det påkrevde systemet for vurdering og 

verifisering av ytelse. 

2. Produsentene skal oppbevare den tekniske 

dokumentasjonen og ytelseserklæringen i ti år etter at 

byggevaren er brakt i omsetning. 

Kommisjonen kan eventuelt gjennom delegerte rettsakter i 

samsvar med artikkel 60 endre denne perioden for grupper av 

byggevarer på grunnlag av byggevarens forventede levetid eller 

funksjon i byggverket. 

3. Produsentene skal sikre at framgangsmåter er på plass for 

å sikre at serieproduksjon opprettholder den angitte ytelsen. Det 

skal tas behørig hensyn til endringer i produkttype og i de 

relevante harmoniserte tekniske spesifikasjoner. 

Når det anses som hensiktsmessig for å sikre nøyaktigheten, 

påliteligheten og stabiliteten til en byggevares angitte ytelse, 

skal produsentene foreta stikkprøvekontroller av byggevarer 

som bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelige på markedet, 

undersøke og om nødvendig føre register over klager, varer 

som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av varer samt 

holde distributørene orientert om denne overvåkingen. 

4. Produsentene skal sikre at deres byggevarer har et type-, 

parti- eller serienummer eller en annen angivelse som gjør det 

mulig å identifisere dem, eller, dersom dette ikke er mulig på 

grunn av byggevarens størrelse eller art, at de nødvendige 

opplysninger gis på emballasjen eller i et dokument som følger 

med byggevaren.  
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5. Produsentene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på byggevaren eller, dersom dette 

ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger 

med byggevaren. Adressen skal angi ett enkelt sted der 

produsenten kan kontaktes. 

6. Når produsentene gjør en byggevare tilgjengelig på 

markedet, skal de sikre at varen ledsages av anvisninger og 

sikkerhetsinformasjon på et språk som brukerne lett kan forstå, 

fastsatt av den berørte medlemsstat. 

7. Produsenter som anser eller har grunn til å anta at en 

byggevare som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med 

ytelseserklæringen eller ikke oppfyller andre gjeldende krav i 

denne forordning, skal umiddelbart treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe den aktuelle byggevaren i 

samsvar med regelverket eller om nødvendig trekke den tilbake 

eller tilbakekalle den. Dersom varen utgjør en risiko, skal 

produsentene dessuten umiddelbart underrette vedkommende 

nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort 

varen tilgjengelig, og gi nærmere opplysninger, særlig om 

varens manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak 

som er truffet. 

8. Produsentene skal på begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet gi denne alle opplysninger 

og all dokumentasjon som er nødvendig for å påvise at 

byggevaren er i samsvar med ytelseserklæringen og oppfyller 

andre gjeldende krav i denne forordning, på et språk som 

myndigheten lett kan forstå. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som 

treffes for å fjerne farer forbundet med byggevarer de har brakt 

i omsetning. 

Artikkel 12 

Representanter 

1. En produsent kan utpeke en representant ved skriftlig 

fullmakt. 

Utarbeidingen av teknisk dokumentasjon skal ikke utgjøre noen 

del av representantens fullmakt. 

2. En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i 

fullmakten. Fullmakten skal gi representanten mulighet til å 

utføre minst følgende oppgaver: 

a) stille ytelseserklæringen og den tekniske dokumentasjonen 

til rådighet for nasjonale tilsynsmyndigheter i tidsrommet 

nevnt i artikkel 11 nr. 2, 

b) på begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal 

myndighet gi denne alle opplysninger og all dokumentasjon 

som er nødvendig for å påvise at byggevaren er i samsvar 

med ytelseserklæringen og oppfyller andre gjeldende krav i 

denne forordning, 

c) på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter 

samarbeide med disse om eventuelle tiltak som treffes for å 

fjerne farer forbundet med byggevarer som omfattes av 

representantens fullmakt. 

Artikkel 13 

Importørenes forpliktelser 

1. Importørene skal bringe i omsetning på EU-markedet bare 

byggevarer som oppfyller de gjeldende krav i denne forordning. 

2. Før en byggevare bringes i omsetning, skal importørene 

sikre at produsenten har gjennomført vurdering og verifisering 

av ytelse. De skal sikre at produsenten har utarbeidet den 

tekniske dokumentasjon nevnt i artikkel 11 nr. 1 annet ledd og 

ytelseserklæringen i samsvar med artikkel 4 og 6. De skal også 

sikre at varen om nødvendig er påført CE-merkingen og 

ledsages av de nødvendige dokumenter, og at produsenten har 

oppfylt kravene i artikkel 11 nr. 4 og 5. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å anta at 

byggevaren ikke er i samsvar med ytelseserklæringen eller ikke 

oppfyller andre gjeldende krav i denne forordning, skal 

importøren ikke bringe byggevaren i omsetning før den er i 

samsvar med den medfølgende ytelseserklæringen og oppfyller 

de øvrige gjeldende krav i denne forordning, eller før 

ytelseserklæringen er korrigert. Dersom byggevaren utgjør en 

risiko, skal importøren dessuten underrette produsenten og 

markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3. Importørene skal angi sitt navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på byggevaren eller, dersom dette 

ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger 

med byggevaren. 

4. Når importørene gjør en byggevare tilgjengelig på 

markedet, skal de sikre at varen ledsages av anvisninger og 

sikkerhetsinformasjon på et språk som brukerne lett kan forstå, 

fastsatt av den berørte medlemsstat.  
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5. Importørene skal sikre at lagrings- eller transportvilkårene 

for en byggevare de har ansvar for, ikke setter dennes samsvar 

med ytelseserklæringen eller oppfyllelse av andre gjeldende 

krav i denne forordning i fare. 

6. Når det anses som hensiktsmessig for å sikre 

nøyaktigheten, påliteligheten og stabiliteten til en byggevares 

angitte ytelse, skal importørene foreta stikkprøvekontroller av 

byggevarer som bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelige 

på markedet, undersøke og om nødvendig føre register over 

klager, varer som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av 

varer samt holde distributørene orientert om denne 

overvåkingen. 

7. Importører som anser eller har grunn til å anta at en 

byggevare som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med 

ytelseserklæringen eller ikke oppfyller andre gjeldende krav i 

denne forordning, skal umiddelbart treffe de nødvendig 

korrigerende tiltak for å bringe den aktuelle byggevaren i 

samsvar med regelverket eller om nødvendig trekke den tilbake 

eller tilbakekalle den. Dersom byggevaren utgjør en risiko, skal 

importørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende 

nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort 

byggevaren tilgjengelig på markedet, og gi nærmere 

opplysninger, særlig om varens manglende samsvar og 

eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

8. Importørene skal i tidsrommet nevnt i artikkel 11 nr. 2 

oppbevare en kopi av ytelseserklæringen og stille den til 

rådighet for markedstilsynsmyndighetene og sikre at den 

tekniske dokumentasjon på anmodning gjøres tilgjengelig for 

disse myndighetene. 

9. Importørene skal på begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet gi denne alle opplysninger 

og all dokumentasjon som er nødvendig for å påvise at 

byggevaren er i samsvar med ytelseserklæringen og oppfyller 

andre gjeldende krav i denne forordning, på et språk som 

myndigheten lett kan forstå. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som 

treffes for å fjerne farer forbundet med byggevarer de har brakt 

i omsetning. 

Artikkel 14 

Distributørenes forpliktelser 

1. Når distributørene gjør en byggevare tilgjengelig på 

markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til 

gjeldende krav i denne forordning. 

2. Før distributører gjør en byggevare tilgjengelig på 

markedet, skal de sikre at varen dersom det kreves, er påført 

CE-merkingen og ledsages av de nødvendige dokumenter i 

henhold til denne forordning og av anvisninger og 

sikkerhetsinformasjon på et språk som brukerne lett kan forstå, 

fastsatt av den berørte medlemsstat. Distributørene skal også 

sikre at produsenten og importøren oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 11 nr. 4 og 5 og artikkel 13 nr. 3. 

Dersom en distributør anser eller har grunn til å anta at en 

byggevare ikke er i samsvar med ytelseserklæringen eller ikke 

oppfyller andre gjeldende krav i denne forordning, skal 

distributøren ikke gjøre byggevaren tilgjengelig på markedet før 

den er i samsvar med den medfølgende ytelseserklæringen og 

oppfyller de øvrige gjeldende krav i denne forordning, eller før 

ytelseserklæringen er korrigert. Dersom varen utgjør en risiko, 

skal distributøren dessuten underrette produsenten eller 

importøren og markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3. Distributøren skal sikre at lagrings- eller 

transportvilkårene for en byggevare som distributøren har 

ansvar for, ikke setter varens samsvar med ytelseserklæringen 

eller oppfyllelse av andre gjeldende krav i denne forordning i 

fare.  

4. Distributører som anser eller har grunn til å anta at en 

byggevare som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i 

samsvar med ytelseserklæringen eller ikke oppfyller andre 

gjeldende krav i denne forordning, skal treffe de nødvendig 

korrigerende tiltak for å bringe den aktuelle byggevaren i 

samsvar med regelverket eller om nødvendig trekke den tilbake 

eller tilbakekalle den. Dersom byggevaren utgjør en risiko, skal 

distributørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende 

nasjonale myndighetene i de medlemsstater der de har gjort 

varen tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger, 

særlig om varens manglende samsvar og eventuelle 

korrigerende tiltak som er truffet. 

5. Distributørene skal på begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet gi denne alle opplysninger 

og all dokumentasjon som er nødvendig for å påvise at 

byggevaren er i samsvar med ytelseserklæringen og oppfyller 

andre gjeldende krav i denne forordning, på et språk som 

myndigheten lett kan forstå. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som 

treffes for å fjerne farer forbundet med byggevarer de har gjort 

tilgjengelige på markedet. 

Artikkel 15 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør skal for denne forordnings formål 

anses som produsent og være underlagt produsentens 

forpliktelser i henhold til artikkel 11 dersom vedkommende 

bringer i omsetning en vare under sitt eget navn eller varemerke 

eller endrer en byggevare som allerede er brakt i omsetning, på 

en slik måte at det kan påvirke varens samsvar med 

ytelseserklæringen.  
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Artikkel 16 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal i tidsrommet nevnt i artikkel 11 nr. 2 på 

anmodning oppgi følgende til markedstilsynsmyndighetene: 

a) alle markedsdeltakere som har levert en vare til dem, 

b) alle markedsdeltakere som de har levert en vare til. 

KAPITTEL IV 

HARMONISERTE TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

Artikkel 17 

Harmoniserte standarder 

1. Harmoniserte standarder skal utarbeides av de europeiske 

standardiseringsorganene nevnt i vedlegg I til direktiv 98/34/EF 

på grunnlag av en anmodning (heretter kalt «mandat») utstedt 

av Kommisjonen i samsvar med artikkel 6 i nevnte direktiv 

etter samråd med Det faste byggeutvalg nevnt i artikkel 64 i 

denne forordning (heretter kalt «Det faste byggeutvalg»). 

2. Dersom berørte parter medvirker i utarbeidingen av 

harmoniserte standarder i henhold til denne artikkel, skal de 

europeiske standardiseringsorganene sørge for at de ulike 

kategoriene av berørte parter i alle tilfeller representeres på en 

rimelig og rettferdig måte. 

3. De harmoniserte standardene skal fastsette metoder og 

kriterier for vurdering av byggevarers ytelse med hensyn til 

deres vesentlige egenskaper. 

Dersom det er angitt i det aktuelle mandatet, skal det i en 

harmonisert standard vises til en tilsiktet bruk av de varene som 

omfattes av den. 

De harmoniserte standardene skal, dersom dette er 

hensiktsmessig og uten at resultatenes nøyaktighet, pålitelighet 

eller stabilitet settes i fare, fastsette metoder for å vurdere 

byggevarers ytelse med hensyn til deres vesentlige egenskaper 

som er mindre kostnadskrevende enn prøving. 

4. De europeiske standardiseringsorganene skal i de 

harmoniserte standardene fastsette gjeldende produk-

sjonskontroll i fabrikk, som skal ta hensyn til særlige forhold 

ved produksjonsprosessen for den berørte byggevare. 

Den harmoniserte standarden skal omfatte de tekniske 

enkeltheter som er nødvendige for å gjennomføre systemet for 

vurdering og verifisering av ytelsen. 

5. Kommisjonen skal vurdere om de harmoniserte 

standardene fastsatt av de europeiske standardiseringsorganene 

er i samsvar med de relevante mandater. 

Kommisjonen skal i Den europeiske unions tidende 

offentliggjøre en liste over henvisninger til harmoniserte 

standarder som er i samsvar med de relevante mandater. 

Følgende skal angis for hver enkelt harmonisert standard i 

listen: 

a) henvisninger til eventuelle utgåtte harmoniserte tekniske 

spesifikasjoner, 

b) dato for sameksistensperiodens begynnelse, 

c) dato for sameksistensperiodens utløp. 

Kommisjonen skal offentliggjøre eventuelle ajourføringer av 

denne listen. 

Fra datoen for sameksistensperiodens begynnelse skal det være 

mulig å bruke en harmonisert standard til å utarbeide en 

ytelseserklæring for en byggevare som omfattes av den. De 

nasjonale standardiseringsorganene er pålagt å innarbeide de 

harmoniserte standardene i samsvar med direktiv 98/34/EF. 

Med forbehold for artikkel 36–38 skal den harmoniserte 

standarden fra datoen for sameksistensperiodens utløp være det 

eneste grunnlaget for utarbeiding av en ytelseserklæring for en 

byggevare som omfattes av den. 

Etter sameksistensperiodens utløp skal motstridende nasjonale 

standarder trekkes tilbake, og medlemsstatene skal oppheve 

gyldigheten til alle motstridende nasjonale bestemmelser. 

Artikkel 18 

Formell innvending mot harmoniserte standarder 

1. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at en 

harmonisert standard ikke fullt ut oppfyller de kravene som er 

fastsatt i det relevante mandatet, skal den berørte medlemsstat 

eller Kommisjonen etter samråd med Det faste byggeutvalg 

bringe saken inn for komiteen nedsatt i henhold til artikkel 5 i 

direktiv 98/34/EF og der framføre sine argumenter. Denne 

komiteen skal, etter å ha rådspurt de relevante europeiske 

standardiseringsorganer, umiddelbart avgi sin uttalelse.  
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2. På bakgrunn av uttalelsen fra komiteen nedsatt i henhold 

til artikkel 5 i direktiv 98/34/EF, skal Kommisjonen beslutte om 

den vil offentliggjøre, ikke offentliggjøre, offentliggjøre med 

begrensning, opprettholde, opprettholde med begrensning eller 

trekke tilbake henvisningene til den berørte harmoniserte 

standard i Den europeiske unions tidende. 

3. Kommisjonen skal underrette det berørte europeiske 

standardiseringsorgan om sin beslutning og om nødvendig 

anmode om en revisjon av den berørte harmoniserte standard. 

Artikkel 19 

Europeisk vurderingsdokument 

1. Etter anmodning om en europeisk teknisk vurdering fra en 

produsent skal organisasjonen av tekniske vurderingsorganer 

utarbeide og vedta et europeisk vurderingsdokument for alle 

byggevarer som ikke omfattes av eller ikke omfattes fullt ut av 

en harmonisert standard, og hvis ytelse med hensyn til de 

vesentlige egenskaper ikke kan vurderes fullt ut i henhold til en 

eksisterende harmonisert standard, blant annet fordi 

a) varen ikke omfattes av noen gjeldende harmonisert 

standard, 

b) vurderingsmetoden som er fastsatt i den harmoniserte 

standarden, ikke egner seg for minst én av byggevarens 

vesentlige egenskaper, eller 

c) den harmoniserte standarden ikke fastsetter noen 

vurderingsmetode med hensyn til minst én av varens 

vesentlig egenskaper. 

2. Framgangsmåten for vedtakelse av det europeiske 

vurderingsdokumentet skal overholde prinsippene fastsatt i 

artikkel 20 og skal overholde artikkel 21 og vedlegg II. 

3. Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 60 for å endre vedlegg II og fastsette utfyllende 

saksbehandlingsregler for utarbeiding og vedtakelse av et 

europeisk vurderingsdokument. 

4. Kommisjonen skal eventuelt, etter å ha rådspurt Det faste 

byggeutvalg, bruke eksisterende europeiske vurderings-

dokumenter som grunnlag for de mandatene den utsteder i 

henhold til artikkel 17 nr. 1 med sikte på å utarbeide 

harmoniserte standarder for varene nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel. 

Artikkel 20 

Prinsipper for utarbeiding og vedtakelse av europeiske 

vurderingsdokumenter 

1. Framgangsmåten for utarbeiding og vedtakelse av 

europeiske vurderingsdokumenter skal 

a) være åpen for innsyn for den berørte produsent, 

b) angi hensiktsmessige obligatoriske frister for å unngå 

unødige forsinkelser, 

c) ta passende hensyn til vernet av forretningshemmeligheter 

og fortrolighet, 

d) gi Kommisjonen mulighet til å delta på hensiktsmessig 

måte, 

e) være kostnadseffektiv for produsenten, og 

f) sikre tilstrekkelig kollegialitet og samordning mellom de 

tekniske vurderingsorganene som er utpekt for den aktuelle 

varen. 

2. De tekniske vurderingsorganene skal, sammen med 

organisasjonen av tekniske vurderingsorganer, bære hele 

kostnaden til utvikling og vedtakelse av europeiske 

vurderingsdokumenter. 

Artikkel 21 

Forpliktelser for det tekniske vurderingsorganet som 

mottar en anmodning om en europeisk teknisk vurdering 

1. Det tekniske vurderingsorganet som mottar en anmodning 

om en europeisk teknisk vurdering, skal underrette produsenten 

om hvorvidt byggevaren omfattes helt eller delvis av en 

harmonisert teknisk spesifikasjon, som følger: 

a) Dersom varen fullt ut omfattes av en harmonisert standard, 

skal det tekniske vurderingsorganet underrette produsenten 

om at det i henhold til artikkel 19 nr. 1 ikke kan utstedes en 

europeisk teknisk vurdering. 

b) Dersom varen fullt ut omfattes av et europeisk 

vurderingsdokument, skal det tekniske vurderingsorganet 

underrette produsenten om at et slikt dokument skal brukes 

som grunnlag for den europeiske tekniske vurderingen som 

skal utstedes. 

c) Dersom varen ikke omfattes, eller ikke fullt ut omfattes av 

en harmonisert teknisk spesifikasjon, skal det tekniske 

vurderingsorganet anvende framgangsmåtene fastsatt i 

vedlegg II eller framgangsmåtene fastsatt i samsvar med 

artikkel 19 nr. 3. 

2. I tilfellene nevnt i bokstav b) og c) i nr. 1 skal det tekniske 

vurderingsorganet underrette organisasjonen av tekniske 

vurderingsorganer og Kommisjonen om innholdet i 

anmodningen og om henvisningen til en relevant 

kommisjonsbeslutning for den vurderingen og verifiseringen av 

ytelsen som det tekniske vurderingsorganet har til hensikt å 

anvende for nevnte vare, eller om at en slik 

kommisjonsbeslutning ikke finnes.  
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3. Dersom Kommisjonen anser at det ikke finnes en relevant 

beslutning om vurdering og verifisering av ytelsen for 

byggevaren, får artikkel 28 anvendelse. 

Artikkel 22 

Offentliggjøring 

Europeiske vurderingsdokumenter som vedtas av 

organisasjonen av tekniske vurderingsorganer, skal sendes til 

Kommisjonen, som skal offentliggjøre en liste over 

henvisninger til endelige europeiske vurderingsdokumenter i 

Den europeiske unions tidende. 

Kommisjonen skal offentliggjøre eventuelle ajourføringer av 

denne listen. 

Artikkel 23 

Tvisteløsning ved uenighet mellom de tekniske 

vurderingsorganene 

Dersom de tekniske vurderingsorganene ikke blir enige om det 

europeiske vurderingsdokumentet innen de fastsatte fristene, 

skal organisasjonen av tekniske vurderingsorganer framlegge 

saken for Kommisjonen for hensiktsmessig løsning. 

Artikkel 24 

Innholdet i det europeiske vurderingsdokumentet 

1. Et europeisk vurderingsdokument skal minst inneholde en 

generell beskrivelse av byggevaren, listen over vesentlige 

egenskaper som er relevante for den tilsiktede bruken av varen 

som angitt av produsenten og som avtalt mellom produsenten 

og organisasjonen av tekniske vurderingsorganer, samt en 

beskrivelse av metodene og kriteriene for vurderingen av 

varens ytelse med hensyn til disse vesentlige egenskapene. 

2. Prinsippene for den aktuelle produksjonskontrollen som 

skal anvendes, skal fastsettes i det europeiske 

vurderingsdokumentet og skal ta hensyn til vilkårene for den 

berørte byggevarens produksjonsprosess. 

3. Dersom ytelsen for noen av varens vesentlige egenskaper 

kan vurderes på en hensiktsmessig måte ved hjelp av metoder 

og kriterier som allerede er fastsatt i andre harmoniserte 

tekniske spesifikasjoner eller i retningslinjene nevnt i  

artikkel 66 nr. 3, eller som anvendes i henhold til artikkel 9 i 

direktiv 89/106/EØF før 1. juli 2013 i forbindelse med 

utstedelsen av europeiske tekniske godkjenninger, skal disse 

eksisterende metodene og kriteriene innarbeides som elementer 

i det europeiske vurderingsdokumentet. 

Artikkel 25 

Formelle innvendinger mot europeiske 

vurderingsdokumenter 

1. Dersom en medlemsstat eller Kommisjonen anser at et 

europeisk vurderingsdokument ikke helt oppfyller de krav som 

skal oppfylles når det gjelder de grunnleggende krav til 

byggverk som fastsatt i vedlegg I, skal den berørte medlemsstat 

eller Kommisjonen bringe saken inn for Det faste byggeutvalg 

og der framføre sine argumenter. Det faste byggeutvalg skal, 

etter å ha rådspurt organisasjonen av tekniske 

vurderingsorganer, umiddelbart avgi sin uttalelse. 

2. På bakgrunn av Det faste byggeutvalgs uttalelse skal 

Kommisjonen beslutte om den vil offentliggjøre, ikke 

offentliggjøre, offentliggjøre med begrensning, opprettholde, 

opprettholde med begrensning eller trekke tilbake 

henvisningene til de berørte europeiske vurderingsdokumenter i 

Den europeiske unions tidende. 

3. Kommisjonen skal underrette organisasjonen av tekniske 

vurderingsorganer om dette og om nødvendig anmode om en 

revisjon av det berørte vurderingsdokumentet. 

Artikkel 26 

Europeisk teknisk vurdering 

1. Den europeiske tekniske vurdering skal utstedes av et 

teknisk vurderingsorgan på anmodning fra produsenten på 

grunnlag av et europeisk vurderingsdokument utarbeidet etter 

framgangsmåtene fastsatt i artikkel 21 og vedlegg II. 

Forutsatt at det foreligger et europeisk vurderingsdokument, 

kan en europeisk teknisk vurdering utstedes selv om det er 

utstedt et mandat for en harmonisert standard. En slik utstedelse 

skal være mulig fram til sameksistensperiodens begynnelse som 

fastsatt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 17 nr. 5. 

2. Den europeiske tekniske vurdering skal inneholde den 

ytelsen som skal angis, uttrykt som nivå eller klasse eller ved 

hjelp av en beskrivelse, med hensyn til de vesentlige 

egenskaper som er avtalt med produsenten og det tekniske 

vurderingsorganet som mottar anmodningen om en europeisk 

teknisk vurdering for den angitte tilsiktede bruken, og tekniske 

enkeltheter som er nødvendige for å gjennomføre systemet for 

vurdering og verifisering av ytelsen. 

3. For å sikre en ensartet gjennomføring av denne artikkel 

skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter for å 

fastsette formatet for den europeiske tekniske vurdering etter 

framgangsmåten nevnt i artikkel 64 nr. 2. 

Artikkel 27 

Ytelsesnivåer eller -klasser 

1. Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 60 for å fastsette ytelsesklasser med hensyn til 

byggevarers vesentlige egenskaper.  
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2. Dersom Kommisjonen har fastsatt ytelsesklasser med 

hensyn til byggevarers vesentlige egenskaper, skal de 

europeiske standardiseringsorganene bruke disse klassene i 

harmoniserte standarder. Organisasjonen av tekniske 

vurderingsorganer skal dersom det er relevant, bruke disse 

klassene i europeiske vurderingsdokumenter. 

Dersom Kommisjonen ikke har fastsatt ytelsesklasser med 

hensyn til byggevarers vesentlige egenskaper, kan de 

europeiske standardiseringsorganene fastsette disse i 

harmoniserte standarder på grunnlag av et revidert mandat. 

3. Dersom det er fastsatt i de relevante mandater, skal de 

europeiske standardiseringsorganene i harmoniserte standarder 

fastsette grenseverdier med hensyn til vesentlige egenskaper og 

eventuelt for tilsiktet bruk, som skal oppfylles av byggevarer i 

medlemsstatene. 

4. Dersom de europeiske standardiseringsorganene har 

fastsatt ytelsesklasser i en harmonisert standard, skal 

organisasjonen av tekniske vurderingsorganer bruke disse 

klassene i europeiske vurderingsdokumenter når de er relevante 

for byggevaren. 

Når det anses som hensiktsmessig, kan organisasjonen av 

tekniske vurderingsorganer med Kommisjonens samtykke og 

etter samråd med Det faste byggeutvalg fastsette ytelsesklasser 

og grenseverdier i det europeiske vurderingsdokumentet med 

hensyn til en byggevares vesentlige egenskaper som er 

forbundet med dens tilsiktede bruk som angitt av produsenten. 

5. Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 60 for å fastsette på hvilke vilkår en byggevare 

skal anses å oppfylle et visst ytelsesnivå eller en viss 

ytelsesklasse uten prøving eller uten ytterligere prøving. 

Dersom slike vilkår ikke er fastsatt av Kommisjonen, kan de 

fastsettes av de europeiske standardiseringsorganene i 

harmoniserte standarder på grunnlag av et revidert mandat. 

6. Dersom Kommisjonen har fastsatt klassifiseringssystemer 

i samsvar med nr. 1, kan medlemsstatene fastsette hvilke 

ytelsesnivåer eller -klasser byggevarene skal overholde med 

hensyn til sine vesentlige egenskaper, bare i samsvar med disse 

klassifiseringssystemene. 

7. De europeiske standardiseringsorganene og 

organisasjonen av tekniske vurderingsorganer skal respektere 

medlemsstatenes reguleringsbehov når de fastsetter 

grenseverdier eller ytelsesklasser. 

Artikkel 28 

Vurdering og verifisering av ytelse 

1. Vurdering og verifisering av byggevarers ytelse med 

hensyn til vesentlige egenskaper skal utføres i samsvar med et 

av systemene fastsatt i vedlegg V. 

2. Gjennom delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 60 

skal Kommisjonen fastsette, og kan Kommisjonen revidere, det 

eller de systemer som skal anvendes på en gitt byggevare eller 

gruppe av byggevarer eller på en gitt vesentlig egenskap, idet 

det tas særlig hensyn til konsekvensene for menneskers helse 

og sikkerhet og for miljøet. Kommisjonen skal i den forbindelse 

også ta hensyn til dokumenterte erfaringer som er rapportert av 

nasjonale myndigheter når det gjelder markedstilsyn. 

Kommisjonen skal velge det eller de systemer som medfører 

lavest kostnader, og som oppfyller alle grunnleggende krav til 

byggverk. 

3. Det eller de systemer som fastsettes slik, skal angis i 

mandatet for de harmoniserte standardene og i de harmoniserte 

tekniske spesifikasjonene. 

KAPITTEL V 

TEKNISKE VURDERINGSORGANER 

Artikkel 29 

Utpeking, overvåking og evaluering av tekniske 

vurderingsorganer 

1. Medlemsstatene kan utpeke tekniske vurderingsorganer på 

sine territorier, særlig for ett eller flere av produktområdene 

nevnt i tabell 1 i vedlegg IV. 

Medlemsstater som har utpekt et teknisk vurderingsorgan, skal 

meddele de andre medlemsstatene og Kommisjonen dets navn 

og adresse samt hvilke produktområder nevnte tekniske 

vurderingsorgan er utpekt for. 

2. Kommisjonen skal gjøre listen over tekniske 

vurderingsorganer allment tilgjengelig i elektronisk form med 

angivelse av hvilke produktområder de er utpekt for, og skal 

bestrebe seg på å sikre høyest mulig grad av innsyn. 

Kommisjonen skal gjøre eventuelle ajourføringer av denne 

listen allment tilgjengelige. 

3. Medlemsstatene skal overvåke virksomheten i og 

kompetansen til de tekniske vurderingsorganene de har utpekt, 

og evaluere dem med hensyn til kravene i tabell 2 i vedlegg IV.  
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Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine 

nasjonale framgangsmåter for utpeking av tekniske 

vurderingsorganer, om overvåkingen av deres virksomhet og 

kompetanse og om eventuelle andre endringer i disse 

opplysningene. 

4. Kommisjonen skal vedta retningslinjer for gjennomføring 

av evalueringen av tekniske vurderingsorganer etter å ha 

rådspurt Det faste byggeutvalg. 

Artikkel 30 

Krav til tekniske vurderingsorganer 

1. Et teknisk vurderingsorgan skal gjennomføre vurderingen 

og utstede den europeiske tekniske vurderingen på et 

produktområde det er utpekt for. 

Det tekniske vurderingsorganet skal oppfylle kravene fastsatt i 

tabell 2 i vedlegg IV innenfor rammen av utpekingen. 

2. Et teknisk vurderingsorgan skal gjøre sin 

organisasjonsplan og navnene på medlemmene i dets interne 

beslutningsorganer allment tilgjengelige. 

3. Dersom et teknisk vurderingsorgan ikke lenger oppfyller 

kravene nevnt i nr. 1, skal medlemsstaten trekke tilbake 

utpekingen av det aktuelle tekniske vurderingsorganet for det 

berørte produktområdet og underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om dette. 

Artikkel 31 

Samordning av tekniske vurderingsorganer 

1. De tekniske vurderingsorganene skal opprette en 

organisasjon for teknisk vurdering. 

2. Organisasjonen av tekniske vurderingsorganer skal anses 

som et organ som arbeider for mål av allmenn europeisk 

interesse i henhold til artikkel 162 i kommisjonsforordning (EF, 

Euratom) nr. 2342/2002 av 23. desember 2002 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF, 

Euratom) nr. 1605/2002 om finansreglementet som får 

anvendelse på De europeiske fellesskaps alminnelige 

budsjett(1). 

3. De felles målene for samarbeidet og de administrative og 

finansielle vilkårene med hensyn til de tilskuddene som tildeles 

til organisasjonen av tekniske vurderingsorganer, kan fastsettes 

i en rammeavtale om partnerskap som skal undertegnes av 

Kommisjonen og organisasjonen, i samsvar med rådsforordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 om 

finansreglementet som får anvendelse på De europeiske 

fellesskaps alminnelige budsjett(2) (finansforordningen) og 

  

(1) EFT L 357 av 31.12.2002, s. 1. 

(2) EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1. 

forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002. Europaparlamentet og 

Rådet skal underrettes om inngåelsen av en slik avtale. 

4. Organisasjonen av tekniske vurderingsorganer skal minst 

utføre følgende oppgaver: 

a) organisere samordningen av tekniske vurderingsorganer og 

om nødvendig sikre samarbeid med og rådspørring av andre 

berørte parter, 

b) sikre at eksemplene på beste praksis utveksles mellom de 

tekniske vurderingsorganene for å fremme effektiviteten og 

yte bransjen bedre service, 

c) samordne anvendelsen av framgangsmåtene fastsatt i 

artikkel 21 og vedlegg II og yte nødvendig støtte for dette 

formål, 

d) utarbeide og vedta europeiske vurderingsdokumenter, 

e) underrette Kommisjonen om alle spørsmål vedrørende 

utarbeidingen av de europeiske vurderingsdokumentene og 

alle aspekter knyttet til tolkningen av framgangsmåtene 

fastsatt i artikkel 21 og vedlegg II samt foreslå forbedringer 

for Kommisjonen på grunnlag av de erfaringer som er gjort, 

f) meddele eventuelle merknader vedrørende et teknisk 

vurderingsorgan som ikke utfører sine oppgaver i samsvar 

med framgangsmåtene i artikkel 21 og vedlegg II, til 

Kommisjonen og den medlemsstaten som har utpekt det 

tekniske vurderingsorganet, 

g) sikre at vedtatte europeiske vurderingsdokumenter og 

henvisninger til europeiske tekniske vurderinger er allment 

tilgjengelige. 

Organisasjonen av tekniske vurderingsorganer skal ha et 

sekretariat for å utføre disse oppgaver. 

5. Medlemsstatene skal sikre at de tekniske 

vurderingsorganene bidrar med finansielle og menneskelige 

ressurser til organiseringen av tekniske vurderingsorganer. 

Artikkel 32 

EU-finansiering 

1. Unionen kan yte tilskudd til organisasjonen av tekniske 

vurderingsorganer med henblikk på gjennomføring av 

oppgavene nevnt i artikkel 31 nr. 4. 

2. Bevilgningene til oppgavene fastsatt i artikkel 31 nr. 4 

skal fastsettes hvert år av budsjettmyndigheten innenfor den 

gjeldende finansielle rammen.  
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Artikkel 33 

Finansieringsordninger 

1. EU-finansiering skal gis uten forslagsinnbydelse til 

organisasjonen av tekniske vurderingsorganer, som skal utføre 

oppgavene nevnt i artikkel 31 nr. 4, og som det kan ytes 

tilskudd til i samsvar med finansforordningen. 

2. Den virksomheten sekretariatet utøver for organisasjonen 

av tekniske vurderingsorganer nevnt i artikkel 31 nr. 4, kan 

finansieres ved hjelp av driftstilskudd. I tilfelle fornyelse av 

driftstilskuddene skal de ikke automatisk trappes ned. 

3. Tilskuddsavtaler kan tillate fast dekning av mottakerens 

fellesutgifter med inntil 10 % av de samlede støtteberettigede 

direkte kostnader i forbindelse med tiltak, unntatt i tilfeller der 

mottakerens indirekte kostnader dekkes av et driftstilskudd som 

finansieres over Unionens alminnelige budsjett. 

Artikkel 34 

Forvaltning og overvåking 

1. De bevilgningene som fastsettes av budsjettmyndigheten 

til finansiering av oppgavene fastsatt i artikkel 31 nr. 4, kan 

også dekke administrasjonsutgifter i forbindelse med 

forberedelse, overvåking, inspeksjon, revisjon og evaluering 

som er direkte nødvendig for å nå målene i denne forordning, 

særlig undersøkelser, møter, opplysnings- og 

formidlingsvirksomhet, utgifter i forbindelse med et datanett for 

informasjonsutveksling og eventuelle andre utgifter til 

administrativ og teknisk bistand som Kommisjonen måtte bruke 

til virksomhet i forbindelse med utarbeiding og vedtakelse av 

europeiske vurderingsdokumenter og utstedelse av europeiske 

tekniske vurderinger. 

2. Kommisjonen skal evaluere relevansen av oppgavene 

nevnt i artikkel 31 nr. 4 som mottar finansering fra Unionen, i 

lys av kravene i Unionens politikk og regelverk, og underrette 

Europaparlamentet og Rådet om resultatene av denne 

evalueringen innen 1. januar 2017 og deretter hvert fjerde år. 

Artikkel 35 

Beskyttelse av Unionens økonomiske interesser 

1. Ved gjennomføringen av virksomhet som finansieres i 

henhold til denne forordning, skal Kommisjonen sikre at 

Unionens økonomiske interesser beskyttes ved anvendelse av 

forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon og annen ulovlig 

virksomhet ved hjelp av effektive kontroller og ved inndrivelse 

av feilaktig utbetalte beløp samt, når det konstateres 

uregelmessigheter, ved anvendelse av sanksjoner som er 

virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen og virker 

avskrekkende, i samsvar med rådsforordning (EF, Euratom)  

nr. 2988/95 av 18. desember 1995 om beskyttelse av De 

europeiske fellesskaps økonomiske interesser(1), rådsforordning 

  

(1) EFT L 312 av 23.12.1995, s. 1. 

(Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll 

og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen for å 

verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot 

bedrageri og andre uregelmessigheter(2) og europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om 

undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for 

bedrageribekjempelse (OLAF)(3). 

2. For virksomhet som finansieres i henhold til denne 

forordning, menes med begrepet uregelmessighet nevnt i 

artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 enhver 

overtredelse av en bestemmelse i unionsretten eller ethvert 

brudd på en avtaleforpliktelse som følger av en 

markedsdeltakers handling eller unnlatelse, og som fører til 

eller kunne ha ført til at Unionens alminnelige budsjett eller 

budsjetter som Unionen forvalter, skades gjennom en 

uberettiget utgift. 

3. Alle avtaler og kontrakter som følger av denne forordning, 

skal inneholde bestemmelser om overvåking og finansiell 

kontroll som skal foretas av Kommisjonen eller en representant 

for denne, og om revisjon som skal foretas av Revisjonsretten, 

om nødvendig på stedet. 

KAPITTEL VI 

FORENKLEDE FRAMGANGSMÅTER 

Artikkel 36 

Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon 

1. Ved bestemmelse av produkttype kan en produsent 

erstatte typeprøvingen eller typeberegningen med hensikts-

messig teknisk dokumentasjon som viser 

a) for én eller flere vesentlige egenskaper ved byggevaren som 

produsenten bringer i omsetning, at varen anses å ha 

oppnådd et visst ytelsesnivå eller en viss ytelsesklasse uten 

prøving eller beregning, eller uten ytterligere prøving eller 

beregning, i samsvar med vilkårene fastsatt i den relevante 

harmoniserte tekniske spesifikasjonen eller i en 

kommisjonsbeslutning, 

b) at den byggevaren som omfattes av en harmonisert 

standard, og som produsenten bringer i omsetning, tilsvarer 

produkttypen for en annen byggevare som produseres av en 

annen produsent, og som allerede er prøvd i samsvar med 

den relevante harmoniserte standarden. Når disse vilkårene 

er oppfylt, kan produsenten angi en ytelse som tilsvarer alle 

eller deler av prøvingsresultatene for denne andre varen. 

Produsenten kan bruke prøvingsresultater innhentet av en 

annen produsent først etter å ha innhentet tillatelse til dette 

fra den aktuelle produsenten, som forblir ansvarlig for  

disse prøvingsresultatenes nøyaktighet, pålitelighet og 

stabilitet, eller   

  

(2) EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2. 

(3) EFT L 136 av 31.5.1999, s. 1. 
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c) at byggevaren som omfattes av en harmonisert teknisk 

spesifikasjon, og som produsenten bringer i omsetning, er et 

system som består av komponenter som produsenten 

monterer ved nøye å følge nøyaktige anvisninger fra 

leverandøren av et slikt system eller en komponent i dette, 

som allerede har prøvd dette systemet eller denne 

komponenten for én eller flere av dens vesentlige 

egenskaper i samsvar med den relevante harmoniserte 

tekniske spesifikasjonen. Når disse vilkårene er oppfylt, kan 

produsenten angi en ytelse som tilsvarer alle eller deler av 

prøvingsresultatene for systemet eller komponenten som er 

levert til ham. Produsenten kan bruke prøvingsresultater 

innhentet av en annen produsent eller systemleverandør 

først etter å ha fått tillatelse til dette av den aktuelle 

produsenten eller systemleverandøren, som forblir ansvarlig 

for disse prøvingsresultatenes nøyaktighet, pålitelighet og 

stabilitet. 

2. Dersom byggevaren nevnt i nr. 1 tilhører en gruppe 

byggevarer hvis gjeldende system for vurdering og verifisering 

av ytelse er 1+ eller 1, som fastsatt i vedlegg V, skal den 

hensiktsmessige tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 1 

verifiseres av et meldt produktsertifiseringsorgan som nevnt i 

vedlegg V. 

Artikkel 37 

Svært små bedrifters bruk av forenklede framgangsmåter 

Svært små bedrifter som produserer byggevarer som omfattes 

av en harmonisert standard, kan erstatte bestemmelsen av 

produkttype på grunnlag av typeprøving for de aktuelle 

systemene 3 og 4 som fastsatt i vedlegg V ved hjelp av andre 

metoder enn dem som er tatt med i den aktuelle harmoniserte 

standarden. Disse produsentene kan også behandle byggevarer 

som system 3 får anvendelse på, i samsvar med bestemmelsene 

for system 4. Dersom en produsent bruker disse forenklede 

framgangsmåtene, skal vedkommende påvise at byggevaren 

oppfyller de aktuelle kravene, i form av en særskilt teknisk 

dokumentasjon, og skal vise at de anvendte framgangsmåtene 

tilsvarer framgangsmåtene fastsatt i de harmoniserte 

standardene. 

Artikkel 38 

Andre forenklede framgangsmåter 

1. For byggevarer som omfattes av en harmonisert standard, 

og som produseres individuelt eller etter mål i en prosess som 

ikke innebærer serieproduksjon, for en bestemt ordre, og 

installeres i ett enkelt, identifisert byggverk, kan produsenten 

erstatte ytelsesvurderingen i gjeldende system, som fastsatt i 

vedlegg V, med særskilt teknisk dokumentasjon som påviser at 

nevnte varer oppfyller gjeldende krav, og at de anvendte 

framgangsmåtene tilsvarer de framgangsmåtene som er fastsatt 

i de harmoniserte standardene. 

2. Dersom byggevaren nevnt i nr. 1 tilhører en gruppe 

byggevarer hvis gjeldende system for vurdering og verifisering 

av ytelsen er 1+ eller 1, som fastsatt i vedlegg V, skal den 

særskilte tekniske dokumentasjonen verifiseres av et meldt 

produktsertifiseringsorgan som nevnt i vedlegg V. 

KAPITTEL VII 

MELDERMYNDIGHETER OG MELDTE ORGANER 

Artikkel 39 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre 

tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og 

verifisering av ytelse i henhold til denne forordning (heretter 

kalt «meldte organer»). 

Artikkel 40 

Meldermyndigheter 

1. Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som 

skal ha ansvar for å utarbeide og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåter for vurdering og melding av de organer som 

skal ha myndighet til å gjennomføre tredjemannsoppgaver i 

forbindelse med vurdering og verifisering av ytelse i henhold til 

denne forordning, og for kontroll av meldte organer, herunder 

deres overholdelse av artikkel 43. 

2. Medlemsstatene kan beslutte at vurdering og verifisering 

som omhandlet i nr. 1 skal utføres av deres nasjonale 

akkrediteringsorganer som angitt i forordning (EF)  

nr. 765/2008, i samsvar med bestemmelsene i samme 

forordning. 

3. Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte 

overlater vurdering, melding eller kontroll som omhandlet  

i nr. 1 til et organ som ikke er et statlig organ, skal organet være 

en juridisk person og være tilsvarende underlagt kravene i 

artikkel 41. I tillegg skal organet ha ordninger for å dekke 

erstatningsansvar som måtte oppstå som følge av dets 

virksomhet. 

4. Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvar for de 

oppgaver som utføres av organet nevnt i nr. 3. 

Artikkel 41 

Krav til meldermyndigheter 

1. Meldermyndigheten skal opprettes på en slik måte at det 

ikke oppstår interessekonflikter med de meldte organer. 

2. Meldermyndigheten skal være organisert og drives på en 

slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens 

virksomhet.  
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3. Meldermyndigheten skal organiseres på slik måte at alle 

beslutninger som gjelder melding av et organ som skal 

bemyndiges til å utføre tredjemannsoppgaver i forbindelse med 

vurdering og verifisering av ytelse, treffes av andre kvalifiserte 

personer enn dem som har utført vurderingen. 

4. Meldermyndigheten skal ikke tilby eller utøve noe av den 

virksomhet som de meldte organer utøver, eller yte 

rådgivningstjenester på forretningsmessig eller 

konkurransemessig grunnlag. 

5. Meldermyndigheten skal sikre at innhentede opplysninger 

behandles fortrolig. 

6. Meldermyndigheten skal ha et tilstrekkelig antall 

kvalifisert personell til rådighet til å kunne utføre sine oppgaver 

på en tilfredsstillende måte. 

Artikkel 42 

Medlemsstatenes opplysningsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine 

nasjonale framgangsmåter for vurdering og underretning av de 

organer som skal ha myndighet til å gjennomføre 

tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og 

verifisering av ytelse og kontroll med de meldte organer samt 

av eventuelle endringer. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 43 

Krav til meldte organer 

1. I forbindelse med melding skal et meldt organ oppfylle 

kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2. Et meldt organ skal være etablert i henhold til nasjonal 

lovgivning og skal være en juridisk person. 

3. Et meldt organ skal være et tredjemannsorgan som er 

uavhengig av organisasjonen eller byggevaren det vurderer. 

Et organ som tilhører en foretaks- eller yrkessammenslutning 

som representerer foretak som deltar i utvikling, produksjon, 

levering, montering, bruk eller vedlikehold av byggevarer som 

organet vurderer, kan anses å være et slikt organ, forutsatt at det 

er påvist at organet er uavhengig, og at det ikke foreligger 

interessekonflikter. 

4. Et meldt organ, dets øverste ledelse og personellet som 

har ansvar for å utføre tredjemannsoppgaver i forbindelse med 

vurdering og verifisering av ytelse, skal ikke være utvikler, 

produsent, leverandør, installatør, kjøper, eier, bruker eller 

vedlikeholder av byggevarene det vurderer, og skal heller ikke 

være representant for noen av disse partene. Dette er ikke til 

hinder for bruk av vurderte varer som er nødvendige for det 

meldte organs virksomhet, eller bruk av slike varer for 

personlige formål. 

Et meldt organ, dets øverste ledelse og personellet som har 

ansvar for å utføre tredjemannsoppgaver i forbindelse med 

vurdering og verifisering av ytelse, skal ikke være direkte 

involvert i utforming, produksjon eller konstruksjon, 

markedsføring, installering, bruk eller vedlikehold av disse 

byggevarer, eller representere parter som deltar i slik 

virksomhet. De skal ikke delta i noen form for virksomhet som 

kan påvirke deres uavhengighet eller integritet i forbindelse 

med den virksomheten de er meldt for. Dette gjelder særlig 

rådgivningstjenester. 

Et meldt organ skal sikre at dets datterforetaks eller 

underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortroligheten, 

objektiviteten eller upartiskheten i vurderings- og/eller 

verifiseringsvirksomheten. 

5. Et meldt organ og dets personell skal utøve 

tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og 

verifisering av ytelse med den største faglige integritet og ha de 

nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det aktuelle området, og 

de skal ikke være utsatt for noen form for press eller 

oppmuntring, særlig av økonomisk art, som vil kunne påvirke 

deres skjønn eller resultatene av deres vurderings- og/eller 

verifiseringsvirksomhet, særlig fra personer eller grupper av 

personer som berøres av resultatene av denne virksomheten. 

6. Et meldt organ skal kunne utføre alle de 

tredjemannsoppgavene i forbindelse med vurdering og 

verifisering av ytelse som det er tillagt i henhold til vedlegg V, 

og som det er meldt for, uansett om disse oppgavene utføres av 

det meldte organet selv eller på dets vegne og under dets 

ansvar. 

For hvert system for vurdering og verifisering av ytelse og for 

hver art eller kategori av byggevarer, vesentlige egenskaper og 

oppgaver det er meldt for, skal det meldte organ til enhver tid 

ha tilgang til 

a)  nødvendig personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig 

og relevant erfaring til å utføre tredjemannsoppgavene i 

forbindelse med vurdering og verifisering av ytelse,   
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b) den nødvendige beskrivelse av framgangsmåter som 

ytelsesvurderingen skal utføres i henhold til, og som sikrer 

innsyn og mulighet til å gjenta disse framgangsmåtene. Det 

skal ha egnede retningslinjer og framgangsmåter for å skille 

mellom oppgaver det utfører som meldt organ, og annen 

virksomhet, 

c) nødvendige framgangsmåter for å utføre virksomheten som 

tar behørig hensyn til et foretaks størrelse, i hvilken sektor 

det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved 

den aktuelle byggevarens teknologi samt om det dreier seg 

om masse- eller serieproduksjon. 

Et meldt organ skal ha de nødvendige midler til på en 

hensiktsmessig måte å kunne utføre de tekniske og 

administrative oppgaver som det er meldt for, og skal ha tilgang 

til alt nødvendig utstyr eller alle nødvendige anlegg. 

7. Det personell som har ansvar for å utføre den virksomhet 

som organet er meldt for, skal ha 

a) solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter alle 

tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og 

verifisering av ytelse innen det aktuelle virkeområdet som 

organet er meldt for, 

b) tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for 

vurderingene og verifiseringene de utfører, og nødvendige 

fullmakter til å utføre slike oppgaver, 

c) tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de gjeldende 

harmoniserte standarder og de relevante bestemmelser i 

forordningen, 

d) nødvendig kompetanse til å utarbeide sertifikater, 

dokumenter og rapporter som dokumenterer at 

vurderingene og verifiseringene er utført. 

8. Det skal sikres at det meldte organ, dets øverste ledelse og 

vurderingspersonellet er upartisk. 

Godtgjøringen til et meldt organs øverste ledelse og til 

vurderingspersonellet skal ikke være avhengig av antallet 

utførte vurderinger eller av resultatene av disse vurderingene. 

9. Et meldt organ skal tegne ansvarsforsikring med mindre 

medlemsstaten påtar seg erstatningsansvaret i henhold til 

nasjonal lovgivning eller medlemsstaten selv er direkte 

ansvarlig for den utførte vurderingen og/eller verifiseringen. 

10. Det meldte organs personell skal være underlagt 

taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de får kjennskap 

til når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg V, unntatt 

overfor vedkommende forvaltningsmyndigheter i den 

medlemsstat der virksomheten utføres. Eiendomsretten skal 

vernes. 

11. Et meldt organ skal delta i eller sikre at deres 

vurderingspersonell blir underrettet om relevant 

standardiseringsvirksomhet og virksomheten til samord-

ningsgruppen for meldte organer som opprettes i henhold til 

denne forordning, og anvende de forvaltningsvedtak og 

dokumenter som denne gruppens arbeid munner ut i, som 

overordnede retningslinjer. 

Artikkel 44 

Samsvarsformodning 

Et meldt organ som skal bemyndiges til å utføre 

tredjemannsoppgaver i forbindelse med vurdering og 

verifisering av ytelse, og som viser at det oppfyller kriteriene 

fastsatt i de relevante harmoniserte standardene eller deler av 

disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske 

unions tidende, skal antas å oppfylle kravene i artikkel 43 i den 

grad de relevante harmoniserte standardene omfatter disse 

kravene. 

Artikkel 45 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1. Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i 

forbindelse med tredjemannsoppgavene ved vurdering og 

verifisering av ytelse til en underleverandør eller et 

datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller 

datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 43, og skal 

underrette meldermyndigheten om dette. 

2. Det meldte organ skal påta seg det fulle ansvar for de 

oppgaver som blir utført av underleverandører eller 

datterforetak, uansett hvor disse er etablert. 

3. Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et 

datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4. Det meldte organ skal kunne stille til rådighet for 

meldermyndigheten de relevante dokumenter om vurderingen 

av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og 

de oppgaver de har utført i henhold til vedlegg V.  
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Artikkel 46 

Bruk av anlegg utenfor det meldte organs 

prøvingslaboratorium 

1. På anmodning fra produsenten og der dette er begrunnet 

av tekniske, økonomiske eller logistiske hensyn, kan meldte 

organer beslutte å utføre prøvingene nevnt i vedlegg V for 

systemene for vurdering og verifisering av ytelse 1+, 1 og 3 

eller få slike prøvinger utført under deres tilsyn, enten i 

produksjonsanlegget ved bruk av prøvingsutstyr i produsentens 

interne laboratorium eller, etter forutgående samtykke fra 

produsenten, i et eksternt laboratorium ved bruk av dette 

laboratoriets prøvingsutstyr. 

Meldte organer som utfører slike prøvinger, skal være særlig 

utpekt som kvalifisert til å utføre prøvingene på et annet sted 

enn i deres egne godkjente prøvingsanlegg. 

2. Før disse prøvingene utføres, skal det meldte organ 

kontrollere hvorvidt kravene i prøvingsmetoden er oppfylt, og 

vurdere hvorvidt 

a) prøvingsutstyret har et hensiktsmessig kalibreringssystem 

og målingenes sporbarhet er garantert, 

b) kvaliteten på prøvingsresultatene er sikret. 

Artikkel 47 

Søknad om melding 

1. For å få godkjenning til å utføre tredjemannsoppgaver i 

forbindelse med vurdering og verifisering av ytelse skal et 

organ sende inn en søknad om melding til meldermyndigheten i 

den medlemsstat der organet er etablert. 

2. Søknaden skal ledsages av en beskrivelse av den 

virksomheten som skal utøves, de framgangsmåtene for 

vurdering og/eller verifisering som organet hevder å være 

kvalifisert for, samt eventuelt et akkrediteringsbevis utstedt av 

et nasjonalt akkrediteringsorgan i henhold til forordning (EF) 

nr. 765/2008 som bekrefter at organet oppfyller kravene i 

artikkel 43. 

3. Dersom det berørte organ ikke kan framlegge et 

akkrediteringsbevis, skal det gi meldermyndigheten den 

dokumentasjonen som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne 

og regelmessig overvåke at organet oppfyller kravene i 

artikkel 43. 

Artikkel 48 

Framgangsmåte for melding 

1. Meldermyndighetene kan melde bare organer som har 

oppfylt kravene i artikkel 43. 

2. De skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene, særlig ved hjelp av det elektroniske 

meldingsverktøyet som Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

I de tilfellene som er angitt i nr. 3 i vedlegg V, og som det ikke 

finnes hensiktsmessig elektronisk verktøy for, godtas 

unntaksvis en papirkopi av meldingen. 

3. Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om 

de funksjonene som skal utføres, en henvisning til relevant 

harmonisert teknisk spesifikasjon og, for systemet fastsatt i 

vedlegg V, de vesentlige egenskaper som organet er godkjent 

for. 

Henvisning til relevant harmonisert teknisk spesifikasjon kreves 

imidlertid ikke i tilfellene angitt i nr. 3 i vedlegg V. 

4. Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis 

som nevnt i artikkel 47 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene all dokumentasjon 

som bekrefter det meldte organs kompetanse og de ordninger 

som er innført for å sikre at organet overvåkes regelmessig og 

fortsatt vil oppfylle kravene i artikkel 43. 

5. Vedkommende organ kan utøve virksomhet som meldt 

organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene 

ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker etter en 

melding som er basert på et akkrediteringsbevis, eller innen to 

måneder etter en melding som ikke er basert på et slikt bevis. 

Bare et slikt organ anses som et meldt organ i henhold til denne 

forordning. 

6. Kommisjonen og de andre medlemsstatene skal 

underrettes om eventuelle senere relevante endringer av 

meldingen. 

Artikkel 49 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1. Kommisjonen skal tildele hvert meldt organ et 

identifikasjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer, selv om det er 

meldt i henhold til flere unionsrettsakter.  
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2. Kommisjonen skal offentliggjøre en liste over organer 

som er meldt i henhold til denne forordning, herunder hvilke 

identifikasjonsnumre de er tildelt og den virksomheten de er 

meldt for, særlig ved hjelp av det elektroniske 

meldingsverktøyet som Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

Kommisjonen skal sikre at denne listen blir ajourført. 

Artikkel 50 

Endringer av meldingen 

1. Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt 

underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i 

artikkel 43, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 

meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den 

manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. 

Den skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene, særlig ved hjelp av det elektroniske 

meldingsverktøyet som Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

2. Dersom en melding trekkes tilbake, begrenses eller 

midlertidig oppheves, eller dersom det meldte organ har 

opphørt med sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe 

hensiktsmessige tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir 

behandlet av et annet meldt organ eller blir stilt til rådighet for 

de ansvarlige meldermyndigheter og markedstil-

synsmyndigheter på deres anmodning. 

Artikkel 51 

Tvil om meldte organers kompetanse 

1. Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil 

om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

hvorvidt et meldt organ er kompetent eller fortsatt oppfyller de 

krav og det ansvar det er underlagt. 

2. Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi 

Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for 

underretningen eller for opprettholdelsen av vedkommende 

organs kompetanse. 

3. Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 

som den innhenter under sine undersøkelser, blir behandlet 

fortrolig. 

4. Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den underrette meldermedlemsstaten om dette 

og anmode den om å treffe de nødvendige korrigerende tiltak, 

herunder om nødvendig tilbaketrekking av meldingen. 

Artikkel 52 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1. De meldte organer skal utføre tredjemannsoppgaver i 

samsvar med systemene for vurdering og verifisering av ytelse 

fastsatt i vedlegg V.  

2. Vurderinger og verifiseringer av ytelse skal utføres med 

fullt innsyn med hensyn til produsenten og på en 

forholdsmessig måte, slik at unødvendige byrder for 

markedsdeltakere unngås. De meldte organer skal utøve sin 

virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, 

i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, 

kompleksiteten ved den aktuelle byggevarens teknologi samt 

om det dreier seg om masse- eller serieproduksjon. 

Samtidig skal de meldte organer likevel overholde den grad av 

nøyaktighet som kreves for varen i henhold til denne forordning 

og varens rolle i oppfyllelsen av alle grunnleggende krav til 

byggverk. 

3. Dersom et meldt organ under førstegangsinspeksjonen av 

produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk 

finner at produsenten ikke har sikret ytelsen for den produserte 

varen, skal det kreve at produsenten treffer hensiktsmessige 

korrigerende tiltak, og skal ikke utstede noe sertifikat. 

4. Dersom et meldt organ i sin tilsynsvirksomhet med sikte 

på å verifisere ytelsen for den produserte varen finner at en 

byggevare ikke lenger har samme ytelse som produkttypen, skal 

det kreve at produsenten treffer hensiktsmessige korrigerende 

tiltak, og skal om nødvendig midlertidig oppheve eller trekke 

tilbake sertifikatet. 

5. Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom 

de ikke har den ønskede virkning, skal det meldte organ 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle 

sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

Artikkel 53 

Meldte organers opplysningsplikt 

1. De meldte organer skal underrette meldermyndigheten om 

a) alle tilfeller der et sertifikat er nektet utstedt eller er 

begrenset, opphevet midlertidig eller trukket tilbake,  
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b) alle omstendigheter som påvirker omfanget av og vilkårene 

for melding, 

c) alle anmodninger om opplysninger de har mottatt fra 

markedstilsynsmyndighetene med hensyn til vurdering 

og/eller verifisering av ytelse som er utført,  

d) på anmodning, tredjemannsoppgaver i samsvar med 

systemene for vurdering og verifisering av ytelse som er 

utført innenfor rammen av meldingen, og all annen 

virksomhet som er aktivt utøvd, herunder over 

landegrensene og gjennom underleverandører. 

2. Meldte organer skal gi de øvrige organer som er meldt i 

henhold til denne forordning, og som utfører tilsvarende 

tredjemannsoppgaver i samsvar med systemene for vurdering 

og verifisering av ytelse og for byggevarer som omfattes av 

samme harmoniserte tekniske spesifikasjon, relevante 

opplysninger om spørsmål knyttet til negative og, på 

anmodning, positive resultater fra disse vurderingene og/eller 

verifiseringene. 

Artikkel 54 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres 

erfaringsutveksling mellom medlemsstatenes nasjonale 

myndigheter med ansvar for meldingspolitikken. 

Artikkel 55 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sikre at samordning av og samarbeid 

mellom organer som er meldt i henhold til artikkel 39, 

iverksettes og forvaltes på hensiktsmessig måte i form av en 

gruppe av meldte organer. 

Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, 

deltar i denne gruppens arbeid, enten direkte eller gjennom 

utpekte representanter, eller sørge for at de meldte organenes 

representanter underrettes om dette. 

KAPITTEL VIII 

MARKEDSTILSYN OG FRAMGANGSMÅTER VED 

BESLUTNINGER OM BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 56 

Framgangsmåte for behandling på nasjonalt plan av 

byggevarer som utgjør en risiko 

1. Dersom markedstilsynsmyndighetene i en medlemsstat 

har truffet tiltak i henhold til artikkel 20 i forordning  

(EF) nr. 765/2008, eller dersom de har tilstrekkelig grunn til å 

anta at en byggevare som omfattes av en harmonisert standard, 

eller som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for, ikke 

overholder den angitte ytelsen og utgjør en risiko for 

oppfyllelsen av de grunnleggende kravene til byggverk i 

henhold til denne forordning, skal de foreta en vurdering av den 

berørte varen som omfattes av de kravene som er fastsatt i 

denne forordning. De berørte markedsdeltakere skal samarbeide 

med markedstilsynsmyndighetene om dette etter behov. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene ved denne vurderingen 

finner at byggevaren ikke oppfyller kravene i denne forordning, 

skal de omgående kreve at den berørte markedsdeltaker treffer 

hensiktsmessige korrigerende tiltak for å bringe varen i samsvar 

med disse kravene, særlig med hensyn til den angitte ytelsen, 

eller trekker varen tilbake fra markedet eller tilbakekaller den 

innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det meldte organet 

om dette dersom et meldt organ er involvert. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 

tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2. Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det 

manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale 

territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de 

tiltakene de har pålagt markedsdeltakeren å treffe. 

3. Markedsdeltakeren skal sikre at alle hensiktsmessige 

korrigerende tiltak treffes med hensyn til alle berørte 

byggevarer som markedsdeltakeren har gjort tilgjengelige på 

markedet i Unionen. 

4. Dersom den berørte markedsdeltaker ikke treffer 

hensiktsmessige korrigerende tiltak innen fristen nevnt  

i nr. 1 annet ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe 

hensiktsmessige midlertidige tiltak for å forby eller begrense 

tilgjengeliggjøring av byggevaren på deres nasjonale marked 

eller trekke den tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle den. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene.  
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5. Underretningen nevnt i nr. 4 skal omfatte alle tilgjengelige 

opplysninger, særlig data som er nødvendige for å identifisere 

byggevaren som ikke oppfyller kravene, byggevarens 

opprinnelse, arten av det påståtte manglende samsvaret og 

risikoen i den forbindelse, arten og varigheten av de nasjonale 

tiltak som er truffet, og de argumenter som den berørte 

markedsdeltaker har framsatt. Markedstilsynsmyndighetene 

skal særlig angi om det manglende samsvaret skyldes 

a) at varen ikke overholder den angitte ytelsen og/eller ikke 

oppfyller kravene med hensyn til oppfyllelse av de 

grunnleggende kravene til byggverk fastsatt i denne 

forordning, 

b) at det er mangler i de harmoniserte tekniske 

spesifikasjonene eller i den særskilte tekniske 

dokumentasjonen. 

6. Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som 

innledet framgangsmåten, skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle tiltak 

som er truffet, om eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha 

om den berørte byggevarens manglende samsvar, samt om 

eventuelle innvendinger de måtte ha mot det meldte nasjonale 

tiltaket. 

7. Dersom verken en medlemsstat eller Kommisjonen har 

reist innvendinger mot et midlertidig tiltak truffet av en 

medlemsstat med hensyn til den berørte byggevaren innen 15 

virkedager etter mottak av opplysningene nevnt i nr. 4, skal 

tiltaket anses som berettiget. 

8. Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes 

hensiktsmessige begrensende tiltak for den berørte byggevaren, 

for eksempel at byggevaren trekkes tilbake fra deres marked. 

Artikkel 57 

EU-framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak 

1. Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 56 nr. 3 og 

4 er gjennomført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. På 

grunnlag av resultatene av denne vurderingen skal 

Kommisjonen beslutte om tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstater og 

umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller de berørte 

markedsdeltakere om beslutningen. 

2. Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal 

alle medlemsstater treffe de nødvendige tiltak for å sikre at 

byggevaren som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra 

deres markeder, og underrette Kommisjonen om dette. Dersom 

det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal vedkommende 

medlemsstat trekke tiltaket tilbake. 

3. Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og 

byggevarens manglende samsvar tilskrives mangler ved de 

harmoniserte standarder nevnt i artikkel 56 nr. 5 bokstav b), 

skal Kommisjonen underrette det eller de relevante europeiske 

standardiseringsorganer om dette og bringe saken inn for 

komiteen som er nedsatt i henhold til artikkel 5 i direktiv 

98/34/EF. Komiteen skal rådføre seg med det eller de relevante 

europeiske standardiseringsorganer og umiddelbart avgi 

uttalelse. 

Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og 

byggevarens manglende samsvar tilskrives mangler i det 

europeiske vurderingsdokumentet eller den særskilte tekniske 

dokumentasjonen nevnt i artikkel 56 nr. 5 bokstav b), skal 

Kommisjonen bringe saken inn for Det faste byggeutvalg og 

deretter treffe hensiktsmessige tiltak. 

Artikkel 58 

Byggevarer som oppfyller kravene, men som likevel utgjør 

en risiko for helse og sikkerhet 

1. Dersom en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i 

henhold til artikkel 56 nr. 1 finner at en byggevare, selv om den 

er i samsvar med denne forordning, utgjør en risiko for 

oppfyllelsen av de grunnleggende krav til byggverk, 

menneskers helse eller sikkerhet eller for andre aspekter 

vedrørende vern i offentlighetens interesse, skal den kreve at 

den berørte markedsdeltaker treffer alle hensiktsmessige tiltak 

for å sikre at den berørte byggevare når den bringes i 

omsetning, ikke lenger utgjør en slik risiko, eller tilbakekaller 

den innen en rimelig frist som den fastsetter ut fra risikoens art. 

2. Markedsdeltakeren skal sikre at ethvert korrigerende tiltak 

treffes med hensyn til alle berørte byggevarer som 

markedsdeltakeren har gjort tilgjengelig på markedet i Unionen. 

3. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene. Denne underretningen skal 

inneholde alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger 

som er nødvendige for å kunne identifisere den berørte 

byggevaren, byggevarens opprinnelse samt varens 

omsetningskjede, den aktuelle risikoens art og arten og 

varigheten av de nasjonale tiltak som er truffet.  
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4. Kommisjonen skal omgående innlede samråd med 

medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakere og 

vurdere det nasjonale tiltaket som er truffet. På grunnlag av 

resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen beslutte 

om tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå 

hensiktsmessige tiltak. 

5. Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle 

medlemsstater og umiddelbart underrette medlemsstatene og 

den eller de berørte markedsdeltakere om beslutningen. 

Artikkel 59 

Formelt manglende samsvar 

1. Med forbehold for artikkel 56 skal en medlemsstat 

pålegge den berørte markedsdeltaker å bringe det manglende 

samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår at et av 

følgende er tilfelle: 

a) CE-merkingen er påført i strid med artikkel 8 eller 9, 

b) CE-merkingen er ikke er påført når dette er påkrevd i 

henhold til artikkel 8 nr. 2, 

c) ytelseserklæringen er ikke utarbeidet når dette er påkrevd i 

henhold til artikkel 4, med forbehold for artikkel 5, 

d) ytelseserklæringen er ikke utarbeidet i samsvar med artikkel 

4, 6 og 7, 

e) den tekniske dokumentasjonen er ikke tilgjengelig eller 

ikke fullstendig. 

2. Dersom det manglende samsvaret omhandlet  

i nr. 1 vedvarer, skal medlemsstaten treffe hensiktsmessige 

tiltak for å begrense eller forby tilgjengeliggjøringen av 

byggevaren på markedet eller sikre at den tilbakekalles eller 

trekkes tilbake fra markedet. 

KAPITTEL IX 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 60 

Delegerte rettsakter 

For å nå målene i denne forordning, særlig for å fjerne og unngå 

restriksjoner på tilgjengeliggjøringen av byggevarer på 

markedet, delegeres følgende saker til Kommisjonen i samsvar 

med artikkel 61 og med forbehold for vilkårene fastsatt i 

artikkel 62 og 63: 

a) eventuell fastsettelse av vesentlige egenskaper eller 

grenseverdier for særskilte grupper av byggevarer der 

produsenten i henhold til artikkel 3–6 i forbindelse med den 

tilsiktede bruken uttrykt som nivå eller klasse eller ved 

hjelp av en beskrivelse skal angi ytelsen for produsentens 

vare når den bringes i omsetning, 

b) vilkårene for når en ytelseserklæring kan behandles 

elektronisk, slik at den kan gjøres tilgjengelig på et nettsted 

i samsvar med artikkel 7, 

c) endring av det tidsrommet da produsenten skal oppbevare 

den tekniske dokumentasjonen og ytelseserklæringen etter 

at byggevaren er brakt i omsetning, i samsvar med artikkel 

11, på grunnlag av forventet levetid eller funksjon i 

byggverk, 

d) endring av vedlegg II og om nødvendig vedtakelse av 

utfyllende saksbehandlingsregler i henhold til artikkel 19 

nr. 3 for å sikre overholdelse av prinsippene i artikkel 20 

eller den praktiske anvendelsen av framgangsmåtene i 

artikkel 21, 

e) tilpasning av vedlegg III, tabell 1 i vedlegg IV samt vedlegg 

V for å ta hensyn til den tekniske utvikling, 

f) fastsettelse og tilpasning av ytelsesklasser for å ta hensyn til 

den tekniske utvikling i samsvar med artikkel 27 nr. 1, 

g) vilkårene for når en byggevare skal anses å oppfylle et visst 

ytelsesnivå eller en viss ytelsesklasse uten prøving eller 

uten ytterligere prøving i samsvar med artikkel 27 nr. 5, 

forutsatt at dette ikke medfører at oppfyllelsen av de 

grunnleggende krav til byggverk settes i fare, 

h) vedtakelse, fastsettelse og revisjon av systemene for 

vurdering og verifisering av ytelse i samsvar med artikkel 

28 med hensyn til en gitt vare eller varegruppe eller en gitt 

vesentlig egenskap, og i samsvar med 

i) den betydningen denne varen eller disse vesentlige 

egenskapene har for de grunnleggende kravene til 

byggverk, 

ii) varens art,  
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iii) virkningen av variasjoner i en byggevarens vesentlige 

egenskaper i løpet av dens forventede levetid, og 

iv) risikoen for at feil oppstår ved produksjon av varen. 

Artikkel 61 

Utøvelse av delegert myndighet 

1. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 60 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

24. april 2011. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den 

delegerte myndigheten senest seks måneder før utgangen av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal forlenges 

automatisk med perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller den i samsvar med 

artikkel 62. 

2. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

3. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel 62 

og 63. 

Artikkel 62 

Tilbakekalling av delegert myndighet 

1. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 60 kan når 

som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

2. Institusjonen som har innledet en intern framgangsmåte 

for å beslutte om en delegert myndighet skal tilbakekalles, skal 

bestrebe seg på å underrette den andre institusjonen og 

Kommisjonen i rimelig tid før endelig beslutning treffes, med 

angivelse av hvilken delegert myndighet som kan bli 

tilbakekalt, samt mulige årsaker til tilbakekallingen. 

3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får anvendelse umiddelbart eller på et senere tidspunkt angitt i 

beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. Den skal kunngjøres i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 63 

Innsigelser mot delegerte rettsakter 

1. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt innen en frist på tre måneder fra den dag 

underretningen ble gitt. 

På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne 

fristen med tre måneder. 

2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort 

innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i 

nr. 1, skal den kunngjøres i Den europeiske unions tidende og 

tre i kraft den dag som angis der. 

Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist dersom 

både Europaparlamentet og Rådet har underrettet Kommisjonen 

om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. 

3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse 

mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, trer den 

ikke i kraft. Institusjonen som gjør innsigelse mot den delegerte 

rettsakten, skal grunngi dette. 

Artikkel 64 

Komité 

1. Kommisjonen skal bistås av et fast byggeutvalg. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 

beslutning 1999/468/EF anvendelse. 

3. Medlemsstatene skal sikre at medlemmene av Det faste 

byggeutvalg kan utføre sine oppgaver uten at det oppstår 

interessekonflikter, særlig når det gjelder framgangsmåtene for 

å oppnå CE-merking. 

Artikkel 65 

Oppheving 

1. Direktiv 89/106/EØF oppheves. 

2. Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som 

henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 66 

Overgangsbestemmelser 

1. Byggevarer som er brakt i omsetning i samsvar med 

direktiv 89/106/EØF før 1. juli 2013, skal anses å overholde 

denne forordning. 

2. Produsenter kan utarbeide en ytelseserklæring på grunnlag 

av et samsvarssertifikat eller en samsvarserklæring som er 

utstedt før 1. juli 2013 i samsvar med direktiv 89/106/EØF.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/209 

 

 

3. Retningslinjer for europeisk teknisk godkjenning 

kunngjort før 1. juli 2013 i samsvar med artikkel 11 i direktiv 

89/106/EØF, kan brukes som europeiske 

vurderingsdokumenter. 

4. Produsenter og importører kan bruke europeiske tekniske 

godkjenninger utstedt i samsvar med artikkel 9 i direktiv 

89/106/EØF før 1. juli 2013 som europeiske tekniske 

vurderinger så lenge disse godkjenningene er gyldige. 

Artikkel 67 

Kommisjonens rapportering 

1. Innen 25. april 2014 skal Kommisjonen vurdere det 

særskilte behovet for opplysninger om innholdet av farlige 

stoffer i byggevarer og overveie en eventuell utvidelse av 

opplysningsplikten i artikkel 6 nr. 5 til også å omfatte andre 

stoffer, og skal avgi rapport om dette til Europaparlamentet og 

Rådet. I sin vurdering skal Kommisjonen blant annet ta hensyn 

til behovet for å sikre et høyt nivå for vern av helsen og 

sikkerheten til de arbeidstakerne som bruker byggevarene, og 

brukerne av byggevarene, herunder med hensyn til krav om 

resirkulering eller ombruk av deler eller materialer. 

Rapporten skal eventuelt innen to år etter framleggingen for 

Europaparlamentet og Rådet følges opp av hensiktsmessige 

forslag til regelverk. 

2. Innen 25. april 2016 skal Kommisjonen framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en rapport om gjennomføringen av 

denne forordning, herunder artikkel 19, 20, 21, 23, 24 og 37, på 

grunnlag av rapporter fra medlemsstatene og andre berørte 

parter, eventuelt ledsaget av hensiktsmessige forslag. 

Artikkel 68 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 3–28, 36–38, 56–63, 65 og 66 samt vedlegg I, II, III og 

V får imidlertid anvendelse fra 1. juli 2013. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 9. mars 2011. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK GYŐRI E. 

 President  Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

GRUNNLEGGENDE KRAV TIL BYGGVERK 

Byggverk skal i sin helhet og sine ulike deler være egnet til sin tilsiktede bruk, idet det tas særlig hensyn til de berørte 

personers helse og sikkerhet gjennom hele byggverkets livssyklus. Med forbehold for normalt vedlikehold skal 

byggverk oppfylle disse grunnleggende kravene til byggverk gjennom en økonomisk rimelig levetid. 

1. Mekanisk motstandsevne og stabilitet 

Byggverk skal utformes og bygges slik at de belastningene som de kan bli utsatt for under oppføring og bruk, ikke 

vil medføre noe av følgende:  

a) sammenbrudd i hele eller deler av byggverket, 

b) større deformasjoner i uakseptabelt omfang, 

c) skade på andre deler av byggverket, dets faste utrustning eller installert utstyr som følge av større deformasjon 

av bærende elementer, 

d) skade gjennom en hendelse hvis omfang ikke står i forhold til den opprinnelige årsaken. 

2. Brannsikkerhet 

Byggverk skal utformes og bygges på slik måte at 

a) byggverkets bæreevne kan forventes å være intakt en viss tid, 

b) utvikling og spredning av ild og røyk inne i byggverket begrenses, 

c) spredning av ild til byggverk i nærheten begrenses, 

d) personer som befinner seg i byggverket, kan forlate det eller reddes på annet vis, 

e) redningsmannskapers sikkerhet ivaretas. 

3.  Hygiene, helse og miljø 

Byggverk skal utformes og bygges slik at de gjennom hele sin livssyklus ikke kommer til å utgjøre en trussel mot 

arbeidstakeres, beboeres eller naboers hygiene eller helse og sikkerhet, eller i urimelig høy grad under hele sin 

livssyklus påvirker miljøkvaliteten eller klimaet under oppføring, bruk og riving, særlig som følge av 

a) avgivelse av giftige gasser, 

b) utslipp av farlige stoffer, flyktige organiske forbindelser (VOC), klimagasser eller farlige stoffer til luften 

innendørs eller utendørs, 

c) avgivelse av farlig stråling, 

d) utslipp av farlig stoffer til grunnvann, sjøvann, overflatevann eller jordbunn, 

e) utslipp av farlige stoffer til drikkevann eller av stoffer som på annet vis kan ha negativ innvirkning på 

drikkevann, 

f) defekt avløp for overvann, utslipp av røykgasser eller feil håndtering av fast eller flytende avfall, 

g) fukt i deler av byggverket eller på overflater inne i byggverket.  
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4. Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk 

Byggverk skal utformes og bygges slik at de ikke medfører en uakseptabel risiko for ulykke eller skade ved bruk 

eller drift, som skli- eller fallskade, sammenstøt, forbrenning, elektriske støt eller skade ved eksplosjon eller 

innbrudd. Særlig skal byggverk utformes og bygges slik at de er tilgjengelige for og kan brukes av 

funksjonshemmede personer. 

5.  Vern mot støy 

Byggverk skal utformes og bygges slik at støyen som oppfattes av beboere eller personer i nærheten, holdes på et 

nivå som ikke utgjør noen helsefare, og som gjør det mulig for dem å sove, hvile og arbeide under tilfredsstillende 

forhold. 

6.  Energiøkonomisering og varmeisolering 

Byggverk og deres varme-, kjøle-, belysnings- og ventilasjonsinstallasjoner skal utformes og bygges slik at den 

energimengden som kreves, er lav, idet det tas hensyn til brukerne og klimaforholdene på stedet. Byggverk skal 

også være energieffektive og bruke så lite energi som mulig i løpet av oppføring og riving. 

7.  Bærekraftig bruk av naturressurser 

Byggverk skal utformes, oppføres og rives på slik måte at bruken av naturressurser er bærekraftig, og skal særlig 

sikre 

a)  at byggverk og materialer og deler i byggverk kan gjenbrukes eller resirkuleres etter riving, 

b)  byggverkets bestandighet, 

c)  bruk av miljøvennlige råmaterialer og sekundærmaterialer i byggverk. 

 ______   
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VEDLEGG II 

FRAMGANGSMÅTE FOR VEDTAKELSE AV ET EUROPEISK VURDERINGSDOKUMENT 

1. Anmodning om en europeisk teknisk vurdering 

Når en produsent anmoder et teknisk vurderingsorgan om en europeisk teknisk vurdering av en byggevare, og etter 

at produsenten og det tekniske vurderingsorganet (heretter kalt «ansvarlig teknisk vurderingsorgan») har 

undertegnet en avtale om fortrolig behandling av forretningshemmeligheter, og med mindre produsenten beslutter 

noe annet, skal produsenten framlegge for det ansvarlige tekniske vurderingsorgan teknisk dokumentasjon med 

beskrivelse av varen, varens tiltenkte bruk ifølge produsenten og opplysninger om den produksjonskontrollen i 

fabrikk som produsenten har til hensikt å iverksette. 

2. Avtale 

For byggevarer nevnt i artikkel 21 nr. 1 bokstav c) skal det, senest en måned etter at den tekniske dokumentasjonen 

er mottatt, inngås en avtale mellom produsenten og det ansvarlige tekniske vurderingsorgan om utarbeiding av en 

europeisk teknisk vurdering, som skal inneholde arbeidsprogrammet for utarbeiding av det europeiske 

vurderingsdokumentet, herunder: 

— organiseringen av arbeidet innenfor organisasjonen av tekniske vurderingsorganer, 

— sammensetningen av arbeidsgruppen som skal nedsettes i organisasjonen av tekniske vurderingsorganer for det 

aktuelle produktområdet, 

— samordningen av tekniske vurderingsorganer. 

3. Arbeidsprogram 

Etter at avtalen er inngått med produsenten, skal organisasjonen av tekniske vurderingsorganer underrette 

Kommisjonen om arbeidsprogrammet for utarbeiding av det europeiske vurderingsdokumentet og tidsplanen for 

gjennomføring av det, med opplysninger om vurderingsprogrammet. Denne underretningen skal finne sted senest 

tre måneder etter mottak av anmodningen om en europeisk teknisk vurdering. 

4. Utkast til europeisk vurderingsdokument 

Organisasjonen av tekniske vurderingsorganer skal ferdigstille et utkast til europeisk vurderingsdokument ved hjelp 

av den arbeidsgruppen som samordnes av det ansvarlige tekniske vurderingsorganet, og skal oversende utkastet til 

de berørte parter innen seks måneder etter den datoen da Kommisjonen ble underrettet om arbeidsprogrammet. 

5. Kommisjonens deltakelse 

En representant for Kommisjonen kan delta som observatør i alle deler av gjennomføringen av arbeidsprogrammet. 

6. Forlengelse og forsinkelse 

Arbeidsgruppen skal rapportere enhver forsinkelse med hensyn til fristen fastsatt i nr. 1–4 i dette vedlegg til 

organisasjonen av tekniske vurderingsorganer og til Kommisjonen. 

Dersom en forlengelse av fristene for utarbeiding av det europeiske tekniske dokumentet er berettiget, særlig fordi 

Kommisjonen ikke har truffet en beslutning om relevant system for vurdering og verifisering av ytelse for 

byggevaren, eller på grunn av behov for å utarbeide en ny prøvingsmetode, skal Kommisjonen fastsette en forlenget 

frist. 

7. Endringer og vedtakelse av et europeisk vurderingsdokument 

Det ansvarlige tekniske vurderingsorgan skal oversende utkastet til europeisk vurderingsdokument til produsenten, 

som skal ha 15 virkedager til å komme med synspunkter på dette. Deretter skal organisasjonen av tekniske 

vurderingsorganer 

a) eventuelt underrette produsenten om hvordan dennes reaksjoner er hensyntatt, 

b) vedta utkastet til europeisk vurderingsdokument, og 

c) sende en kopi til Kommisjonen. 
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Dersom Kommisjonen innen 15 dager etter mottak underretter organisasjonen av tekniske vurderingsorganer om 

sine merknader til utkastet til europeisk vurderingsdokument, skal organisasjonen av tekniske vurderingsorganer, 

etter å ha fått anledning til å komme med kommentarer, endre utkastet tilsvarende og sende en kopi av det vedtatte 

europeiske vurderingsdokumentet til produsenten og Kommisjonen. 

8. Det endelige europeiske vurderingsdokumentet som skal offentliggjøres 

Så snart den første europeiske tekniske vurderingen er utstedt av det ansvarlige tekniske vurderingsorganet på 

grunnlag av det vedtatte europeiske vurderingsdokumentet, skal det europeiske vurderingsdokumentet eventuelt 

tilpasses på grunnlag av de erfaringer som er gjort. Organisasjonen av tekniske vurderingsorganer skal vedta det 

endelige europeiske vurderingsdokumentet og sende en kopi av dette til Kommisjonen, sammen med en 

oversettelse av dets tittel på alle de offisielle språkene i Unionen med henblikk på offentliggjøring av 

dokumentreferansen. Organisasjonen av tekniske vurderingsorganer skal holde det europeiske 

vurderingsdokumentet tilgjengelig i elektronisk form så snart varen har fått CE-merking. 

 ______   
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VEDLEGG III 

YTELSESERKLÆRING 

Nr. ............................... 

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  ..........................................................................................................  

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som gjør det mulig å identifisere byggevaren, i 

samsvar med artikkel 11 nr. 4: 

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

3. Byggevarens tilsiktede bruk ifølge produsenten, i samsvar med relevant harmonisert teknisk spesifikasjon: 

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

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

4. Produsentens navn, firma eller registrerte varemerke og kontaktadresse, i samsvar med artikkel 11 nr. 5: 

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

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

5. Eventuelt navn og kontaktadresse til representanten hvis fullmakt omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2: 

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

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

6. Det eller de systemer for vurdering og verifisering av byggevarens ytelse som fastsatt i vedlegg V: 

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

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

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: 

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

(ev. det meldte organets navn og identifikasjonsnummer) 

 har utført ....................................................................... i samsvar med system  ...........................................................  

(beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) 

 og har utstedt  ...............................................................................................................................................................  

(ytelsessertifikat, samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, prøvings-/beregningsrapporter – alt etter som 

hva som er relevant) 

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for: 

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

(ev. det tekniske vurderingsorganets navn og identifikasjonsnummer) 

 har utstedt  ....................................................................................................................................................................  

(referansenummer for den europeiske tekniske vurderingen) 

 på grunnlag av  .............................................................................................................................................................  

(referansenummer for det europeiske vurderingsdokumentet) 
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 har utført ....................................................................... i samsvar med system  ...........................................................  

(beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) 

 og har utstedt  ...............................................................................................................................................................  

(ytelsessertifikat, samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikk, prøvings-/beregningsrapporter – alt etter som 

hva som er relevant) 

9. Angitt ytelse 

 Merknader til tabellen: 

1. Kolonne 1 skal inneholde listen over vesentlige egenskaper i henhold til de harmoniserte tekniske 

spesifikasjonene for tilsiktet bruk angitt i nr. 3 ovenfor. 

2. For hver enkelt vesentlig egenskap angitt i kolonne 1 og i samsvar med kravene i artikkel 6 skal angitt ytelse 

føres i kolonne 2, uttrykt som nivå eller klasse eller ved hjelp av en beskrivelse som gjelder de tilsvarende 

vesentlige egenskaper. Bruk bokstavene «NPD» (No Performance Determined, ingen ytelse angitt) dersom 

ingen ytelse er angitt. 

3. For hver vesentlig egenskap angitt i kolonne 1 skal kolonne 3 inneholde: 

a) en datert henvisning til den relevante harmoniserte standard og, dersom det er relevant, referansenummeret 

til den særskilte eller relevante tekniske dokumentasjon som er brukt, 

eller 

b) en datert henvisning til det relevante europeiske vurderingsdokument, dersom dette foreligger, og 

referansenummer til den europeiske tekniske vurdering som er brukt. 

Vesentlige egenskaper 

(se merknad 1) 

Ytelse 

(se merknad 2) 

Harmonisert teknisk spesifikasjon 

(se merknad 3) 

   

   

   

Dersom det er brukt særskilt teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de kravene varen oppfyller:  

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

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

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. 

 Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.  

 Undertegnet for og på vegne av produsenten av: 

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

(navn og stilling) 

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

 (utstedelsessted og -dato)  (underskrift) 

 ______  
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VEDLEGG IV 

PRODUKTOMRÅDER OG KRAV TIL TEKNISKE VURDERINGSORGANER 

Tabell 1 — Produktområder 

OMRÅDE-

KODE 
PRODUKTOMRÅDE 

1 PREFABRIKERTE VARER AV NORMALBETONG, LETTBETONG OG TRYKKHERDET 

LETTBETONG 

2 DØRER, VINDUER, SKODDER, PORTER OG TILHØRENDE BYGNINGSBESLAG 

3 MEMBRANER, HERUNDER PÅSTRYKINGSMEMBRANER (FOR VANN- OG/ELLER 

DAMPSPERRE) 

4 VARMEISOLERENDE BYGGEVARER 

SAMMENSATTE ISOLASJONSPRODUKTER/-SYSTEMER 

5 BÆRELAGER 

BÆREBOLTER TIL KONSTRUKSJONSELEMENTER 

6 SKORSTEINER, AVTREKKSKANALER OG TILHØRENDE BYGGEVARER 

7 GIPSVARER 

8 GEOTEKSTILER, GEOMEMBRANER OG TILHØRENDE BYGGEVARER 

9 PÅHENGSVEGGER/KLEDNINGER/LIMTE GLASSFASADER 

10 FASTMONTERTE BRANNSLOKKINGSANLEGG (BRANNALARM/BRANNDETEKTOR, 

FASTMONTERT BRANNSLOKKING, BRANN- OG RØYKKONTROLLUTSTYR OG 

EKSPLOSJONSDEMPENDE UTSTYR) 

11 SANITÆRUTSTYR 

12 VEITRAFIKKPRODUKTER 

13 KONSTRUKSJONSTREVARER – ELEMENTER OG TILHØRENDE BYGGEVARER 

14 TREBASERTE PLATER OG ELEMENTER 

15 SEMENT, BYGGEKALK OG ANDRE HYDRAULISKE BINDEMIDLER 

16 ARMERINGS- OG SPENNSTÅL FOR BETONG (OG TILHØRENDE BYGGEVARER)  

ETTERSPENNINGSUTSTYR 

17 MURVERK OG TILHØRENDE BYGGEVARER 

MURDELER, MØRTLER OG TILHØRENDE BYGGEVARER 

18 BYGGEVARER FOR OVERVANN 

19 GULVBELEGG 

20 KONSTRUKSJONSMETALLVARER OG TILHØRENDE BYGGEVARER 

21 INNERVEGGKLEDNINGER, YTTERVEGGKLEDNINGER OG HIMLINGSKLEDNINGER, 

MODULER FOR INNVENDIGE SKILLEVEGGER 

22 TAKTEKKINGSMATERIALER, TAKBELYSNING, TAKVINDUER OG TILHØRENDE 

BYGGEVARER 

TAKSYSTEMER 

23 VEIBYGGINGSPRODUKTER 

24 TILSLAGS- OG FYLLMATERIALER 

25 KONSTRUKSJONSLIM 
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OMRÅDE-

KODE 
PRODUKTOMRÅDE 

26 BYGGEVARER TIL BETONG, MØRTEL OG INJISERINGSMASSE 

27 OPPVARMINGSAPPARATER 

28 RØR, BEHOLDERE OG TILHØRENDE VARER SOM IKKE KOMMER I KONTAKT MED 

DRIKKEVANN 

29 BYGGEVARER SOM KOMMER I KONTAKT MED DRIKKEVANN 

30 PLATEGLASS, PROFILGLASS OG GLASSBYGGESTEINER 

31 STRØM-, KONTROLL- OG KOMMUNIKASJONSKABLER 

32 FUGEFORSEGLINGSMATERIALE 

33 FESTEMIDLER 

34 BYGGESETT, BYGGEENHETER OG PREFABRIKERTE ELEMENTER 

35 BRANNTETTENDE, BRANNISOLERENDE OG BRANNBESKYTTENDE BYGGEVARER 

BRANNHEMMENDE BYGGEVARER 

Tabell 2 — Krav til tekniske vurderingsorganer 

Kompetanse Beskrivelse av kompetanse Krav 

1.  Risikoanalyse Identifisere eventuelle risikoer og fordeler 

ved å bruke nyskapende byggevarer dersom 

det ikke finnes etablerte/konsoliderte tekniske 

opplysninger om deres ytelse når de er 

installert i byggverk. 

Et teknisk vurderingsorgan skal være opprettet 

i henhold til nasjonal lovgivning og være en 

juridisk person. Det skal være uavhengig av de 

berørte parter og eventuelle særinteresser. 

I tillegg skal et teknisk vurderingsorgan ha 

personell med 

a) objektivitet og solid faglig dømmekraft, 

b) detaljert kunnskap om bestemmelser i 

regelverket og andre krav som gjelder i 

den medlemsstat der organet er utpekt, 

innen de produktområder organet skal 

utpekes for, 

c) generell innsikt i byggepraksis og 

detaljert teknisk fagkunnskap om de 

produktområder organet skal utpekes for, 

d) detaljert kunnskap om særskilte risikoer i 

byggeprosessen og tekniske aspekter i den 

forbindelse, 

e) detaljert kunnskap om eksisterende 

harmoniserte standarder og prø-

vingsmetoder innen de produktområder 

organet skal utpekes for, 

f) tilstrekkelige språkferdigheter. 

Godtgjøringen til et tekniske vurderingsor-

ganets personell skal ikke være avhengig av 

antallet utførte vurderinger eller av resultatene 

av slike vurderinger. 

2.  Fastsettelse av 

tekniske kriterier 

Omsette resultatet av risikoanalysen i 

tekniske kriterier for å evaluere byggevarenes 

virkemåte og ytelse med hensyn til 

oppfyllelsen av gjeldende nasjonale krav, 

bidra med de tekniske opplysninger som 

trengs av partene som deltar i byggeprosessen 

som potensielle brukere av byggevarene 

(produsenter, utviklere, entreprenører, 

installatører). 

3.  Fastsettelse av 

vurderings-

metoder 

Utvikle og validere hensiktsmessige metoder 

(prøvinger eller beregninger) for å vurdere 

ytelsen ved byggevarers vesentlige 

egenskaper ut fra teknikkens aktuelle 

utviklingstrinn. 
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Kompetanse Beskrivelse av kompetanse Krav 

4.  Fastsettelse av 

særskilt 

produksjons-

kontroll i fabrikk 

Forstå og evaluere produksjonsprosessen for 

den konkrete varen for å identifisere 

hensiktsmessige tiltak som vil sikre stabil 

produktytelse gjennom hele produksjons-

prosessen. 

Et teknisk vurderingsorgan skal ha personell 

med tilstrekkelig kunnskap om forholdet 

mellom produksjonsprosesser og produkt-

egenskaper i forbindelse med produk-

sjonskontroll i fabrikk. 

5.  Vurdering av 

varen 

Vurdere ytelsen med hensyn til byggevarers 

vesentlige egenskaper mot harmoniserte 

kriterier ved bruk av harmoniserte metoder. 

I tillegg til kravene nevnt i nr. 1, 2 og 3 skal et 

teknisk vurderingsorgan ha tilgang til 

nødvendige midler og utstyr for å vurdere 

ytelsen i forhold til byggevarers vesentlige 

egenskaper innen de produktområder det er 

utpekt for. 

6.  Generell ledelse Sikre konsekvens, pålitelighet, objektivitet og 

sporbarhet ved konsekvent anvendelse av 

hensiktsmessige styringsmetoder. 

Et teknisk vurderingsorgan skal ha 

a) dokumentert erfaring med overholdelse av 

god forvaltningspraksis, 

b) en politikk og tilhørende framgangsmåter 

for å sikre at følsomme opplysninger 

behandles fortrolig innad i det tekniske 

vurderingsorganet og hos alle dets 

partnere, 

c) et dokumenthåndteringssystem for å sikre 

registrering, sporbarhet, vedlikehold og 

arkivering av alle relevante dokumenter, 

d) en ordning for intern revisjon og ledelsens 

gjennomgåelse for å sikre regelmessig 

overvåking av at hensiktsmessige 

styringsmetoder følges, 

e) en framgangsmåte for å håndtere 

innsigelser og klager på en objektiv måte. 
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VEDLEGG V 

VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

1.  SYSTEMER FOR VURDERING OG VERIFISERING AV YTELSE 

1.1. System 1+ – Produsentens ytelseserklæring for byggevarens vesentlige egenskaper på grunnlag av følgende: 

a) Produsenten skal gjennomføre 

i) produksjonskontroll i fabrikk, 

ii) ytterligere prøving av stikkprøver som er tatt på fabrikk i samsvar med fastsatt prøvingsplan. 

b) Det meldte produktsertifiseringsorganet skal utstede sertifikatet for varenes ytelse på grunnlag av 

i) bestemmelse av produkttypen på grunnlag av typeprøving (herunder stikkprøver), typeberegning, 

tabellverdier eller beskrivende dokumentasjon for byggevaren, 

ii) førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk, 

iii) fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk, 

iv) stikkprøvekontroll før varen bringes i omsetning. 

1.2. System 1 – Produsentens ytelseserklæring for byggevarens vesentlige egenskaper på grunnlag av følgende: 

a) Produsenten skal gjennomføre 

i) produksjonskontroll i fabrikk, 

ii) ytterligere prøving av stikkprøver som produsenten har tatt på fabrikk i samsvar med fastsatt 

prøvingsplan. 

b) Det meldte produktsertifiseringsorganet skal utstede sertifikatet for varenes ytelse på grunnlag av 

i) bestemmelse av produkttypen på grunnlag av typeprøving (herunder stikkprøver), typeberegning, 

tabellverdier eller beskrivende dokumentasjon for byggevaren, 

ii) førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk, 

iii) fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk. 

1.3. System 2+ – Produsentens ytelseserklæring for byggevarens vesentlige egenskaper på grunnlag av følgende: 

a) Produsenten skal gjennomføre 

i) bestemmelse av produkttypen på grunnlag av typeprøving (herunder stikkprøver), typeberegning, 

tabellverdier eller beskrivende dokumentasjon for byggevaren, 

ii) produksjonskontroll i fabrikk, 

iii) stikkprøvekontroll på fabrikk i samsvar med fastsatt prøvingsplan. 
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b) Det meldte produktsertifiseringsorganet skal utstede samsvarssertifikatet for produksjonskontroll i fabrikk på 

grunnlag av 

i) førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk, 

ii) fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk. 

1.4. System 3 – Produsentens ytelseserklæring for byggevarens vesentlige egenskaper på grunnlag av følgende: 

a) Produsenten skal gjennomføre produksjonskontroll i fabrikk. 

b) Det meldte prøvingslaboratoriet skal gjennomføre bestemmelse av produkttypen på grunnlag av typeprøving 

(basert på stikkprøver foretatt av produsenten), typeberegning, tabellverdier eller beskrivende dokumentasjon 

for byggevaren. 

1.5. System 4 – Produsentens ytelseserklæring for byggevarens vesentlige egenskaper på grunnlag av følgende: 

a) Produsenten skal gjennomføre 

i) bestemmelse av produkttypen på grunnlag av typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller beskrivende 

dokumentasjon for byggevaren, 

ii) produksjonskontroll i fabrikk. 

b) Ingen oppgaver for det meldte organ. 

2. ORGANER SOM DELTAR I VURDERING OG KONTROLL AV YTELSE 

 Når det gjelder funksjonen til meldte organer som deltar i vurdering og verifisering av byggevarers ytelse, skal 

det skilles mellom 

1) produktsertifiseringsorgan: et statlig eller ikke-statlig meldt organ med den kompetanse og det ansvar som 

kreves for å gjennomføre en produktsertifisering i samsvar med gitte saksbehandlings- og forvaltningsregler, 

2) sertifiseringsorgan for produksjonskontroll i fabrikk: et statlig eller ikke-statlig meldt organ med den 

kompetanse og det ansvar som kreves for å gjennomføre produksjonskontroll i fabrikk i samsvar med gitte 

saksbehandlings- og forvaltningsregler, 

3) prøvingslaboratorium: et meldt laboratorium som måler, undersøker, prøver, kalibrerer eller på annen måte 

fastslår materialers eller byggevarers egenskaper eller ytelse. 

3. VESENTLIGE EGENSKAPER DER HENVISNING TIL EN RELEVANT HARMONISERT TEKNISK 

SPESIFIKASJON IKKE ER PÅKREVD 

1.  Brannpåvirkning. 

2.  Brannmotstand. 

3.  Utvendig brannpåvirkning. 

4.  Støyabsorpsjon. 

5.  Utslipp av farlige stoffer. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 7/2013 

av 8. januar 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for 

luftdyktighets- og miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for 

sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner(*) 

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 6 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 skal produkter, deler og utstyr oppfylle 

miljøkravene i vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen om 

internasjonal sivil luftfart (heretter kalt «Chicago-

konvensjonen»), utgaven av 20. november 2008 for 

bind I og II, med unntak av tilleggene. 

2)  Chicago-konvensjonen med vedlegg er blitt endret etter 

at forordning (EF) nr. 216/2008 ble vedtatt. 

3)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012(2) bør derfor 

endres. 

4)  Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på 

uttalelsen Byrået har avgitt i samsvar med artikkel 17 

nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

5)  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 vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 gjøres 

følgende endringer: 

1)  I avsnitt A kapittel A punkt 21A.4 skal bokstav a) lyde: 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2013, s. 36, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

67 av 28.11.2013, s. 35 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1. 

«a)  en tilfredsstillende samordning av konstruksjon og 

produksjon i samsvar med kravene i 21A.122, 

21A.130 bokstav b) nr. 3 og 4, 21A.133 og 21A.165 

bokstav c) nr. 2 og 3, alt etter som, og» 

2)  I avsnitt A kapittel F punkt 21A.130 skal bokstav b) lyde: 

«b)  En samsvarserklæring skal omfatte 

1.  for hvert produkt, hver del og hvert utstyr, en 

erklæring om at produktet 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 21A.127 bokstav a), og 

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 21A.128, og 

4.  i tillegg, dersom det dreier seg om motorer, en 

erklæring om at den ferdigstilte motoren er i 

samsvar med utslippskravene som gjaldt på datoen 

da motoren ble produsert.» 

3.  I avsnitt A kapittel G punkt 21A.165 bokstav c) skal nr. 2 

og 3 lyde: 

«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 sertifisering av 

samsvar med godkjente konstruksjonsdata og vilkår 

for driftssikker stand, 

3.  i tillegg, dersom det dreier seg om motorer, fastslå at 

den ferdigstilte motoren er i samsvar med 

utslippskravene som gjaldt på datoen da motoren ble 

produsert, 

4.  fastslå at produkter, deler eller utstyr ellers er i samsvar 

med de relevante opplysningene før EASA-skjema 1 

utstedes som samsvarssertifikat.» 
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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, 8. januar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1194/2012 

av 12. desember 2012 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til 

miljøvennlig utforming av retningsbestemte lamper, LED-lamper og tilhørende utstyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning 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), særlig artikkel 15 nr. 1, 

etter samråd med samrådsforumet for miljøvennlig utforming 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til direktiv 2009/125/EF skal Kommisjonen 

fastsette krav til miljøvennlig utforming av 

energirelaterte produkter som representerer betydelige 

salgs- og handelsvolumer og har en vesentlig 

miljøvirkning og et betydelig forbedringspotensial med 

hensyn til produktenes miljøvirkning uten at det 

medfører urimelige kostnader. 

2)  I henhold til artikkel 16 nr. 2 bokstav a) i direktiv 

2009/125/EF skal Kommisjonen i samsvar med 

framgangsmåten nevnt i artikkel 19 nr. 3 og kriteriene 

fastsatt i artikkel 15 nr. 2 og etter å ha rådspurt 

samrådsforumet for miljøvennlig utforming eventuelt 

innføre gjennomføringstiltak, i første omgang for de 

produktene som gir store muligheter for en 

kostnadseffektiv reduksjon av utslippene av 

klimagasser, for eksempel belysning både i boliger og i 

servicesektoren, hvilket omfatter retningsbestemte 

lamper, lamper med lysemitterende dioder (LED-

lamper) og tilhørende utstyr. 

3)  Kommisjonen har gjennomført en forberedende 

undersøkelse for å analysere de tekniske, miljømessige 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 342 av 14.12.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 115/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s.19. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

og økonomiske aspektene ved retningsbestemte lamper, 

LED-lamper og tilhørende utstyr. Undersøkelsen er 

utviklet i samarbeid med interessenter og berørte parter 

fra Unionen og tredjestater, og resultatene er gjort 

offentlig tilgjengelig. En forberedende undersøkelse av 

eksterne strømforsyninger førte til en lignende analyse 

av forkoplingsutstyr for halogenlamper. 

4)  De obligatoriske kravene til miljøvennlig utforming får 

anvendelse på produkter som bringes i omsetning i 

Unionen, uansett hvor de installeres eller brukes, og 

slike krav kan derfor ikke gjøres avhengige av 

produktets bruk. 

5)  De produktene som omfattes av denne forordning, er i 

hovedsak utformet for fullstendig eller delvis belysning 

av et område ved å erstatte eller utfylle naturlig lys med 

kunstig lys for å forbedre synsforholdene i området. 

Spesiallamper som er utformet hovedsakelig for annen 

bruk (for eksempel til trafikksignaler, terrarium-

belysning eller husholdningsapparater), og der dette er 

tydelig angitt i den medfølgende produktinformasjonen, 

bør ikke omfattes av kravene til miljøvennlig utforming 

fastsatt i denne forordning. 

6)  Ny teknologi som kommer på markedet, så som 

lysemitterende dioder, bør omfattes av denne 

forordning. 

7)  Miljøaspektene ved produkter som omfattes av og anses 

for å være vesentlige for denne forordnings formål, er 

energiforbruk i bruksfasen samt kvikksølvinnhold og 

kvikksølvutslipp. 

8)  Kvikksølvutslippene i de ulike fasene av lampenes 

levetid, herunder fra elektrisitetsproduksjon i bruksfasen 

og fra 80 % av alle retningsbestemte kompaktlysrør med 

innhold av kvikksølv som trolig ikke resirkuleres når de 
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kasseres, ble i 2007 anslått til 0,7 tonn ut fra mengden 

av monterte lamper. Dersom det ikke iverksettes særlige 

tiltak, forventes kvikksølvutslippene fra de monterte 

lampene å øke til 0,9 tonn i 2020, til tross for at det er 

påvist at de kan reduseres betydelig. 

9)  Selv om kvikksølvinnholdet i kompaktlysrør anses for å 

være et vesentlig miljøaspekt, er det hensiktsmessig at 

dette reguleres i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/65/EU(1). Lampenes utslipp av 

ultrafiolett lys og andre parametrer med mulige 

helsevirkninger bør reguleres i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/95/EF(2) og 

2001/95/EF(3). 

10)  Fastsettelsen av energieffektivitetskrav til lamper bør 

føre til en reduksjon av de samlede kvikksølvutslippene. 

11)  I henhold til artikkel 14 nr. 2 bokstav d) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU(4) skal 

medlemsstatene påse at brukerne av elektrisk og 

elektronisk utstyr i private husholdninger får de 

nødvendige opplysninger om de mulige virkningene for 

miljøet og menneskers helse som følge av at det 

forekommer farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 

utstyr. Kravene til produktinformasjon fastsatt i denne 

forordning bør utfylle nevnte bestemmelse når det 

gjelder kvikksølv i kompaktlysrør. 

12)  Elektrisitetsforbruket til produkter som omfattes av 

denne forordning, bør reduseres ved hjelp av 

eksisterende, allment tilgjengelig og kostnadseffektiv 

teknologi som gjør det mulig å redusere de samlede 

utgiftene til anskaffelse og drift av utstyret. 

13)  Kravene til miljøvennlig utforming av produkter som 

omfattes av denne forordning, bør fastsettes med sikte 

på å forbedre de berørte produktenes miljøprestasjon og 

bidra til det indre markeds virkemåte og til Unionens 

mål om å redusere energiforbruket med 20 % innen 

2020, sammenlignet med det forventede energiforbruket 

i samme år dersom ingen tiltak iverksettes. 

14)  Den samlede virkningen av kravene til miljøvennlig 

utforming fastsatt i denne forordning og i delegert 

kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012(5) forventes å 

  

(1) EUT L 174 av 1.7.2011, s. 88. 

(2) EUT L 374 av 27.12.2006, s. 10. 

(3) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4. 

(4) EUT L 197 av 24.7.2012, s. 38. 

(5) EUT L 258, av 26.9.2012, s. 1 

gi en reduksjon i retningsbestemte lampers årlige 

elektrisitetsforbruk på 25 TWh innen 2020, 

sammenlignet med en situasjon der ingen tiltak 

iverksettes. 

15)  Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke ha negativ 

innvirkning på produktenes funksjonalitet sett fra 

brukerens side, og heller ikke på helse, sikkerhet eller 

miljø. Særlig bør fordelene ved å redusere 

elektrisitetsforbruket i bruksfasen for produkter som 

omfattes av denne forordning, mer enn oppveie 

eventuelle ytterligere miljøvirkninger i produksjons-

fasen. For å sikre forbrukernes tilfredshet med 

energisparelamper, særlig LED-lamper, bør det 

fastsettes krav til funksjonalitet ikke bare for 

retningsbestemte lamper, men også for ikke-

retningsbestemte LED-lamper, ettersom disse ikke var 

omfattet av kravene til funksjonalitet fastsatt i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009(6). Kravene til 

produktinformasjon bør gjøre det mulig for forbrukerne 

å foreta velbegrunnede valg. 

16)  LED-lysarmaturer der det ikke er mulig å ta ut noen 

LED-lamper eller LED-moduler for uavhengig prøving, 

bør ikke utgjøre en mulighet for LED-produsentene til å 

omgå kravene i denne forordning. 

17)  Det bør fastsettes særlige krav på et nivå som gjør det 

mulig å skifte ut lampene i alt montert belysningsutstyr 

med alternative lamper. Parallelt med dette bør det 

fastsettes allmenne krav som gjennomføres ved 

harmoniserte standarder, og som gjør nytt 

belysningsutstyr mer forenlig med energisparelamper og 

energisparelamper forenlige med et bredere spekter av 

belysningsutstyr. Kravene til produktinformasjon om 

belysningsutstyr kan hjelpe brukerne med å finne 

lamper og utstyr som passer sammen. 

18)  Ved at kravene til miljøvennlig utforming innføres i 

flere faser bør produsentene få tilstrekkelig tid til å 

endre utformingen av produkter som omfattes av denne 

forordning. Tidsrammen for fasene bør være slik at 

funksjonaliteten til utstyr som allerede finnes på 

markedet, ikke påvirkes negativt, og den bør ta hensyn 

til kostnadene for sluttbrukere og produsenter, særlig 

små og mellomstore bedrifter, samtidig som det sikres 

at målene for denne forordning nås til rett tid. 

19)  Målinger av relevante produktparametrer bør utføres 

ved hjelp av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare 

målemetoder som bygger på de nyeste allment 

anerkjente målemetodene, herunder eventuelle 

harmoniserte standarder vedtatt av europeiske 

standardiseringsorganer som angitt i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(7).  

  

(6) EUT L 76 av 24.3.2009, s. 3. 

(7) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. 
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20)  I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF bør de 

gjeldende framgangsmåtene for samsvarsvurdering 

spesifiseres i denne forordning. 

21)  For å legge til rette for samsvarskontroller bør 

produsentene framlegge opplysninger i den tekniske 

dokumentasjonen nevnt i vedlegg V og VI til direktiv 

2009/125/EF, i den grad disse opplysningene har 

relevans for kravene fastsatt i denne forordning. 

22)  I tillegg til de rettslig bindende kravene fastsatt i denne 

forordning bør det angis veiledende referanseverdier for 

de beste tilgjengelige teknologiene, for å sikre stor 

utbredelse av og enkel tilgang til opplysninger om 

miljøprestasjonene til produkter som omfattes av denne 

forordning, gjennom hele deres livssyklus. 

23)  I forbindelse med revisjonen av denne forordning bør 

det tas særlig hensyn til utviklingen i salget av 

spesiallamper, for å sikre at de ikke brukes til annet enn 

sitt særskilte formål, og til utviklingen innenfor ny 

teknologi som LED og organisk LED. Ved nevnte 

revisjon bør det vurderes om det er mulig å fastsette 

krav til energieffektivitet på nivå med klasse A, som 

definert i forordning (EU) nr. 874/2012, eller minst på 

nivå med klasse B for retningsbestemte halogenlamper 

for nettspenning (idet det tas hensyn til kriteriene angitt 

i tabell 2 i vedlegg III nr. 1.1 nedenfor). Det bør også 

vurderes om kravene til energieffektivitet for andre 

glødetrådslamper kan gjøres betydelig strengere. 

Dessuten bør kravene til funksjonalitet når det gjelder 

LED-lampers fargegjengivelsesindeks vurderes. 

24)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i 

direktiv 2009/125/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

I denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig utforming 

som får anvendelse når følgende elektriske belysningsprodukter 

bringes i omsetning: 

a)  retningsbestemte lamper, 

b)  LED-lamper, 

c)  utstyr utformet for å installeres mellom lysnettet og 

lampene, herunder forkoplingsutstyr for lamper, 

betjeningsutstyr og lysarmaturer (unntatt forkoplinger og 

lysarmaturer for lysrør og høyintensive utladningslamper), 

også når disse er innebygd i andre produkter. 

I denne forordning fastsettes også krav til produktinformasjon 

om spesialprodukter. 

LED-moduler er unntatt fra kravene i denne forordning dersom 

de markedsføres som deler av lysarmaturer som bringes i 

omsetning i et antall av mindre enn 200 enheter per år. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

direktiv 2009/125/EF. I tillegg menes med: 

1. «belysning» bruk av lys på et sted, på gjenstander eller på 

deres omgivelser, slik at de blir synlige for mennesker, 

2. «aksentbelysning» en form for belysning der lyset blir rettet 

slik at det framhever en gjenstand eller en del av et område, 

3. «elektrisk belysningsprodukt» et produkt som er utformet 

for bruk med elektrisitet og beregnet på å brukes i 

belysning, 

4. «spesialprodukt» et produkt som bruker den teknologien 

som omfattes av denne forordning, men som er beregnet på 

særskilte anvendelser på grunn av sine tekniske parametrer 

som beskrevet i den tekniske dokumentasjonen. Særskilte 

anvendelser er anvendelser der det kreves tekniske 

parametrer som ikke er nødvendige ved belysning av 

normale steder eller gjenstander under normale forhold. De 

er av følgende typer: 

a)  anvendelser der hovedformålet med lyset ikke er 

belysning, f.eks. 

i) utsending av lys som agens i kjemiske eller 

biologiske prosesser (f.eks. polymerisasjon, 

ultrafiolett lys brukt til konservering/ 

tørking/herding, fotodynamisk terapi, hagebruk, 

stell av kjæledyr, insektprodukter), 

ii) bildeopptak og -projeksjon (f.eks. blitslys til 

kameraer, kopieringsmaskiner, videoprojektorer), 

iii) oppvarming (f.eks. infrarøde lamper), 

iv) signalering (f.eks. trafikklys eller lamper til bruk på 

flyplasser), 

b)  belysningsanvendelser der 

i) lysets spektralfordeling er beregnet på å endre det 

belyste stedets eller den belyste gjenstandens 

utseende i tillegg til å gjøre stedet eller gjenstanden 
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synlig (f.eks. belysning til utstilling av 

næringsmidler eller fargede lamper som definert i 

vedlegg I nr. 1), unntatt variasjoner i korrelert 

fargetemperatur, eller 

ii) lysets spektralfordeling er tilpasset de særskilte 

kravene i forbindelse med bestemt teknisk utstyr, i 

tillegg til å gjøre stedet eller gjenstanden synlig for 

mennesker (f.eks. studiobelysning, effektbelysning, 

teaterbelysning), eller 

iii) det belyste stedet eller den belyste gjenstanden 

krever særlig vern mot lyskildens negative 

virkninger (f.eks. belysning med særlige filtre for 

lysfølsomme pasienter eller lysfølsomme mu-

seumsgjenstander), eller 

iv) belysningen kreves bare i nødssituasjoner (f.eks. 

lysarmaturer for nødlys eller forkoplingsutstyr for 

nødlys), eller 

v) belysningsproduktene må tåle ekstreme fysiske 

vilkår (f.eks. vibrasjoner eller temperaturer på 

under –20 °C eller over 50 °C), 

c)  produkter som ikke har belysning som hovedformål, 

som har innebygde belysningsprodukter, og som er 

avhengige av energitilførsel for å tjene sitt hovedformål 

under bruk (f.eks. kjøleskap, symaskiner, endoskoper, 

blodanalyseapparater), 

5. «lyskilde» en overflate eller en gjenstand som er utformet 

for å sende ut hovedsakelig synlig optisk stråling som 

frambringes ved omdanning av energi. Med «synlig» menes 

en bølgelengde på 380-780 nm, 

6. «lampe» en enhet der ytelsen kan vurderes uavhengig, og 

som består av én eller flere lyskilder. Den kan omfatte 

eventuelle tilleggskomponenter til tenning, strømforsyning 

eller stabil drift av enheten eller til fordeling, filtrering eller 

omdanning av den optiske strålingen, i tilfeller der disse 

komponentene ikke kan fjernes uten at enheten påføres 

varig skade, 

7. «lampesokkel» den delen av lampen som gir kontakt til 

strømforsyningen via en lampeholder eller en lampekontakt, 

og som også kan tjene til å holde lampen fast i 

lampeholderen. 

8. «lampeholder» en innretning som holder lampen på plass, 

vanligvis ved at lampesokkelen føres inn i holderen; i slike 

tilfeller fungerer den også som kopling mellom lampen og 

strømtilførselen. 

9. «retningsbestemt lampe» en lampe der minst 80 % av 

lysfluksen avgis innenfor en romvinkel på π sr (som 

tilsvarer en kjegle med en vinkel på 120°), 

10. «ikke-retningsbestemt lampe» en lampe som ikke er en 

retningsbestemt lampe, 

11. «glødetrådslampe» en lampe der lys produseres ved at en 

trådlignende leder opphetes til gløding av en elektrisk 

strøm. Lampen kan inneholde gasser som påvirker 

glødeprosessen, 

12. «glødelampe» en glødetrådslampe der glødetråden 

fungerer i en lufttom kolbe eller er omsluttet av edelgass, 

13. «halogenlampe» en glødetrådslampe der glødetråden er av 

wolfram og er omsluttet av gass som inneholder halogener 

eller halogenforbindelser. Lampen kan ha innebygd 

strømforsyning, 

14. «utladningslampe» en lampe der lyset produseres direkte 

eller indirekte ved en elektrisk utladning i en gass, 

metalldamp eller en blanding av flere gasser og damper, 

15. «lysrør» en utladningslampe av lavtrykkskvikksølvtypen 

der det meste av lyset sendes ut av ett eller flere lag 

lysstoff som lyser når det treffes av ultrafiolett stråling fra 

utladningen. Lysrør kan ha innebygd forkopling, 

16. «lysrør uten innebygd forkopling» lysrør med enkel eller 

dobbel sokkel uten innebygd forkopling, 

17. «høyintensiv utladningslampe» en elektrisk 

utladningslampe der lysbuen stabiliseres av 

veggtemperaturen og har en energistrøm gjennom 

utladningsrørets vegg som overstiger 3 watt per 

kvadratcentimeter, 

18. «lysemitterende diode (LED)» en lyskilde som består av 

en halvlederkomponent med en p-n-overgang av uorganisk 

materiale. Overgangen avgir optisk stråling når den 

utsettes for en elektrisk strøm, 

19. «LED-pakke» en enhet med én eller flere lysemitterende 

dioder. Enheten kan omfatte et optisk element og termiske, 

mekaniske og elektriske grensesnitt, 

20. «LED-modul» en enhet uten sokkel, som er sammensatt av 

én eller flere LED-pakker på et kretskort. Den kan ha 

elektriske, optiske, mekaniske og termiske komponenter, 

grensesnitt og forkoplingsutstyr, 

21. «LED-lampe» en lampe som omfatter én eller flere LED-

moduler. Lampen kan være utstyrt med sokkel, 

22. «forkoplingsutstyr for lamper» en innretning mellom 

strømforsyningen og én eller flere lamper, med en 

funksjon som er knyttet til driften av lampen eller 

lampene, f.eks. å omforme tilførselsspenningen, begrense 

lampens eller lampenes strømstyrke til en fastsatt verdi, gi 

startspenning og strøm til forvarming, hindre kaldstart, 

korrigere effektfaktoren eller redusere radiostøy. 

Innretningen kan være utformet på en slik måte at den skal 

koples til annet forkoplingsutstyr for lamper for at disse 

funksjonene skal kunne utføres. Termen omfatter ikke   
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— betjeningsutstyr, 

— strømforsyninger som omfattes av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 278/2009(1), 

23. «betjeningsutstyr» en elektronisk eller mekanisk 

innretning som styrer eller overvåker lampens lysfluks på 

annen måte enn gjennom strømomforming, f.eks. 

tidsbrytere, tilstedeværelsessensorer, lyssensorer og utstyr 

for dagslysregulering. Lysdimmere med fasestyring skal 

også regnes som betjeningsutstyr, 

24. «eksternt forkoplingsutstyr for lamper» ikke-integrert 

forkoplingsutstyr for lamper som er utformet for 

installasjon utenfor lampen eller lysarmaturen, eller som 

kan fjernes fra kapslingen uten at lampen eller 

lysarmaturen påføres varig skade, 

25. «strømbegrenser» en del av en lampes forkoplingsutstyr 

som er montert mellom strømforsyningen og én eller flere 

utladingslamper, og som ved hjelp av induktans, 

kapasitans eller en kombinasjon av disse hovedsakelig 

tjener til å begrense lampens eller lampenes strøm til en 

fastsatt verdi, 

26. «forkoplingsutstyr for halogenlamper» forkoplingsutstyr 

som omformer nettspenning til ekstra lav spenning for 

halogenlamper, 

27. «kompaktlysrør» et lysrør som omfatter alle komponenter 

som er nødvendige for tenning og stabil drift av lampen, 

28. «lysarmatur» et apparat som fordeler, filtrerer eller 

omformer lyset fra én eller flere lamper, og som omfatter 

alle deler som er nødvendige for å støtte, feste og beskytte 

lampene, og der det er nødvendig, andre forkoplingsdeler 

og innretninger for å kople dem til strømforsyningen, 

29. «sluttbruker» en fysisk person som kjøper eller forventes å 

kjøpe et produkt for formål som ligger utenfor 

vedkommendes næringsvirksomhet, forretnings-

virksomhet, håndverk eller yrke, 

30. «endelig eier» den personen eller enheten som eier et 

produkt i bruksfasen av dets levetid, eller enhver person 

eller enhet som handler på vegne av en slik person eller 

enhet. 

I vedlegg III-V får også definisjonene fastsatt i vedlegg II 

anvendelse. 

Artikkel 3 

Krav til miljøvennlig utforming 

1.  De elektriske belysningsproduktene nevnt i artikkel 1 skal 

oppfylle kravene til miljøvennlig utforming fastsatt i vedlegg 

III, med mindre de er spesialprodukter. 

  

(1) EUT L 93 av 7.4.2009, s. 3. 

Hvert krav til miljøvennlig utforming får anvendelse i samsvar 

med følgende faser: 

Fase 1: 1. september 2013 

Fase 2: 1. september 2014 

Fase 3: 1. september 2016 

Med mindre et krav erstattes, og om ikke annet er angitt, får 

hvert krav fortsatt anvendelse sammen med de andre kravene 

som innføres i senere faser. 

2.  Fra og med 1. september 2013 skal spesialprodukter 

oppfylle opplysningskravene fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 4 

Samsvarsvurdering 

1.  Framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i 

artikkel 8  i direktiv 2009/125/EF skal være systemet for intern 

kontroll av utforming som er fastsatt i vedlegg IV til nevnte 

direktiv, eller styringsordningen fastsatt i vedlegg V til samme 

direktiv. 

2.  Ved samsvarsvurdering i henhold til artikkel 8 i direktiv 

2009/125/EF skal den tekniske dokumentasjonen 

a)  inneholde en kopi av produktinformasjonen som framlegges 

i samsvar med nr. 3 i vedlegg III til denne forordning, 

b)  inneholde alle andre opplysninger som i henhold til vedlegg 

I, III og V skal finnes i den tekniske dokumentasjonen, og 

c)  angi minst én realistisk kombinasjon av produktinnstillinger 

og vilkår der produktet er i samsvar med kravene i denne 

forordning. 

Artikkel 5 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål 

Medlemsstatene skal anvende framgangsmåten for verifisering 

beskrevet i vedlegg IV til denne forordning når de utfører 

markedstilsyn som nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2009/125/EF. 

Artikkel 6 

Veiledende referanseverdier 

Veiledende referanseverdier for de miljømessig beste 

produktene og den beste teknologien som finnes på markedet 

når denne forordning vedtas, er angitt i vedlegg V. 

Artikkel 7 

Revisjon 

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt i lys av 

den teknologiske utviklingen senest tre år etter at den har trådt i 

kraft, og framlegge resultatet av denne vurderingen for 

samrådsforumet. 
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Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 12. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Krav til produktinformasjon om spesialprodukter 

1.  Dersom en lampes kromatisitetskoordinater alltid er innenfor området 

— x < 0,270 eller x > 0,530 

— y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x — 0,2199 eller y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x — 0,1595, 

skal kromatisitetskoordinatene angis i den tekniske dokumentasjonen som utarbeides med henblikk på 

samsvarsvurdering i henhold til artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF, der det også skal opplyses at lampene på grunn 

av disse koordinatene utgjør spesialprodukter. 

2.  For alle spesialprodukter skal deres tiltenkte formål angis i alle former for produktinformasjon, sammen med en 

advarsel om at de ikke er beregnet på å brukes for andre formål. 

Den tekniske dokumentasjonen som utarbeides med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 8 i 

direktiv 2009/125/EF, skal inneholde de tekniske parametrene som gjør lampens utforming særlig egnet til det 

angitte tiltenkte formålet. Ved behov kan parametrene oppgis på en slik måte at forretningsmessig følsomme 

opplysninger knyttet til produsentens immaterialrettigheter ikke røpes. 

Dersom produktet bringes i omsetning i en emballasje som inneholder opplysninger som skal være synlige for 

sluttbrukeren før kjøpet, skal følgende angis klart og tydelig på emballasjen og i alle andre former for 

produktinformasjon: 

a)  produktets tiltenkte formål og 

b)  at produktet ikke er egnet til rombelysning i husholdningen. 

 ______ 
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VEDLEGG II 

Definisjoner som gjelder i vedlegg III-V 

I vedlegg III-V menes med: 

a) «lysfluks» (Φ) en størrelse som er avledet av strålingsfluks (strålingseffekt) ved å vurdere strålingen i forhold til 

det menneskelige øyets spektrale følsomhet. Med mindre annet er angitt, henviser begrepet til initiallysfluks, 

b) «initiallysfluks» lysfluksen fra en lampe etter en kort driftstid, 

c)  «nyttelysfluks» (Φnytte) den delen av lysfluksen fra en lampe som faller innenfor den kjeglen som brukes for å 

beregne lampens energieffektivitet som angitt i vedlegg III nr. 1.1, 

d) «lysstyrke» (candela eller cd) forholdet mellom den lysfluksen som forlater lyskilden og spres i det 

romvinkelelementet som omfatter den gitte retningen, og romvinkelelementet, 

e) «utstrålingsvinkel» vinkelen mellom to tenkte linjer i et plan som skjærer den optiske stråleaksen på en slik måte 

at linjene passerer gjennom midtpunktet av lampens forside og gjennom punkter der lysstyrken er 50 % av 

midtakselysstyrken, der midtakselysstyrken er verdien for lysstyrke som måles i den optiske stråleaksen, 

f) «kromatisitet» en egenskap hos en fargestimulus som defineres enten ved dens kromatisitetskoordinater eller ved 

den kombinerte effekten av dens dominante eller komplementære bølgelengde og fargerenhet, 

g) «korrelert fargetemperatur» (Tc [K]) temperaturen hos en fullstendig stråler (Plancks strålelegeme/svart legeme) 

hvis oppfattede farge mest ligner på en gitt stimulus med samme lyshet og ved spesifiserte synsforhold, 

h) «fargegjengivelse» (Ra) en lyskildes innvirkning på hvordan gjenstanders farge oppfattes ved bevisst eller 

ubevisst sammenligning med hvordan fargen oppfattes ved belysning med en referanselyskilde, 

i) «fargekonstans» det største avviket av en enkelt lampes kromatisitetskoordinater (x og y) fra et 

kromatisitetsmidtpunkt (cx og cy), uttrykt som størrelsen (i trinn) på MacAdam-ellipsen rundt 

kromatisitetsmidtpunktet (cx og cy), 

j) «lampens lysvedlikeholdsfaktor» (LLMF) forholdet mellom lysfluksen fra lampen på et gitt tidspunkt i lampens 

levetid og dens initiallysfluks, 

k) «lampens overlevelsesfaktor» (LSF) den definerte andelen av det totale antallet lamper som fortsetter å lyse på et 

gitt tidspunkt under definerte forhold og definert tennsyklus, 

l) «lampens levetid» den driftstid etter hvilken den andelen av det totale antallet lamper som fortsetter å lyse, 

tilsvarer lampens overlevelsesfaktor under definerte forhold og definert tennsyklus. For LED-lamper er lampens 

levetid driftstiden fra lampene tas i bruk til bare 50 % av det samlede antallet lamper fortsatt lyser, eller til 

gjennomsnittlig lysvedlikeholdsfaktor for partiet faller under 70 %, avhengig av hva som inntreffer først, 

m) «lampens tenntid» den tiden det tar før lampen etter tilslutning til tilførselsspenningen er helt tent og forblir 

lysende, 

n) «lampens oppvarmingstid» den tiden det tar før lampen etter tenning sender ut en nærmere definert andel av sin 

stabiliserte lysfluks, 

o) «effektfaktor» forholdet mellom den absolutte verdien av den aktive effekten og den tilsynelatende effekten under 

periodiske forhold, 

p) «lampens kvikksølvinnhold» mengden kvikksølv som finnes i lampen, 

q) «merkeverdi» en størrelse som brukes for spesifikasjonsformål, og som er fastsatt ved angitte driftsforhold for et 

produkt. Om ikke annet er angitt, er alle krav uttrykt som merkeverdier, 

r) «nominell verdi» en størrelse som brukes for å betegne og identifisere et produkt, 

s) «ubelastet tilstand» den tilstanden som forkoplingsutstyret for lamper er i når det er koplet til tilførselsspenningen 

og dets utgangsside under normale driftsforhold er koplet fra alle primære belastninger ved hjelp av den bryteren 

som er beregnet for dette (en defekt eller manglende lampe eller frakopling av belastningen ved hjelp av en 

sikkerhetsbryter anses ikke som normale driftsforhold),  
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t) «hviletilstand» den tilstanden som forkoplingsutstyret for lamper er i når lampene er slokket ved hjelp av et 

kontrollsignal under normale driftsforhold. Tilstanden gjelder forkoplingsutstyr som har innebygd tennfunksjon og 

er permanent koplet til tilførselsspenningen ved normal bruk, 

u) «kontrollsignal» et analogt eller digitalt signal som sendes til forkoplingsutstyret trådløst eller i kabel via 

spenningsmodulasjon i separate kontrollkabler eller via et modulert signal i tilførselsspenningen, 

v) «effektforbruk i hviletilstand» den effekten som forbrukes av forkoplingsutstyret for lamper i hviletilstand, 

w) «effektforbruk i ubelastet tilstand» den effekten som forbrukes av forkoplingsutstyret for lamper i ubelastet 

tilstand, 

x) «tennsyklus» en sekvens med tenning og slokking av lampen med definerte intervaller, 

y) «for tidlig funksjonssvikt» at en lampes driftstid er kortere enn den merkeverdien for levetid som er angitt i den 

tekniske dokumentasjonen, 

z) «blendingsbeskyttelse» en mekanisk eller optisk, reflekterende eller ikke-reflekterende, ugjennomtrengelig 

lysskjerm utformet for å blokkere direkte synlig stråling fra lyskilden i en retningsbestemt lampe for å unngå at en 

person som ser direkte på den, rammes av midlertidig delvis blindhet (synsnedsettende blending). Termen 

omfatter ikke overflatebelegg på lyskilden i den retningsbestemte lampen, 

aa) «kompatibilitet» når et produkt er beregnet på å installeres i en installasjon, settes inn i et annet produkt eller 

koples til dette via en fysisk eller trådløs forbindelse, og 

i) det er mulig å foreta installasjonen, innsettingen eller tilkoplingen, og 

ii) sluttbrukerne kort tid etter at de har begynt å bruke produktene sammen, ikke har grunn til å tro at det er feil 

på noen av produktene, og 

iii) sikkerhetsrisikoen ved å bruke produktene sammen ikke er høyere enn når de samme produktene hver for seg 

brukes sammen med andre produkter. 

 ______ 
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VEDLEGG III 

Krav til miljøvennlig utforming 

1.  ENERGIEFFEKTIVITETSKRAV 

1.1 Energieffektivitetskrav til retningsbestemte lamper 

Lampens energieffektivitetsindeks (EEI) beregnes som følger og avrundes til to desimaler: 

EEI = (Pkorr / Pref) 

der: 

Pkorr er merkeeffekten målt ved nominell inngangsspenning og om nødvendig korrigert i samsvar med tabell 1. 

Korreksjonsfaktorene er kumulative der det er relevant. 

Tabell 1 

Korreksjonsfaktorer 

Korreksjonsfaktorene gjelder Korrigert effekt (Pkor) 

Lamper som drives med eksternt forkoplingsutstyr for 

halogenlamper 

Pmerke × 1,06 

Lamper som drives med eksternt forkoplingsutstyr for 

LED-lamper 

Pmerke × 1,10 

Lysrør med diameter på 16 mm (T5-lamper) og 4-

stifters lysrør med enkel sokkel som drives med 

eksternt forkoplingsutstyr for lysrør 

Pmerke × 1,10 

Andre lamper som drives med eksternt 

forkoplingsutstyr for lysrør Pmerke × 
0,24√Фnytte + 0,0103Фnytte  

0,15√Фnytte + 0,0097Фnytte  

Lamper som drives med eksternt forkoplingsutstyr for 

høyintensive utladningslamper 

Pmerke × 1,10 

Kompaktlysrør med fargegjengivelsesindeks ≥ 90 Pmerke × 0,85 

Lamper med blendingsbeskyttelse Pmerke × 0,80 

Pref er referanseeffekten beregnet på grunnlag av lampens nyttelysfluks (Φnytte) ved hjelp av følgende formel: 

For modeller med Φnytte < 1 300 lumen: Pref = 0,88√(Φnytte) + 0,049Φnytte 

For modeller med Φnytte ≥ 1 300 lumen: Pref = 0,07341Φnytte 

Φnytte defineres slik: 

— Retningsbestemte lamper, unntatt glødetrådslamper, med en utstrålingsvinkel ≥ 90° og med en advarsel på 

emballasjen i samsvar med nr. 3.1.2 bokstav j) i dette vedlegg: merkeverdi for lysfluks i en kjegle på 120° 

(Φ120°) 

— Andre retningsbestemte lamper: merkeverdi for lysfluks i en kjegle på 90° (Φ90°) 

Maksimal EEI for retningsbestemte lamper er angitt i tabell 2. 

Tabell 2 

Anvendelsesdato 

Maksimal energieffektivitetsindeks (EEI) 

Glødetrådslamper for 

nettspenning 
Andre glødetrådslamper 

Høyintensive 

utladningslamper 

Andre 

lamper 

Fase 1 Dersom Φnytte > 450 lm: 1,75 Dersom Φnytte ≤ 450 lm: 1,20 

Dersom Φnytte > 450 lm: 0,95 

0,50 0,50 
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Anvendelsesdato 

Maksimal energieffektivitetsindeks (EEI) 

Glødetrådslamper for 

nettspenning 
Andre glødetrådslamper 

Høyintensive 

utladningslamper 

Andre 

lamper 

Fase 2 1,75 0,95 0,50 0,50 

Fase 3 0,95 0,95 0,36 0,20 

Fase 3 for glødetrådslamper for nettspenning trer i kraft bare dersom Kommisjonen innen 30. september 2015 

gjennom en detaljert markedsanalyse innhenter opplysninger som den framlegger for samrådsforumet, som 

dokumenterer at det finnes glødetrådslamper på markedet som 

— oppfyller kravet til maksimal EEI i fase 3, 

— har en rimelige pris, dvs. ikke innebærer uforholdsmessig høye kostnader for flertallet av sluttbrukere, 

— i det store og hele, når det gjelder funksjonalitetsparametrer som er av interesse for forbrukerne, er 

likeverdige med glødetrådslamper for nettspenning som er tilgjengelige på det tidspunktet denne forordning 

trer i kraft, også når det gjelder lysflukser som dekker hele spennet av referanselysflukser oppført i tabell 6, 

— er kompatible med utstyr som er utformet for å installeres mellom lysnettet og glødetrådslampene, og som 

er tilgjengelige på det tidspunktet denne forordning trer i kraft, i henhold til de nyeste 

kompatibilitetskravene. 

1.2 Energieffektivitetskrav til forkoplingsutstyr for lamper 

Fra og med fase 2 skal effektforbruket i ubelastet tilstand for forkoplingsutstyr for lamper som er beregnet på å 

brukes mellom lysnettet og bryteren for å tenne og slokke lampen, ikke overstige 1,0 W. Fra og med fase 3 skal 

grensen være 0,50 W. For forkoplingsutstyr for lamper med utgangseffekt (P) over 250 W skal grensene for 

effektforbruk i ubelastet tilstand multipliseres med P/250 W. 

Fra og med fase 3 skal effektforbruket i hviletilstand for forkoplingsutstyr for lamper ikke overstige 0,50 W. 

Fra og med fase 2 skal effektiviteten av forkoplingsutstyr for halogenlamper være minst 0,91 ved 100 % 

belastning. 

2.  KRAV TIL FUNKSJONALITET 

2.1 Krav til funksjonalitet for retningsbestemte lamper unntatt LED-lamper 

Kravene til lampens funksjonalitet er fastsatt i tabell 3 for retningsbestemte kompaktlysrør og i tabell 4 for 

retningsbestemte lamper unntatt kompaktlysrør, LED-lamper og høyintensive utladningslamper. 

Tabell 3 

Krav til funksjonalitet for retningsbestemte kompaktlysrør 

Funksjonalitetsparameter 
Fase 1 

om ikke annet er angitt 
Fase 3 

Lampens overlevelsesfaktor ved 

6 000 t 

Fra 1. mars 2014: ≥ 0,50 ≥ 0,70 

Lampens lysvedlikeholdsfaktor Ved 2 000 t: ≥ 80 % Ved 2 000 t: ≥ 83 % 

Ved 6 000 t: ≥ 70 % 

Antall tennsykluser før feil oppstår ≥ halvparten av lampens levetid 

uttrykt i timer 

≥ 10 000 dersom lampens tenntid  

> 0,3 s 

≥ lampens levetid uttrykt i timer 

≥ 30 000 dersom lampens tenntid  

> 0,3 s 

Tenntid < 2,0 s < 1,5 s dersom P < 10 W 

< 1,0 s dersom P ≥ 10 W 

Lampens oppvarmingstid til  

60 % Φ 

< 40 s 

eller < 100  s for lamper som 

inneholder kvikksølv i form av 

amalgam 

< 40 s 

eller < 100 s for lamper som 

inneholder kvikksølv i form av 

amalgam 

For tidlig funksjonssvikt ≤ 5,0 % ved 500 t ≤ 5,0 % ved 1 000 t 
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Funksjonalitetsparameter 
Fase 1 

om ikke annet er angitt 
Fase 3 

Lampens effektfaktor for lamper 

med integrert forkoplingsutstyr 

≥ 0,50 dersom P < 25 W 

≥ 0,90 dersom P ≥ 25 W 

≥ 0,55 dersom P < 25 W 

≥ 0,90 dersom P ≥ 25 W 

Fargegjengivelse (Ra) ≥ 80 

≥ 65 dersom lampen er beregnet på 

utendørs eller industriell bruk i 

samsvar med nr. 3.1.3 bokstav l) i 

dette vedlegg 

≥ 80 

≥ 65 dersom lampen er beregnet på 

utendørs eller industriell bruk i 

samsvar med nr. 3.1.3 bokstav l) i 

dette vedlegg 

Dersom lampesokkelen er av en standardisert type som også brukes til glødetrådslamper, skal lampen fra og 

med fase 2 oppfylle de nyeste kravene til kompatibilitet med utstyr som er utformet for å installeres mellom 

lysnettet og glødetrådslamper. 

Tabell 4 

Krav til funksjonalitet for andre retningsbestemte lamper (unntatt LED-lamper, kompaktlysrør og 

høyintensive utladningslamper) 

Funksjonalitetsparameter Fase 1 og 2 Fase 3 

Merkeverdi for lampens levetid ved 

en overlevelsesfaktor på 50 % 

≥ 1 000 t (≥ 2 000 t i fase 2) ≥ 

2 000 t for lamper med ekstra lav 

spenning som ikke oppfyller 

effektivitetskravene til glødetråd-

slamper fastsatt for fase 3 i nr. 1.1 i 

dette vedlegg 

≥ 2 000 t 

≥ 4 000 t for lamper med ekstra lav 

spenning 

Lampens lysvedlikeholdsfaktor ≥ 80 % ved 75 % av merkeverdien 

for gjennomsnittlig levetid 

≥ 80 % ved 75 % av merkeverdien 

for gjennomsnittlig levetid 

Antall tennsykluser ≥ fire ganger merkeverdien for 

lampens levetid uttrykt i timer 

≥ fire ganger merkeverdien for 

lampens levetid uttrykt i timer 

Tenntid < 0,2 s < 0,2 s 

Lampens oppvarmingstid til 60 % Φ ≤ 1,0 s ≤ 1,0 s 

For tidlig funksjonssvikt ≤ 5,0 % ved 100 t ≤ 5,0 % ved 200 t 

Lampens effektfaktor for lamper 

med integrert forkoplingsutstyr 

Effekt > 25 W: ≥ 0,9 

Effekt ≤ 25 W: ≥ 0,5 

Effekt > 25 W: ≥ 0,9 

Effekt ≤ 25 W: ≥ 0,5 

2.2. Krav til funksjonalitet for ikke-retningsbestemte og retningsbestemte LED-lamper 

Kravene til funksjonalitet for både retningsbestemte og ikke-retningsbestemte LED-lamper er fastsatt i tabell 5. 

Tabell 5 

Krav til funksjonalitet for ikke-retningsbestemte og retningsbestemte LED-lamper 

Funksjonalitetsparameter Krav fra og med fase 1 om ikke annet er angitt 

Lampens overlevelsesfaktor ved 6 000 t Fra 1. mars 2014: ≥ 0,90 

Lampens lysvedlikeholdsfaktor ved 6 000 t Fra 1. mars 2014: ≥ 0,80 

Antall tennsykluser før feil oppstår ≥ 15 000 dersom merkeverdien for lampens levetid  

≥ 30 000 t, ellers: 

≥ halvparten av merkeverdien for lampens levetid 

uttrykt i timer 

Tenntid < 0,5 s 

Lampens oppvarmingstid til 95 % Φ < 2 s 

For tidlig funksjonssvikt ≤ 5,0 % ved 1 000 t 
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Funksjonalitetsparameter Krav fra og med fase 1 om ikke annet er angitt 

Fargegjengivelse (Ra) ≥ 80 

≥ 65 dersom lampen er beregnet på utendørs eller 

industriell bruk i samsvar med nr. 3.1.3 bokstav l) i 

dette vedlegg 

Fargekonstans Variasjon i kromatisitetskoordinatene innenfor en 

MacAdam-ellipse med opptil seks trinn. 

Lampens effektfaktor (PF) for lamper med integrert 

forkoplingsutstyr 

P ≤ 2 W: ikke noe krav 

2 W < P ≤ 5 W: PF > 0,4 

5 W < P ≤ 25 W: PF > 0,5 

P > 25 W: PF > 0,9 

Dersom lampesokkelen er av en standardisert type som også brukes til glødetrådslamper, skal lampen fra og 

med fase 2 oppfylle de nyeste kravene til kompatibilitet med utstyr som er utformet for å installeres mellom 

lysnettet og glødetrådslamper. 

2.3 Krav til funksjonalitet for utstyr utformet for å installeres mellom lysnettet og lampene 

Fra og med fase 2 skal utstyr som er utformet for å installeres mellom lysnettet og lampene, oppfylle de nyeste 

kravene til kompatibilitet med lamper som har en energieffektivitetsindeks (beregnet for både retningsbestemte 

og ikke-retningsbestemte lamper i samsvar med metoden fastsatt i nr. 1.1 i dette vedlegg) på høyst: 

— 0,24 for ikke-retningsbestemte lamper (idet det antas at Φnytte = samlet merkeverdi for lysfluks), 

— 0,40 for retningsbestemte lamper. 

Når en lysdimmer er koplet til ved den laveste innstillingen der lampene forbruker effekt, skal lampene avgi 

minst 1 % av den lysfluksen de avgir ved full belastning. 

Når en lysarmatur bringes i omsetning med det formål at den skal markedsføres til sluttbrukere, og lysarmaturen 

leveres med lamper som sluttbrukeren kan skifte ut, skal disse lampene være av en av de to høyeste 

energieffektivitetsklassene, i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012, som 

lysarmaturen i henhold til merkingen er kompatibel med. 

3.  KRAV TIL PRODUKTINFORMASJON 

3.1. Krav til produktinformasjon om retningsbestemte lamper 

Følgende opplysninger skal gis fra og med fase 1 med mindre annet er angitt. 

Disse informasjonskravene omfatter ikke 

— glødetrådslamper som ikke oppfyller kravet til lysutbytte for fase 2, 

— LED-moduler når disse markedsføres som en del av en lysarmatur og ikke er beregnet på å kunne fjernes av 

sluttbrukeren. 

I alle former for produktinformasjon skal uttrykket «energisparelampe» eller andre tilsvarende produktrelaterte 

salgsfremmende erklæringer om lampens lysutbytte bare brukes dersom lampens energieffektivitetsindeks 

(beregnet i samsvar med metoden fastsatt i nr. 1.1 i dette vedlegg) er 0,40 eller lavere. 

3.1.1. Opplysninger som skal stå på selve lampen 

For andre lamper enn høyintensive utladningslamper skal verdi og enhet («lm», «K» og «°») for nominell 

nyttelysfluks, fargetemperatur og nominell utstrålingsvinkel stå med en leselig skrifttype på lampens overflate 

dersom det etter plassering av sikkerhetsrelaterte opplysninger som effekt og spenning er tilstrekkelig plass til 

dette uten at lyset fra lampen blir urimelig blokkert. 

Dersom det er plass til bare én av de tre verdiene, skal nominell nyttelysfluks angis. Dersom det er plass til to 

verdier, skal nominell nyttelysfluks og fargetemperatur angis. 

3.1.2. Opplysninger som før kjøpet skal være synlige for sluttbrukerne på emballasjen og angis på fritt tilgjengelige 

nettsteder 

Opplysningene i bokstav a)-o) nedenfor skal angis på fritt tilgjengelige nettsteder og i enhver annen form som 

produsenten finner hensiktsmessig.  
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Dersom produktet bringes i omsetning i en emballasje som inneholder opplysninger som skal være synlige for 

sluttbrukeren før kjøpet, skal opplysningene også angis klart og tydelig på emballasjen. 

Opplysningene behøver ikke ha nøyaktig samme ordlyd som i listen nedenfor. De kan gis i form av grafer, 

figurer eller symboler i stedet for tekst. 

a)  Nominell nyttelysfluks med en skrifttype som er minst dobbelt så stor som den som er brukt i en eventuell 

angivelse av lampens nominelle effekt. 

b)  Lampens nominelle levetid i timer (ikke lengre enn merkeverdien for levetid). 

c)  Fargetemperatur angitt som en verdi i kelvin og uttrykt grafisk eller i ord. 

d)  Antall tennsykluser før for tidlig funksjonssvikt. 

e)  Oppvarmingstid til 60 % av full lysfluks (kan angis som «øyeblikkelig full lysstyrke» dersom 

oppvarmingstiden er under 1 sekund). 

f)  En advarsel dersom lampen ikke kan dimmes eller bare kan dimmes med særlige lysdimmere. I sistnevnte 

tilfelle skal det også angis en liste over kompatible dimmere på produsentens nettsted. 

g)  Dersom lampen er utformet for optimal bruk under andre forhold enn standardforhold (for eksempel ved 

omgivelsestemperatur på Ta ≠ 25 °C eller dersom det kreves særlig termisk styring), skal det gis 

opplysninger om disse forholdene. 

h)  Lampens dimensjoner i millimeter (lengde og største diameter). 

i)  Nominell utstrålingsvinkel i grader. 

j)  Dersom lampens utstrålingsvinkel er ≥ 90° og dens nyttelysfluks som definert i nr. 1.1 i dette vedlegg skal 

måles i en kjegle på 120°, en advarsel om at lampen ikke er egnet for aksentbelysning. 

k)  Dersom lampesokkelen er av en standardisert type som også brukes til glødetrådslamper, men lampen har 

andre dimensjoner enn glødetrådslampen(e) som den er ment å erstatte, en tegning med en sammenligning 

av lampens dimensjoner og dimensjonene på glødetrådslampen(e) den erstatter. 

l)  Det kan bare angis at lampen er av en type oppført i første kolonne i tabell 6 dersom lampens lysfluks i en 

kjegle på 90° (Φ90°) ikke er lavere enn referanselysfluksen angitt i tabell 6 for de lampene av samme type 

som har lavest effekt. Referanselysfluksen skal multipliseres med korreksjonsfaktoren i tabell 7. For LED-

lamper skal den dessuten multipliseres med korreksjonsfaktoren i tabell 8. 

m)  Det kan bare angis ekvivalens med en utskiftet lampes effekt dersom lampetypen er oppført i tabell 6, og 

dersom lampens lysfluks i en kjegle på 90° (Φ90°) ikke er lavere enn den tilsvarende referanselysfluksen i 

tabell 6. Referanselysfluksen skal multipliseres med korreksjonsfaktoren i tabell 7. For LED-lamper skal 

den dessuten multipliseres med korreksjonsfaktoren i tabell 8. De mellomliggende verdiene for både 

lysfluks og angitt ekvivalent lampeeffekt (avrundet til nærmeste hele watt) skal beregnes ved lineær 

interpolasjon mellom de to tilgrensende verdiene. 

Tabell 6 

Referanselysfluks for ekvivalensangivelser 

Reflektorlampe med ekstra lav spenning 

Type Effekt (W) Referanseverdi Φ90° (lm) 

MR11 GU4 20 160 

 35 300 

MR16 GU 5.3 20 180 

 35 300 

 50 540 

AR111 35 250 

 50 390 

 75 640 

 100 785 
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Reflektorlampe av blåst glass for nettspenning 

Type Effekt (W) Referanseverdi Φ90° (lm) 

R50/NR50 25 90 

 40 170 

R63/NR63 40 180 

 60 300 

R80/NR80 60 300 

 75 350 

 100 580 

R95/NR95 75 350 

 100 540 

R125 100 580 

 150 1 000 

Reflektorlampe av pressglass for nettspenning 

Type Effekt (W) Referanseverdi Φ90° (lm) 

PAR16 20 90 

 25 125 

 35 200 

 50 300 

PAR20 35 200 

 50 300 

 75 500 

PAR25 50 350 

 75 550 

PAR30S 50 350 

 75 550 

 100 750 

PAR36 50 350 

 75 550 

 100 720 

PAR38 60 400 

 75 555 

 80 600 

 100 760 

 120 900 

Tabell 7 

Multiplikasjonsfaktorer for lysvedlikehold 

Lampetype Multiplikasjonsfaktor for lysfluks 

Halogenlamper 1 

Kompaktlysrør 1,08 

LED-lamper 1 + 0,5 × (1 — LLMF), der LLMF er 

lysvedlikeholdsfaktoren ved utløpet av lampens 

nominelle levetid 
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Tabell 8 

Multiplikasjonsfaktorer for LED-lamper 

LED-lampens utstrålingsvinkel Multiplikasjonsfaktor for lysfluks 

20° ≤ utstrålingsvinkel 1 

15° ≤ utstrålingsvinkel < 20° 0,9 

10° ≤ utstrålingsvinkel < 15° 0,85 

utstrålingsvinkel < 10° 0,80 

Dersom lampen inneholder kvikksølv: 

n)  Lampens kvikksølvinnhold som X,X mg. 

o)  Angivelse av nettsted med anvisninger for fjerning av rester av lamper som knuses. 

3.1.3. Opplysninger som skal offentliggjøres på fritt tilgjengelige nettsteder og i enhver annen form som produsenten 

finner hensiktsmessig 

Som et minstekrav skal følgende opplysninger angis, minst uttrykt som verdier: 

a)  Opplysningene angitt i nr. 3.1.2. 

b)  Merkeeffekt (med en nøyaktighet på 0,1 W). 

c)  Merkeverdi for nyttelysfluks. 

d)  Merkeverdi for lampens levetid. 

e)  Lampens effektfaktor. 

f)  Lysvedlikeholdsfaktor ved utløpet av lampens nominelle levetid (unntatt glødetrådslamper). 

g)  Tenntid (som X,X sekunder). 

h)  Fargegjengivelse. 

i)  Fargekonstans (bare for LED-lamper). 

j)  Merkeverdi for maksimal lysstyrke i candela (cd). 

k)  Merkeverdi for utstrålingsvinkel. 

l)  Dersom lampen er beregnet på utendørs eller industriell bruk, skal dette angis. 

m)  Spektral effektfordeling i området 180-800 nm. 

Dersom lampen inneholder kvikksølv: 

n)  Anvisninger for fjerning av rester av lamper som knuses. 

o)  Anbefalinger om hvordan lampen skal disponeres ved utgangen av sin levetid med sikte på resirkulering i 

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/19/EU(1). 

3.2. Ytterligere krav til produktinformasjon om LED-lamper som erstatter lysrør uten innebygd forkopling 

I tillegg til å oppfylle kravene til produktinformasjon fastsatt i nr. 3.1 i dette vedlegg eller i nr. 3.1 i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 244/2009 skal produsenter av LED-lamper som erstatter lysrør uten innebygd forkopling, fra 

og med fase 1 offentliggjøre en advarsel på fritt tilgjengelige nettsteder og i enhver annen form som de finner 

hensiktsmessig, om at samlet energieffektivitet og lysfordeling for alle anlegg der det brukes slike lamper, 

avhenger av anleggets utforming.  

  

(1) EUT L 197 av 24.7.2012, s. 38. 
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Det kan bare angis at en LED-lampe erstatter et lysrør uten innebygd forkopling og med en bestemt effekt 

dersom 

— lysstyrken i alle retninger rundt lysrørets akse ikke avviker med mer enn 25 % fra den gjennomsnittlige 

lysstyrken rundt lysrøret, og 

— LED-lampens lysfluks ikke er lavere enn lysfluksen til lysrøret med den angitte effekten. Lysrørets lysfluks 

beregnes ved å multiplisere den angitte effekten med den minsteverdien for lysutbytte som er angitt for 

lysrøret i kommisjonsforordning (EF) nr. 245/2009(1), og 

— LED-lampens effekt ikke er høyere enn effekten til det lysrøret den angis å erstatte. 

Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde data til støtte for slike angivelser. 

3.3. Krav til produktinformasjon om utstyr, unntatt lysarmaturer, som er utformet for å installeres mellom 

lysnettet og lampene 

Fra og med fase 2 skal det, dersom utstyret ikke er kompatibelt med noen av energisparelampene i samsvar med 

nr. 2.3 i dette vedlegg, offentliggjøres en advarsel på fritt tilgjengelige nettsteder og i enhver annen form som 

produsenten finner hensiktsmessig, om at utstyret ikke er kompatibelt med energisparelamper. 

3.4. Krav til produktinformasjon om forkoplingsutstyr for lamper 

Fra og med fase 2 skal følgende opplysninger offentliggjøres på fritt tilgjengelige nettsteder og i enhver annen 

form som produsenten finner hensiktsmessig: 

— Opplysning om at produktet er beregnet på å brukes som forkoplingsutstyr for lamper. 

— Dersom det er relevant, opplysning om at produktet kan brukes i ubelastet tilstand. 

 ______ 

  

(1) EUT L 76 av 24.3.2009, s. 17. 
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VEDLEGG IV 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål 

Når medlemsstatenes myndigheter foretar kontroller i forbindelse med markedstilsynet nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 

2009/125/EF, skal de anvende framgangsmåtene angitt i dette vedlegg. Markedstilsynsmyndighetene skal framlegge 

opplysninger om resultatene av prøvingene for de andre medlemsstatene og for Kommisjonen. 

Medlemsstatenes myndigheter skal bruke pålitelige, nøyaktige og reproduserbare målemetoder som bygger på de 

nyeste allment anerkjente metodene, herunder metoder angitt i dokumenter hvis referansenumre er offentliggjort for 

dette formål i Den europeiske unions tidende. 

1.  FRAMGANGSMÅTE FOR VERIFISERING FOR ANDRE LAMPER ENN LED-LAMPER OG FOR LED-

LAMPER SOM SLUTTBRUKEREN KAN SKIFTE UT I LYSARMATUREN 

Medlemsstatenes myndigheter skal utføre prøvinger av et prøveparti på minst 20 lamper av samme modell og fra 

samme produsent, og om mulig hentet i like store andeler fra fire tilfeldig utvalgte kilder, med mindre annet er 

angitt i tabell 9. 

Modellen skal anses for å oppfylle kravene fastsatt i denne forordning dersom 

a)  lampene i partiet følges av den fastsatte og korrekte produktinformasjonen, og 

b)  lampene i partiet blir funnet å overholde bestemmelsene om kompatibilitet i vedlegg III nr. 2.1 og 2.2 ved bruk 

av de nyeste metodene og kriteriene for vurdering av kompatibilitet, herunder slike som er angitt i dokumenter 

hvis referansenumre er offentliggjort for dette formål i Den europeiske unions tidende, og 

c)  prøvingen av parametrene hos lampene i partiet ikke viser manglende samsvar med noen av parametrene 

oppført i tabell 9. 

Tabell 9 

Parameter Framgangsmåte 

Lampens overlevelsesfaktor ved 6 000 t 

(bare for LED-lamper) 

Prøvingen skal avsluttes 

— når det fastsatte antall timer er oppfylt, eller 

— når flere enn to lamper svikter, 

avhengig av hva som inntreffer først. 

Samsvar: Høyst 2 av 20 lamper i prøvepartiet svikter før det 

fastsatte antall timer er oppfylt. 

Manglende samsvar: Alle andre tilfeller. 

Antall tennsykluser før feil oppstår Prøvingen skal avsluttes når det fastsatte antall tennsykluser nås, 

eller når flere enn 1 av 20 lamper i prøvepartiet når slutten av sin 

levetid, avhengig av hva som inntreffer først. 

Samsvar: Minst 19 av 20 lamper i prøvepartiet er uten feil etter at 

det fastsatte antall tennsykluser er nådd. 

Manglende samsvar: Alle andre tilfeller. 

Tenntid Samsvar: Gjennomsnittlig tenntid for lampene i prøvepartiet er 

ikke lengre enn den fastsatte tenntiden pluss 10 %, og ingen 

lamper i prøvepartiet har lengre tenntid enn to ganger den fastsatte 

tenntiden. 

Manglende samsvar: Alle andre tilfeller. 

Lampens oppvarmingstid til 60 % Φ Samsvar: Gjennomsnittlig oppvarmingstid for lampene i 

prøvepartiet er ikke lengre enn den fastsatte oppvarmingstiden 

pluss 10 %, og ingen lamper i prøvepartiet har lengre 

oppvarmingstid enn en og en halv gang den fastsatte 

oppvarmingstiden. 

Manglende samsvar: Alle andre tilfeller. 
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Parameter Framgangsmåte 

For tidlig funksjonssvikt Prøvingen skal avsluttes 

— når det fastsatte antall timer er oppfylt, eller 

— når flere enn én lampe svikter, avhengig av hva som 

inntreffer først. 

Samsvar: Høyst 1 av 20 lamper i prøvepartiet svikter før det 

fastsatte antall timer er oppfylt. 

Manglende samsvar: Alle andre tilfeller. 

Fargegjengivelse (Ra) Samsvar: Gjennomsnittlig Ra-verdi for lampene i prøvepartiet er 

høyst 3,0 punkter under den fastsatte verdien, og ingen av 

lampene i prøvepartiet har en Ra-verdi som er mer enn 3,9 

punkter under den fastsatte verdien. 

Manglende samsvar: Alle andre tilfeller. 

Lysvedlikeholdsfaktor ved levetidens utløp 

og merkeverdi for levetid (bare for LED-

lamper) 

I denne sammenheng menes med «levetidens utløp» det 

tidspunktet da det er beregnet at bare 50 % av lampene fortsatt 

fungerer, eller det tidspunktet da det er beregnet at 

gjennomsnittlig lysvedlikeholdsfaktor for partiet faller under 

70 %, avhengig av hva som inntreffer først. 

Samsvar: Lysvedlikeholdsfaktoren ved levetidens utløp og 

verdiene for levetid beregnet ved ekstrapolering fra lampens 

overlevelsesfaktor og fra gjennomsnittlig lysvedlikeholdsfaktor 

for lampene i prøvepartiet ved 6 000 t er ikke lavere enn 

henholdsvis den lysvedlikeholdsfaktoren og de merkeverdiene for 

levetid som er angitt i produktinformasjonen, minus 10 %. 

Manglende samsvar: Alle andre tilfeller. 

Ekvivalensangivelser for erstatningslamper 

i samsvar med vedlegg III nr. 3.1.2 bokstav 

l) og m) 

Dersom det bare er ekvivalensangivelsen som kontrolleres for 

samsvar, er det tilstrekkelig å prøve ti lamper, om mulig hentet i 

omtrent like store andeler fra fire tilfeldig utvalgte kilder. 

Samsvar: Gjennomsnittsresultatene for lampene i prøvepartiet 

avviker ikke fra grenseverdi, terskelverdi eller de angitte verdiene 

med mer enn 10 %. 

Manglende samsvar: Alle andre tilfeller. 

Utstrålingsvinkel Samsvar: Gjennomsnittsresultatene for lampene i prøvepartiet 

avviker ikke fra den angitte utstrålingsvinkelen med mer enn 

25 %, og utstrålingsvinkelen for hver enkelt lampe i prøvepartiet 

avviker ikke med mer enn 25 % fra merkeverdien. 

Manglende samsvar: Alle andre tilfeller. 

Maksimal lysstyrke Samsvar: Maksimal lysstyrke for hver enkelt lampe i prøvepartiet 

er ikke lavere enn 75 % av merkeverdien for lysstyrke for 

modellen. 

Manglende samsvar: Alle andre tilfeller. 

Andre parametrer (herunder energi-

effektivitetsindeks) 

Samsvar: Gjennomsnittsresultatene for lampene i prøvepartiet 

avviker ikke fra grenseverdi, terskelverdi eller de angitte verdiene 

med mer enn 10 %. 

Manglende samsvar: Alle andre tilfeller. 

I motsatt fall skal modellen anses for ikke å være i samsvar med kravene. 

2.  FRAMGANGSMÅTE FOR VERIFISERING AV LED-MODULER SOM IKKE ER BEREGNET PÅ Å FJERNES 

FRA LYSARMATUREN AV SLUTTBRUKEREN 

Ved prøvingene beskrevet nedenfor skal medlemsstatenes myndigheter framskaffe prøvingsenheter av samme 

modell fra samme produsent (av LED-moduler eller lysarmaturer, etter hva som er relevant), om mulig i like store 

andeler fra tilfeldig utvalgte kilder. I punkt 1), 3) og 5) nedenfor skal antall kilder være minst fire dersom dette er 

mulig. I punkt 2) skal antall kilder være minst fire dersom dette er mulig, med mindre det kreves færre enn fire 

lysarmaturer for å kunne ta ut 20 LED-moduler av samme modell, og i så fall skal antall kilder være lik antall 

armaturer som kreves. Dersom prøvingen av de to første lysarmaturene i punkt 4) mislykkes, skal de neste tre som 

prøves, om mulig komme fra tre andre kilder.  
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Medlemsstatenes myndigheter skal anvende framgangsmåten nedenfor i den rekkefølgen den står, inntil de kommer 

til en konklusjon om hvorvidt modellen(e) av LED-modulen(e) er i samsvar med kravene, eller inntil de finner at 

prøvingen ikke kan gjennomføres. Med «lysarmatur» menes lysarmaturen som inneholder LED-modulene, og med 

«prøving» menes framgangsmåten beskrevet i nr. 1 i dette vedlegg, unntatt i punkt 4). Dersom prøving i henhold til 

både punkt 1) og 2) er mulig ifølge den tekniske dokumentasjonen, kan myndighetene velge den mest 

hensiktsmessige metoden. 

1)  Dersom det i henhold til den tekniske dokumentasjonen er mulig å foreta prøving av hele lysarmaturen som en 

lampe, skal myndighetene foreta prøving av 20 lysarmaturer som lamper. Dersom lysarmaturmodellen anses for 

å være i samsvar med kravene fastsatt i denne forordning, skal modellen(e) av LED-modulen(e) også anses for 

å være det. Dersom lysarmaturmodellen ikke anses for å være i samsvar med kravene, skal modellen(e) av 

LED-modulen(e) heller ikke anses for å være det. 

2)  I andre tilfeller, dersom det i henhold til den tekniske dokumentasjonen er mulig å fjerne LED-modulen(e) for 

prøving, skal myndighetene framskaffe tilstrekkelig mange lysarmaturer til at de har 20 eksemplarer av hver 

modell av de(n) innebygde LED-modulen(e). De skal følge instruksjonene for demontering av lysarmaturene i 

den tekniske dokumentasjonen og prøve hver modell av LED-modulen for seg. Konklusjonen om hvorvidt 

modellen(e) av LED-modulen(e) er i samsvar med kravene, skal bygge på prøvingen(e). 

3)  I andre tilfeller, dersom lysarmaturprodusenten i henhold til den tekniske dokumentasjonen for lysarmaturen har 

kjøpt de(n) innebygde LED-modulen(e) som ett eller flere individuelle CE-merkede produkter på 

unionsmarkedet, skal myndighetene framskaffe 20 eksemplarer av hver modell av LED-modulen(e) fra 

unionsmarkedet for prøving, og prøve hver modell av LED-modulen for seg. Konklusjonen om hvorvidt 

modellen(e) av LED-modulen(e) er i samsvar med kravene, skal bygge på prøvingen(e). Dersom modellen(e) 

ikke lenger finnes på unionsmarkedet, kan ikke markedstilsynet gjennomføres. 

4)  I andre tilfeller, dersom lysarmaturprodusenten ikke har kjøpt de(n) innebygde LED-modulen(e) som 

individuelle CE-merkede produkter på unionsmarkedet, skal myndighetene anmode lysarmaturprodusenten om 

å framlegge en kopi av de opprinnelige prøvingsdataene for LED-modulene(e) som viser at de er i samsvar med 

følgende krav: 

— for alle LED-moduler, kravene i tabell 5 i denne forordning, 

— for retningsbestemte LED-moduler, kravene i tabell 1 og 2 i denne forordning, 

— for ikke-retningsbestemte LED-moduler, kravene i tabell 1, 2 og 3 i forordning (EF) nr. 244/2009. 

Dersom prøvingsdataene viser at én eller flere modeller av LED-modulen(e) i lysarmaturen ikke er i samsvar 

med kravene, skal vedkommende modell(er) av LED-modulen(e) anses for ikke å være i samsvar med kravene. 

I andre tilfeller skal myndighetene demontere en enkelt lysarmatur for å kontrollere om LED-modulen(e) i 

lysarmaturen er av samme type som den som er beskrevet i prøvingsdataene. Dersom én eller flere av dem er av 

en annen type eller av en type som ikke kan identifiseres, skal vedkommende modell(er) av LED-modulen(e) 

anses for ikke å være i samsvar med kravene. 

I andre tilfeller skal kravene i tabell 5 med hensyn til tennsykluser, for tidlig funksjonssvikt, tenntid og 

oppvarmingstid prøves på en annen lysarmatur som brukes med sine merkeverdier. Mens lysarmaturen brukes 

med sine merkeverdier, skal også LED-modulen(e)s temperatur prøves mot de fastsatte grenseverdiene. Dersom 

resultatene av prøvingene (unntatt når det gjelder for tidlig funksjonssvikt) avviker fra grenseverdiene med mer 

enn 10 %, eller dersom lysarmaturen svikter for tidlig, skal ytterligere tre lysarmaturer prøves. Dersom 

gjennomsnittene av resultatene av de etterfølgende tre prøvingene (unntatt når det gjelder for tidlig 

funksjonssvikt og driftstemperatur) ikke avviker fra grenseverdiene med mer enn 10 %, dersom ingen av 

lysarmaturene svikter for tidlig, og dersom driftstemperaturen (i °C) ligger innenfor 10 % av de fastsatte 

grenseverdiene i alle de tre prøvingene, skal vedkommende modell(er) av LED-modulen(e) anses for å være i 

samsvar med kravene. I motsatt fall skal de anses for ikke å være i samsvar med kravene. 

5)  Dersom prøving i henhold til punkt 1)-4) ikke er mulig fordi det er umulig å skille ut noen LED-moduler i 

lysarmaturen som kan prøves enkeltvis, skal myndighetene foreta prøving av en enkelt lysarmatur når det 

gjelder de kravene i tabell 5 som gjelder tennsykluser, for tidlig funksjonssvikt, tenntid og oppvarmingstid. 

Dersom resultatene av prøvingene avviker fra grenseverdiene med mer enn 10 %, eller dersom lysarmaturen 

svikter for tidlig, skal ytterligere tre lysarmaturer prøves. Dersom gjennomsnittene av resultatene av de 

etterfølgende tre prøvingene (unntatt når det gjelder for tidlig funksjonssvikt) ikke avviker fra grenseverdiene 

med mer enn 10 %, og dersom ingen av lysarmaturene svikter for tidlig, skal vedkommende modell(er) av 

LED-modulen(e) som er innebygd i lysarmaturen, anses for å være i samsvar med kravene fastsatt i denne 

forordning. I motsatt fall skal de anses for ikke å være i samsvar med kravene.  
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3.  FRAMGANGSMÅTE FOR VERIFISERING AV UTSTYR UTFORMET FOR Å INSTALLERES MELLOM 

LYSNETTET OG LAMPENE 

Medlemsstatenes myndigheter skal prøve én enhet. 

Utstyret skal anses for å være i samsvar med kravene fastsatt i denne forordning dersom det blir funnet å overholde 

bestemmelsene om kompatibilitet i vedlegg III nr. 2.3 ved bruk av de nyeste metodene og kriteriene for vurdering 

av kompatibilitet, herunder slike som er angitt i dokumenter hvis referansenumre er offentliggjort for dette formål i 

Den europeiske unions tidende. Dersom det konkluderes med manglende kompatibilitet, skal modellen likevel 

anses for å være i samsvar med kravene dersom den oppfyller kravene til produktinformasjon i vedlegg III nr. 3.3 

eller i artikkel 3 nr. 2 i delegert forordning (EU) nr. 874/2012. 

Utenom kompatibilitetskravene skal forkoplingsutstyr for lamper også prøves med hensyn til effektivitetskravene i 

vedlegg III nr. 1.2. Prøvingen skal utføres på en enkelt enhet av forkoplingsutstyr for lamper, ikke på en 

kombinasjon av flere slike utstyrsenheter, selv om modellen er utformet for å fungere sammen med annet 

forkoplingsutstyr for lamper for å kunne styre lampen(e) i et bestemt anlegg. Modellen skal anses for å være i 

samsvar med kravene dersom resultatene ikke avviker fra grenseverdiene med mer enn 2,5 %. Dersom resultatene 

avviker fra grenseverdiene med mer enn 2,5 %, skal ytterligere tre enheter prøves. Modellen skal anses for å være i 

samsvar med kravene dersom gjennomsnittet av resultatene av de tre siste prøvingene ikke avviker fra 

grenseverdiene med mer enn 2,5 %. 

Utenom kompatibilitetskravene skal lysarmaturer som er beregnet på salg til sluttbrukere, også kontrolleres for 

medfølgende lamper i emballasjen. Modellen skal anses for å være i samsvar med kravene dersom det ikke følger 

lamper med i emballasjen, eller dersom de medfølgende lampene tilhører de energiklassene som kreves i henhold til 

vedlegg III nr. 2.3. 

Utenom kompatibilitetskravene skal lysdimmere prøves med glødetrådslamper når lysdimmeren står i den laveste 

innstillingen. Modellen skal anses for å være i samsvar med kravene dersom lampene, når de er montert i samsvar 

med produsentens anvisninger, gir minst 1 % av den lysfluksen de gir ved full belastning. 

Dersom modellen ikke oppfyller ovennevnte samsvarskriterier, skal den anses for ikke å være i samsvar med 

kravene. 

 ______ 
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VEDLEGG V 

Veiledende referanseverdier nevnt i artikkel 6 

Nedenfor angis den teknologien som på tidspunktet for ikrafttredelsen av denne forordning var den beste som var 

tilgjengelig på markedet med hensyn til de miljøaspektene som ble ansett for å være vesentlige, og som er 

kvantifiserbare. Egenskaper som kreves til visse anvendelser (f.eks. høy fargegjengivelse), kan medføre at produkter 

som har disse egenskapene, ikke oppnår disse referanseverdiene. 

1.  ENERGIEFFEKTIVITET FOR RETNINGSBESTEMTE LAMPER 

Den mest effektive lampen hadde en energieffektivitetsindeks på 0,16. 

2.  LAMPERS KVIKKSØLVINNHOLD 

Det finnes lamper som ikke inneholder kvikksølv, og som er blant de mest energieffektive. 

3.  ENERGIEFFEKTIVITET FOR FORKOPLINGSUTSTYR FOR HALOGENLAMPER 

Det mest effektive forkoplingsutstyret for halogenlamper hadde en energieffektivitet på 0,93. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/13/EF 

av 11. mars 2008 

om oppheving av rådsdirektiv 84/539/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 

elektromedisinsk utstyr som brukes i veterinærmedisin(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNIONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 

fellesskapet, særleg artikkel 95, 

med tilvising til framlegget frå Kommisjonen, 

med tilvising til fråsegna frå Det europeiske økonomi- og 

sosialutvalet(1), 

etter den framgangsmåten som er fastsett i artikkel 251 i 

traktaten(2), og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I fellesskapspolitikken for eit betre regelverk vert det 

lagt vekt på at forenkling av den nasjonale lovgjevinga 

og fellesskapsregelverket er svært viktig for å betre 

konkurranseevna til føretak og nå måla for Lisboa-

strategien. 

2)  Den metoden for samsvarsvurdering som er fastsett ved 

rådsdirektiv 84/539/EØF(3), er ikkje lenger naudsynt for 

føremåla med den indre marknaden og handelen med 

tredjestatar. 

3)  Verkemåten til den indre marknaden og vernet av 

brukarar og dyr kan sikrast betre gjennom anna 

fellesskapsregelverk. 

4)  Direktiv 84/539/EØF bør difor opphevast. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 76 av 19.3.2008, s. 41, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 11. 

(1) Fråsegn gjeven 16. januar 2008 (enno ikkje offentleggjord i TEU). 

(2) Europaparlamentsfråsegn av 29. november 2007 (enno ikkje 

offentleggjord i TEU), og rådsavgjerd av 14. februar 2008. 

(3) TEF L 300 av 19.11.1984, s. 179. Direktivet sist endra ved 

forordning (EF) nr. 807/2003 (TEU L 122 av 16.5.2003, s. 36). 

5)  Opphevinga av direktiv 84/539/EØF inneber at etter 

31. desember 2008 vil ikkje modellen for 

samsvarsmerke i vedlegg III til det nemnde direktivet 

lenger verte nytta, og at dei aktuelle nasjonale 

gjennomføringstiltaka òg må opphevast — 

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: 

Artikkel 1 

Direktiv 84/539/EØF vert oppheva med verknad frå 31. 

desember 2008. 

Artikkel 2 

Medlemsstatane skal innan 31. desember 2008 vedta og 

kunngjere dei lovene og forskriftene som er naudsynte for å 

rette seg etter dette direktivet. Dei skal straks sende 

Kommisjonen teksta til desse føresegnene og ein 

jamføringstabell som viser samanhengen mellom desse 

føresegnene og føresegnene i dette direktivet. 

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal 

dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til 

direktivet når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset 

korleis tilvisinga skal gjerast. 

Artikkel 3 

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er 

kunngjort i Tidend for Den europeiske unionen. 

Utferda i Strasbourg, 11. mars 2008. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 H.-G. PÖTTERING J. LENARČIČ 

 President Formann 

2017/EØS/55/25 

 ___________ 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1235/2011 

av 29. november 2011 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009 med hensyn til 

klassifisering av dekks veigrep på våt veibane, måling av rullemotstand og framgangsmåten for 

verifisering(*) 

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 a) og c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1222/2009 tar sikte på å fastsette en ramme for 

formidling av harmoniserte opplysninger om 

dekkparametrer gjennom merking, noe som setter 

sluttbrukere i stand til å treffe begrunnede valg i 

forbindelse med kjøp av dekk. 

2) Dekkenes rullemotstand avgjør deres klassifisering med 

hensyn til drivstoffeffektivitet. Målinger av 

rullemotstand skal være reproduserbare, dvs. at de 

samme dekkene skal gi samme prøvingsresultater i 

forskjellige laboratorier, slik at det sikres at dekk fra 

forskjellige leverandører sammenlignes på en rettferdig 

måte. Dessuten vil prøvingsresultater med god 

reproduserbarhet forhindre at markedstil-

synsmyndighetene kommer fram til andre resultater enn 

leverandørene ved prøving av de samme dekkene. 

3) En framgangsmåte for laboratorieinnstilling for 

prøvingslaboratoriene med hensyn til måling av 

rullemotstand vil forbedre prøvingsresultatenes 

reproduserbarhet. 

4) Ettersom det på ISO-nivå er utviklet en egnet 

harmonisert metode for prøving av veigrep på våt 

veibane, bør det nå innføres en klassifisering av veigrep 

på våt veibane for dekk i kategori C2 og C3, i samsvar 

med artikkel 11 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1222/2009. 

5) Den framgangsmåten for verifisering som angis i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1222/2009, bør gjøres 

klarere ved at det innføres grenseverdier som fastsetter 

hvorvidt de oppgitte verdiene som brukes i forbindelse 

med merkingskravene, kan anses for å være i samsvar 

med nevnte forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 30.11.2011,  

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 117/2013 av 

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi), se 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 67 av 

28.11.2013, s. 21. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 46. 

6) Forordning (EF) nr. 1222/2009 bør derfor endres. 

7) 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 A, Drivstoffeffektivitetsklasser, skal første 

punktum lyde: 

 «Drivstoffeffektivitetsklassen bestemmes på grunnlag av 

rullemotstandskoeffisienten (RRC) i samsvar med 

nedenstående skala fra «A» til «G» og måles i samsvar med 

vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 117 og senere 

endringer av dette samt stilles inn i samsvar med 

framgangsmåten angitt i vedlegg IVa.» 

2) I vedlegg I del B, Våtgrepsklasser, erstattes teksten og 

tabellen med følgende: 

«1. Våtgrepsklassen for C1-dekk bestemmes på grunnlag 

av våtgrepsindeksen (G) i samsvar med nedenstående 

skala fra «A» til «G», beregnes i samsvar med nr. 3 og 

måles i samsvar med vedlegg V. 

2. Våtgrepsklassen for C2- og C3-dekk bestemmes på 

grunnlag av våtgrepsindeksen (G) i samsvar med 

nedenstående skala fra «A» til «G», beregnes i samsvar 

med nr. 3 og måles i samsvar med ISO 15222:2011, der 

følgende standardreferansedekk (SRTT) brukes: 

i) for C2-dekk: SRTT 225/75 R 16 C, ASTM F 2872-

11, 

ii) for C3-dekk med en nominell seksjonsbredde 

mindre enn 285 mm: SRTT 245/70R19.5, 

ASTM F 2871-11, 

2017/EØS/55/26 
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iii) for C3-dekk med en nominell seksjonsbredde større enn eller lik 285 mm: SRTT 

315/70R22.5, ASTM F 2870-11. 

3. Beregning av våtgrepsindeks (G) 

G = G(T) – 0,03 

der: G(T) = kandidatdekkets våtgrepsindeks som målt i én prøvingssyklus 

C1-dekk C2-dekk C3-dekk 

G Våtgrepsklasse G Våtgrepsklasse G Våtgrepsklasse 

1,55 ≤ G A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A 

1,40 ≤ G ≤ 1,54 B 1,25 ≤ G ≤ 1,39 B 1,10 ≤ G ≤ 1,24 B 

1,25 ≤ G ≤ 1,39 C 1,10 ≤ G ≤ 1,24 C 0,95 ≤ G ≤ 1,09 C 

Tom D Tom D 0,80 ≤ G ≤ 0,94 D 

1,10 ≤ G ≤ 1,24 E 0,95 ≤ G ≤ 1,09 E 0,65 ≤ G ≤ 0,79 E 

G ≤ 1,09 F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F 

Tom G Tom G Tom G» 

3) Vedlegg IV, Framgangsmåte for verifisering, skal lyde: 

«VEDLEGG IV 

Framgangsmåte for verifisering 

Hvorvidt de oppgitte drivstoffeffektivitetsklassene og våtgrepsklassene samt oppgitt klasse og oppgitt verdi for 

ekstern rullestøy er i samsvar med kravene, vurderes for hver dekktype eller dekkgruppe som leverandøren har 

fastsatt, etter en av følgende framgangsmåter: 

a) i) Først prøves et enkelt dekk eller et sett med dekk. Dersom de målte verdiene tilsvarer de oppgitte klassene 

eller den oppgitte verdien for ekstern rullestøy innenfor toleransen angitt i tabell 1, er prøven bestått, og 

(ii) dersom de målte verdiene ikke tilsvarer de oppgitte klassene eller den oppgitte verdien for ekstern 

rullestøy innenfor området angitt i tabell 1, prøves ytterligere tre dekk eller tre sett med dekk. Den 

gjennomsnittlige målte verdien fra prøvingen av de tre dekkene eller settene med dekk benyttes for å 

vurdere om det er samsvar med de angitte opplysningene innenfor området nevnt i tabell 1, eller 

b) dersom klassene eller verdiene angitt på etiketten utledes av resultatene fra typegodkjenningsprøvinger utført i 

samsvar med direktiv 2001/43/EF, forordning (EF) nr. 661/2009 eller UN-ECE-reglement nr. 117 og senere 

endringer av dette, kan medlemsstatene benytte måleopplysninger fra prøvinger av produksjonssamsvar for 

dekk. 

Når måleopplysningene fra prøvinger av produksjonssamsvar vurderes, må det tas hensyn til toleransene angitt i 

tabell 1. 

Tabell 1 

Målt parameter Verifiseringstoleranser 

Rullemotstandskoeffisient (drivstoffeffektivitet) Den innstilte målte verdien skal ikke ligge mer enn 

0,3 kg/1 000 kg over den oppgitte klassens øvre grense 

(høyeste RCC). 

Ekstern rullestøy Den målte verdien skal ikke ligge mer enn 1 dB(A) 

over den oppgitte verdien av N. 

Veigrep på våt veibane Den målte verdien skal ikke ligge under den oppgitte 

klassens nedre grense (laveste verdi av G).» 
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4) Teksten i vedlegget til denne forordning tilføyes som vedlegg IVa. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

Denne forordning får anvendelse fra 30. mai 2012. 

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

Utferdiget i Brussel, 29. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG IVa 

Framgangsmåte for laboratorieinnstilling for måling av rullemotstand 

1. DEFINISJONER 

 I forbindelse med framgangsmåten for laboratorieinnstilling menes med: 

1) «referanselaboratorium» et laboratorium som inngår i nettverket av laboratorier hvis referanser er 

offentliggjort med tanke på framgangsmåten for innstilling i Den europeiske unions tidende, og som kan 

oppnå prøvingsresultater med den nøyaktighet som er fastsatt i avsnitt 3, 

2) «kandidatlaboratorium» et laboratorium som deltar i framgangsmåten for innstilling, men som ikke er et 

referanselaboratorium, 

3) «innstillingsdekk» et dekk som prøves med tanke på gjennomføring av framgangsmåten for innstilling, 

4) «sett med innstillingsdekk» et sett bestående av fem eller flere innstillingsdekk, 

5) «tildelt verdi» en teoretisk verdi for ett innstillingsdekk, som måles av et teoretisk laboratorium som er 

representativt for nettverket av referanselaboratorier, og som brukes i framgangsmåten for innstilling. 

2. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

2.1. Prinsipp 

 Den rullemotstandskoeffisienten (RRCm) som måles i et referanselaboratorium (l), skal stilles inn etter de tildelte 

verdiene i nettverket av referanselaboratorier. 

 RRCm i et kandidatlaboratorium (c) skal stilles inn gjennom et referanselaboratorium som nettverket selv har valgt.  

2.2. Krav til valg av dekk 

 For framgangsmåten for innstilling skal det velges et sett med fem eller flere innstillingsdekk i samsvar med 

kriteriene nedenfor. Det skal velges ett sett for C1- og C2-dekk sammen, og ett sett for C3-dekk. 

a) Settet med innstillingsdekk skal velges slik at det dekker spekteret av forskjellige RRC-verdier for C1- og C2-

dekk sammen eller for C3-dekk. Forskjellen mellom dekksettets høyeste og laveste RRCm-verdi skal i alle 

tilfeller minst være lik: 

i) 3 kg/t for C1- og C2-dekk, og 

ii) 2 kg/t for C3-dekk. 

b) RRCm-verdiene i kandidat- eller referanselaboratoriene (c eller l), basert på de oppgitte RRC-verdiene for hvert 

innstillingsdekk i settet, skal være jevnt fordelt og ha følgende avstand: 

i) 1,0 +/– 0,5 kg/t for C1- og C2-dekk, og 

ii) 1,0 +/– 0,5 kg/t for C3-dekk. 

c) Den valgte seksjonsbredden for hvert innstillingsdekk skal være: 

i) ≤ 245 mm for maskiner for måling av C1- og C2-dekk, og 

ii) ≤ 385 mm for maskiner for måling av C3-dekk. 

d) Den valgte ytre diameteren for hvert innstillingsdekk skal være: 

i) mellom 510 og 800 mm for maskiner for måling av C1- og C2-dekk, og 

ii) mellom 771 og 1 143 mm for maskiner for måling av C3-dekk.   
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e) Verdiene for belastningsindeksen skal dekke hele spekteret av dekk som skal prøves, slik at det sikres at 

verdiene for rullemotstandskraft (RRF) også dekker spekteret av de dekk som skal prøves. 

 Hvert innstillingsdekk skal kontrolleres før bruk og erstattes når: 

a) det er i en tilstand som gjør det ubrukelig for ytterligere prøving, og/eller 

b) det finnes RRCm-avvik som er større enn 1,5 % i forhold til tidligere målinger etter korrigering for 

eventuelle avvik hos maskinen. 

2.3. Målemetode 

 Referanselaboratoriet skal måle hvert innstillingsdekk fire ganger og beholde de tre siste resultatene for videre 

analyse, i samsvar med nr. 4 i vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 117 og senere endringer av dette, og anvende 

vilkårene fastsatt i nr. 3 i vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 17 og senere endringer av dette. 

 Kandidatlaboratoriet skal måle hvert innstillingsdekk (n + 1) ganger – der verdien av n er som angitt i avsnitt 5 – 

og beholde de n siste resultatene for videre analyse, i samsvar med nr. 4 i vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 117 

og senere endringer av dette, og anvende vilkårene fastsatt i nr. 3 i vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 117 og 

senere endringer av dette. 

 Hver gang et innstillingsdekk måles, skal enheten dekk/hjul fjernes fra maskinen, og hele framgangsmåten for 

prøving angitt i nr. 4 i vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 117 og senere endringer av dette, skal gjentas fra 

begynnelsen. 

 Kandidat- eller referanselaboratoriet skal beregne: 

a) den målte verdien for hvert innstillingsdekk for hver måling som angitt i nr. 6.2 og 6.3 i vedlegg 6 til UN-

ECE-reglement nr. 117 og senere endringer av dette (dvs. korrigert for en temperatur på 25 C og en 

trommeldiameter på 2 m), 

b) gjennomsnittsverdien av de tre (for referanselaboratorier) eller n (for kandidatlaboratorier) siste målte verdiene 

for hvert innstillingsdekk, og 

c) standardavviket (σm) som følger: 

 

der: 

i er telleren for antallet innstillingsdekk (fra 1 til p), 

j er telleren for antallet gjentagelser (fra 2 til n) av hver måling av et gitt innstillingsdekk, 

n er antallet gjentagelser av dekkmålinger (n ≥4), 

p er antallet innstillingsdekk (p ≥ 5). 

2.4. Dataformater som skal brukes for beregninger og resultater 

– De målte RCC-verdiene, korrigert for trommeldiameter og temperatur, skal avrundes til to desimaler. 

– Deretter skal beregningene gjøres med samtlige sifre; det skal ikke forekomme ytterligere avrunding, unntatt 

for de endelige innstillingsligningene. 

– Alle verdier for standardavvik skal angis med tre desimaler. 

– Alle RRC-verdier skal angis med to desimaler. 

– Alle innstillingskoeffisienter (A1l, B1l, A2c og B2c) skal avrundes og angis med fire desimaler.  
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3. KRAV TIL REFERANSELABORATORIER OG BESTEMMELSE AV TILDELTE VERDIER 

 De tildelte verdiene for hvert innstillingsdekk skal bestemmes av et nettverk av referanselaboratorier. Etter to år 

skal nettverket vurdere de tildelte verdienes stabilitet og gyldighet. 

 Hvert referanselaboratorium som deltar i nettverket, skal overholde spesifikasjonene i vedlegg 6 til UN-ECE-

reglement nr. 117 og senere endringer av dette, og ha et standardavvik (σm) på: 

i) høyst 0,05 kg/t for C1- og C2-dekk, og 

ii) høyst 0,05 kg/t for C3-dekk. 

 Settene med innstillingsdekk som overholder spesifikasjonene i avsnitt 2.2, skal måles i samsvar med avsnitt 2.3 

av hvert referanselaboratorium i nettverket. 

 De tildelte verdiene for hvert innstillingsdekk er gjennomsnittet av de målte verdiene som referanselaboratoriene i 

nettverket oppgir for dette innstillingsdekket. 

4. FRAMGANGSMÅTE FOR INNSTILLING AV ET REFERANSELABORATORIUM ETTER DE TILDELTE 

VERDIENE 

 Hvert referanselaboratorium (l) skal innstille seg etter de verdiene som er tildelt settet med innstillingsdekk, ved 

hjelp av en lineær regresjonsteknikk, A1l og B1l, som beregnes som følger: 

 RRC = A1l * RRCm,l + B1l 

 der: 

RRC er den tildelte verdien for rullemotstandskoeffisienten, 

RRCm,l er den verdien for rullemotstandskoeffisienten som er målt av referanselaboratoriet «l» (inkludert 

korrigeringer for temperatur og trommeldiameter). 

5. KRAV TIL KANDIDATLABORATORIER 

 Kandidatlaboratoriene skal gjenta framgangsmåten for innstilling minst en gang annethvert år, og etter hver 

betydelige endring av maskinen eller ved avvik i maskinens overvåkingsdata for kontrolldekket. 

 Et felles sett med fem forskjellige dekk, som overholder spesifikasjonene i avsnitt 2.2, skal måles i samsvar med 

avsnitt 2.3 av kandidatlaboratoriet og av et referanselaboratorium. På anmodning fra kandidatlaboratoriet kan det 

prøves flere enn fem innstillingsdekk. 

 Kandidatlaboratoriet skal levere settet med innstillingsdekk til det valgte referanselaboratoriet. 

 Kandidatlaboratoriet (c) skal overholde spesifikasjonene i vedlegg 6 til UN-ECE-reglement nr. 117 og senere 

endringer av dette, og helst ha et standardavvik (σm) på: 

i) høyst 0,075 kg/t for C1 og C2-dekk, og 

ii) høyst 0,06 kg/t for C3-dekk. 

 Dersom kandidatlaboratoriets standardavvik (σm) er høyere enn verdiene ovenfor ved tre målinger, skal antallet 

gjentatte målinger økes til: 

n = (σm/γ)2, rundet opp til nærmeste heltall 

 der: 

γ = 0,043 kg/t for C1- og C2-dekk, 

γ = 0,035 kg/t for C3-dekk. 

6. FRAMGANGSMÅTE FOR INNSTILLING AV ET KANDIDATLABORATORIUM 

 Ett referanselaboratorium (l) i nettverket skal beregne den lineære regresjonsfunksjonen for kandidatlaboratoriet 

(c), A2c og B2c, som følger: 

 RRCm,l = A2c × RRCm,c + B2c  
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 der: 

RRCm,l er den verdien for rullemotstandskoeffisienten som er målt av referanselaboratoriet (l) (korrigert for 

temperatur og trommeldiameter), 

RRCm,c er den verdien for rullemotstandskoeffisienten som er målt av kandidatlaboratoriet (c) (korrigert for 

temperatur og trommeldiameter). 

 Den tildelte RRC-verdien for dekk som prøves av kandidatlaboratoriet, beregnes som følger: 

RRC = (A1l × A2c) × RRCm,c + (A1l × B2c + B1l)» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 19. desember 2012 

om tilstrekkeleg vern av personopplysningar på New Zealand i medhald av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF 

[meld under nummeret K(2012) 9557] 

(2013/65/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med 

behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike 

opplysninger(1), særleg artikkel 25 nr. 6, 

etter samråd med datatilsynsmannen til EU og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I medhald av direktiv 95/46/EF skal medlemsstatane 

syte for at overføring av personopplysningar til ein 

tredjestat kan finne stad berre dersom den aktuelle 

tredjestaten sikrar eit tilstrekkeleg vern, og dersom 

lovene til medlemsstatane om gjennomføring av andre 

føresegner i direktivet er oppfylte før overføringa finn 

stad. 

2)  Kommisjonen kan slå fast at ein tredjestat sikrar eit 

tilstrekkeleg vern. I så fall kan personopplysningar 

overførast frå medlemsstatane utan at det er naudsynt 

med fleire garantiar. 

3)  I medhald av direktiv 95/46/EF skal nivået for vern av 

personopplysningar vurderast i lys av alle tilhøve som 

kan verke inn på ei overføring eller på ein kategori 

overføringar, samstundes som det skal takast særleg 

omsyn til visse faktorar som det er opplyst om, og som 

er relevante for overføringa. 

4)  Ettersom det finst ulike haldningar til vern av 

personopplysningar blant tredjestatane, bør vurderinga 

av kva som er eit tilstrekkeleg vern, og alle avgjerder i 

medhald av direktiv 95/46/EF, gjennomførast på ein 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 30.1.2013, s. 12, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk 

kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjons-

samfunnstjenester) se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 24. 

(1) TEF L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

måte som ikkje medfører vilkårleg eller urettkomen 

skilnadshandsaming av eller mellom tredjestatar der 

liknande vilkår gjeld, eller utgjer ei skjult 

handelshindring, samstundes som det bør takast omsyn 

til dei gjeldande internasjonale pliktene til Unionen. 

5)  New Zealand er ein tidlegare britisk koloni. Staten vart 

ein uavhengig dominion i 1907, men braut ikkje formelt 

sett dei konstitusjonelle banda sine med Storbritannia 

før i 1947. New Zealand er ein einskapleg stat og har 

inga skriftleg forfatning i vanleg tyding i form av eit 

grunnleggjande forfatningsdokument. Staten er eit 

konstitusjonelt monarki og parlamentarisk demokrati 

etter Westminster-modellen, med dronninga av New 

Zealand som statsoverhovud. 

6)  New Zealand fungerer etter prinsippet om 

parlamentarisk suverenitet. Etter tradisjonen finst det 

likevel ei rekkje lover som er særleg viktige 

forfatningsmessig sett, og som vert rekna som 

overordna lovgjeving («higher law»). Dette inneber at 

dei utgjer ein del av det forfatningsmessige grunnlaget 

ved at dei ligg til grunn for offentleg praksis og 

gjennomføring av anna lovgjeving. I tillegg vil det 

venteleg vere tverrpolitisk semje i tilfelle endring eller 

oppheving av denne lovgjevinga. Fleire av desse lovene 

er relevante for personvern: lova om grunnleggjande 

rettar («Bill of Rights Act») av 28. august 1990 (Public 

Act nr. 109 av 1990), lova om menneskerettar («Human 

Rights Act») av 10. august 1993 (Public Act nr. 82 av 

1993) og lova om personvern («Privacy Act») av  

17. mai 1993 (Public Act nr. 28 av 1993). Tradisjonen 

med at det må takast omsyn til desse lovene ved 

utarbeiding eller framlegging av nye lover, viser kor 

forfatningsmessig viktige dei er. 

7)  Rettsreglane for vern av personopplysningar på New 

Zealand er i hovudsak fastsette i «Privacy Act», endra 

ved «Privacy (Cross-border Information) Amendement 

Act» av 7. september 2010 (Public Act nr. 113 av 

2010). Denne lova er vedteken før direktiv 95/46/EF og 

er ikkje avgrensa til data som er handsama automatisk 

eller strukturerte i eit register, men omfattar alle 

personopplysningar utan omsyn til kva form dei har. Ho 

omfattar heile den offentlege og private sektoren, med 

nokre få særskilde unntak av offentleg interesse slik det 

kan ventast i eit demokratisk samfunn.  

2017/EØS/55/27 
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8)  Det finst ei rekkje lovgjevingsmessige rammer på New 

Zealand for handsaming av personvernspørsmål med 

omsyn til politikk, reglar eller klageinstansar. Nokre av 

dei er lovfesta, medan andre er innførte av 

eigenkontrollerte bransjeorgan, t.d. når det gjeld 

mediespørsmål, direkte marknadsføring, uønskte 

elektroniske meldingar, marknadsundersøkingar, helse 

og funksjonshemming, bankverksemd og forsikringar 

og spareordningar. 

9)  I tillegg til den lovgjevinga som er vedteken av 

parlamentet på New Zealand, finst det ei stor samling 

med sedvanerettslege reglar som stammar frå engelsk 

sedvanerett, og som omfattar sedvanerettslege prinsipp 

og reglar som er relevante for vern av 

personopplysningar. Blant dei grunnleggjande 

sedvanerettslege prinsippa er prinsippet om individuelt 

verd eit av dei viktigaste innanfor lovgjevinga. Dette 

sedvanerettslege prinsippet er eit underliggjande 

hovudelement i heile den newzealandske rettspraksisen. 

Den delen av newzealandsk rettspraksis som byggjer på 

sedvaneretten, inneheld òg ei rekkje andre aspekt ved 

personvernet, medrekna krenking av privatlivets fred, 

tillitsbrot og vern mot ærekrenking, plaging, 

trakassering, injuriar, aktløyse m.m. 

10)  Dei rettsreglane for vern av personopplysningar som 

vert nytta på New Zealand, omfattar alle dei 

grunnleggjande prinsippa som er naudsynte for eit 

tilstrekkeleg vern av fysiske personar, og inneheld òg 

unntak og avgrensingar med sikte på å tryggje viktige 

offentlege interesser. Desse rettsreglane for vern av 

personopplysningar, medrekna unntaka, speglar dei 

prinsippa som er fastsette i direktiv 95/46/EF. 

11)  Bruken av rettsreglane for vern av personopplysningar 

vert sikra ved administrative og rettslege middel og ved 

uavhengig tilsyn frå ei tilsynsstyresmakt, kalla «Privacy 

Commissioner», som har fullmakter som svarar til dei 

som er fastsette i artikkel 28 i direktiv 95/46/EF, og som 

handlar uavhengig. Alle partar som det gjeld, har òg rett 

til å leggje fram søksmål for å få skadebot som følgje av 

ulovleg handsaming av personopplysningar. 

12)  New Zealand bør difor reknast for å ha eit tilstrekkeleg 

vern av personopplysningar slik det er nemnt i direktiv 

95/46/EF. 

13)  Denne avgjerda gjeld spørsmålet om vernet av 

personopplysningar på New Zealand er tilstrekkeleg 

med sikte på å oppfylle krava i artikkel 25 nr. 1 i 

direktiv 95/46/EF. Avgjerda bør ikkje ha innverknad på 

andre vilkår eller avgrensingar som vert nytta ved 

gjennomføringa av andre føresegner i direktivet som 

gjeld handsaming av personopplysningar i medlems-

statane. 

14)  Av omsyn til klarleiken og for å syte for at dei rette 

styresmaktene i medlemsstatane får høve til å sikre 

personvernet med omsyn til handsaming av 

personopplysningar, må det opplysast om kva 

ekstraordinære omstende som gjev rett til å mellombels 

oppheve visse overføringar av opplysningar, sjølv når 

vernet er funne å vere tilstrekkeleg. 

15)  Arbeidsgruppa for personvern i samband med 

handsaming av personopplysningar, som vart oppnemnt 

i medhald av artikkel 29 i direktiv 95/46/EF, har gjeve 

ei positiv fråsegn om nivået for eit tilstrekkeleg vern av 

personopplysningar på New Zealand(1), noko som det er 

teke omsyn til ved utarbeidinga av denne 

gjennomføringsavgjerda. 

16)  Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i 

samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i 

medhald av artikkel 31 nr. 1 i direktiv 95/46/EF — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

1.  Med omsyn til artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF vert 

New Zealand rekna for å ha eit tilstrekkeleg vern av 

personopplysningar som vert overførte frå Unionen. 

2.  Den rette tilsynsstyresmakta for bruk av rettsreglane for 

vern av personopplysningar på New Zealand er fastsette i 

vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

1.  Utan at det rører ved fullmakta deira til å gjere tiltak for å 

sikre samsvar med nasjonale føresegner som er vedtekne i 

medhald av andre føresegner enn artikkel 25 i direktiv 

95/46/EF, kan dei rette styresmaktene i medlemsstatane utøve 

den noverande fullmakta si til å mellombels oppheve 

overføringar av opplysningar til ein mottakar på New Zealand 

for å verne personar i samband med handsaming av 

personopplysningar i følgjande tilfelle: 

a)  når den rette styresmakta på New Zealand har slått fast at 

mottakaren ikkje etterlever dei gjeldande personvern-

reglane, eller 

b)  når det er svært sannsynleg at personvernreglane ikkje vert 

etterlevde, når det er rimeleg grunn til å tru at den rette 

styresmakta på New Zealand ikkje til rett tid gjer eller ikkje 

kjem til å gjere høvelege tiltak for å avgjere saka, når ei 

vidare overføring vil innebere ein overhangande fare for 

alvorleg skade for dei som er registrerte, og når dei rette 

styresmaktene i medlemsstatane under dei rådande 

omstenda har gjort ein rimeleg innsats for å varsle den som 

er ansvarleg for handsaminga på New Zealand, og gje den 

det gjeld eit høve til å svare. 

2.  Den mellombelse opphevinga skal ta slutt straks 

personvernreglane vert etterlevde og den rette styresmakta i den 

aktuelle medlemsstaten får melding om dette. 

Artikkel 3 

1.  Medlemsstatane skal straks melde frå til Kommisjonen 

om dei tiltaka som vert vedtekne i medhald av artikkel 2.  

  

(1) Fråsegn 11/2011 av 4. april 2011 om vernet av personopplysningar 

på New Zealand. Tilgjengeleg på http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/ 

iles/2011/wp182_en.pdf. 
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2.  Medlemsstatane og Kommisjonen skal melde frå til 

kvarandre om tilfelle der tiltak som er gjorde av organ som har 

ansvar for samsvar med personvernreglane på New Zealand, 

ikkje sikrar slikt samsvar. 

3.  Dersom dei opplysningane som er innhenta i medhald av 

artikkel 2 nr. 1 og i medhald av nr.1 og 2 i denne artikkelen, 

viser at eit organ som har ansvar for samsvar med 

personvernreglane på New Zealand, ikkje utfører oppgåva si på 

ein effektiv måte, skal Kommisjonen melde frå til den rette 

newzealandske styresmakta og om naudsynt leggje fram eit 

utkast til tiltak etter den framgangsmåten som er nemnd i 

artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF, med sikte på å oppheve 

eller mellombels oppheve denne avgjerda eller avgrense 

verkeområdet hennar. 

Artikkel 4 

Kommisjonen skal overvake bruken av denne avgjerda og 

melde frå til det utvalet som er oppnemnt ved artikkel 31 i 

direktiv 95/46/EF, om alle relevante funn, medrekna alle 

omstende som kan ha innverknad på vurderinga i artikkel 1 i 

denne avgjerda av at vernet på New Zealand er tilstrekkeleg i 

medhald av artikkel 25 i direktiv 95/46/EF, og alle omstende 

som viser at denne avgjerda vert gjennomført på ein måte som 

inneber skilnadshandsaming. 

Artikkel 5 

Medlemsstatane skal innan 20. mars 2013 gjere alle dei tiltaka 

som er naudsynte for å rette seg etter denne avgjerda. 

Artikkel 6 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 19. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 Viviane REDING 

 Visepresident 

 _____  

VEDLEGG 

Den rette tilsynsstyresmakta som er nemnd i artikkel 1 nr. 2 i denne avgjerda, er: 

Privacy Commissioner: 

Te Mana Matapono Matatapu 

Level 4 

109-111 Featherston Street 

Wellington 6143 

New Zealand 

Telefon: +64-4-474 7590 

E-post: enquiries@privacy.org.nz 

Nettstad: http://privacy.org.nz/ 

 ____________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/45/EU 

av 3. desember 2012 

om andre tilpasning av vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands 

transport av farlig gods til den vitenskapelige og tekniske utvikling(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av 

farlig gods(1), særlig artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Avsnitt I.1 i vedlegg I, avsnitt II.1 i vedlegg II og avsnitt 

III.1 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF omhandler 

bestemmelser i internasjonale avtaler om innlands 

transport av farlig gods på vei, med jernbane og på 

innlands vannveier som definert i direktivets artikkel 2. 

2)  Bestemmelsene i disse internasjonale avtalene 

ajourføres annethvert år. Dermed får de sist endrede 

utgavene av disse avtalene anvendelse fra 1. januar 

2013, med en overgangsperiode fram til 30. juni 2013. 

3)  Avsnitt I.1. i vedlegg I, avsnitt II.1. i vedlegg II og 

avsnitt III.1. i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF bør 

derfor endres. 

4)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer i direktiv 2008/68/EF 

I direktiv 2008/68/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I skal avsnitt I.1. lyde: 

«I.1. ADR 

 I vedlegg A og B til ADR, som får anvendelse fra 1. januar 

2013, erstattes «avtalepart» med «medlemsstat» der det er 

relevant.

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 4.12.2012,  

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 120/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

67 av 28.11.2013, s. 25. 

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13. 

2)  I vedlegg II skal avsnitt II.1. lyde: 

«II.1. RID 

 I vedlegg til RID, som finnes i tillegg C til COTIF og får 

anvendelse fra 1. januar 2013, erstattes «RID-

avtalemedlemsstat» med «medlemsstat» der det er 

relevant.» 

3)  I vedlegg III skal avsnitt III.1. lyde: 

«III.1. ADN 

 I bestemmelsene vedlagt ADN, som får anvendelse fra 1. 

januar 2013, samt i artikkel 3 bokstav f) og h), artikkel 8  

nr. 1 og 3 i ADN erstattes «avtalepart» med «medlemsstat» 

der det er relevant.» 

Artikkel 2 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. juni 2013 sette i kraft de 

lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten 

til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

2017/EØS/55/28 
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Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 3. desember 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSVEDTAK 

av 6. oktober 2009 

om utforminga av den europeiske elektroniske bompengetenesta og dei tilhøyrande tekniske 

aspekta 

[meldt under nummeret K(2009) 7547] 

(2009/750/EF)(*) 

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA HAR — 

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 

fellesskapet, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/52/EF 

av 29. april 2004 om samvirkingsevnen mellom elektroniske 

bompengesystemer i Fellesskapet(1), særleg artikkel 4, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I medhald av direktiv 2004/52/EF skal Kommisjonen 

definere den europeiske elektroniske bompengetenesta 

(European Electronic Toll Service, EETS) i samsvar 

med den framgangsmåten som er nemnd i artikkel 5 nr. 

2 i det nemnde direktivet. 

2)  Éi avtale med éin EETS-utferdar bør gjere det mogleg 

for EETS-brukarar å betale bompengar i alle EETS-

områda i det europeiske vegnettet i samsvar med 

artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2004/52/EF, ved hjelp av 

mellom anna éi køyretøyutstyrseining som kan nyttast i 

alle EETS-område. 

3)  Dette vedtaket omfattar utveksling av opplysningar 

mellom medlemsstatar, bompengeinnkrevjarar, 

tenesteytarar og trafikantar med sikte på å sikre korrekt 

deklarasjon av bompengar som skal betalast innanfor 

ramma av EETS. 

4)  Innføringa av EETS vil medføre handsaming av 

personopplysningar, noko som skal skje i nøye samsvar 

med dei aktuelle fellesskapsføresegnene som er fastsette 

i mellom anna europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF(2) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/58/EF(3). 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 268 av 

13.10.2009, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 

121/2013 av 14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg 

XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 26. 

(1) TEU L 166 av 30.4.2004, s. 124. 

(2) 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 

(TEF L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om 

behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for 

elektronisk kommunikasjon (TEF L 201 av 31.7.2002, s. 37). 

5)  Bompengeinnkrevjarane skal gje EETS-utferdarane 

tilgang til EETS-området sitt på ein ikkje-diskrimine-

rande måte. 

6)  For å sikre alle EETS-utferdarar open og ikkje-

diskriminerande tilgang til EETS-områda, skal 

bompengeinnkrevjarar offentleggjere alle naudsynte 

opplysningar om tilgangsrettar i ei EETS-om-

rådefråsegn. 

7)  EETS byggjer på prinsippet om ei open teneste og 

effektiv og rettferdig prisfastsetjing. 

8)  Tvistar som oppstår mellom bompengeinnkrevjarar og 

EETS-utferdarar i samband med avtaleforhandlingar og 

avtaletilhøve, skal løysast gjennom ein framgangsmåte 

ved mekling. Bompengeinnkrevjarar og EETS-

utferdarar bør rådføre seg med nasjonale forliksorgan 

for å løyse tvistar knytte til ikkje-diskriminerande 

tilgang til EETS-område. 

9)  For å oppnå effektiv forvalting av ein rettferdig og 

ikkje-diskriminerande tilgang til EETS, noko som 

inneber førebygging av unødvendige administrative 

byrder, må dei nasjonale forliksorgana til 

medlemsstatane(4) samarbeide tett om bruken av desse 

fellesskapsføresegnene og om handsaminga av 

eventuelle klagar, utan omsyn til ei eventuell rettsleg 

gransking. 

10)  Bompengeinnkrevjarar kan ha ulike innkrev-

jingsmetodar for ulike kategoriar brukarar og/eller 

køyretøy, men skal handsame alle EETS-brukarar likt i 

medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det 

indre marked (tenestedirektivet)(5).  

  

(4) Det er opp til kvar einskild medlemsstat å avgjere korleis eit 

forliksorgan med ansvar for meklingsfunksjonen skal 

gjennomførast i praksis, såframt krava i kapittel IV som sikrar alle 

EETS-utferdarane rettferdig tilgang til dei nasjonale EETS-

områda, er oppfylte. 

(5) TEU L 376 av 27.12.2006, s. 36. 

2017/EØS/55/29 
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11)  Bompengebeløpa som EETS-brukarane betalar, skal 

ikkje utgjere meir enn med eit tilsvarande 

nasjonalt/lokalt bompengesystem. 

12)  Bompengeinnkrevjarane kan, for nasjonale eller lokale 

føremål, halde ved lag eller opprette særskilde nasjonale 

eller lokale tenester med manuelle, automatiske eller 

elektroniske system. EETS er ei teneste som utfyller dei 

nasjonale eller lokale elektroniske bompengetenestene i 

medlemsstatane, men dersom ein medlemsstat har 

bompengesystem, skal han gjere dei tiltaka som er 

naudsynte for å auke bruken av elektroniske 

bompengesystem og leggje vinn på å sikre at minst  

50 % av køyretøya ved kvar bomstasjon kan nytte 

elektroniske bompengesystem. 

13)  Bompengepolitikken byggjer på regelverket til 

Fellesskapet eller på nasjonal eller lokal lovgjeving, 

medan gjennomføringa av politikken er 

bompengeinnkrevjarane sitt ansvar. Kvar medlemsstat 

skal på ein ikkje-diskriminerande måte ta avgjerd om 

overvaking av bompengedeklarasjonar i samsvar med 

EU-regelverk der dette er relevant. EETS skal skaffe til 

vegar samverkande overvakingsverktøy som skal gjere 

det mogleg å avgjere om bompengane er deklarerte på 

riktig måte for dei køyretøya som ifølgje det som vert 

opplyst, nyttar EETS. 

14)  Den teknologien som gjer det mogleg å krevje inn 

bompengar, gjer fysiske sperringar overflødige, noko 

som gagnar trafikktryggleiken og medverkar til kortare 

bilkøar. 

15)  Bompengeinntektene er vanlegvis med på å finansiere 

bygging og vedlikehald av transportinfrastruktur, men 

transportørar som ikkje betalar bompengar, tek av dei 

økonomiske midla frå medlemsstatane og Fellesskapet 

som er meinte for dette føremålet, og får ei urettferdig 

konkurranseføremon i høve til dei transportørane som 

betalar, og misleghald av bompengeplikta kan såleis 

undergrave dei transportpolitiske måla for trafikkstyring 

og bilkø- og ureiningshandtering. 

16)  Det bør fastsetjast grunnleggjande krav som skal gjelde 

for EETS i heile Fellesskapet. 

17)  EETS har tekniske og organisatoriske aspekt. Det må 

fastsetjast grunnleggjande krav for begge aspekta for å 

sikre samverknadsevne på alle plan i EETS. Det trengst 

tekniske spesifikasjonar for heile Fellesskapet, særleg 

med omsyn til komponentar og grensesnitt, for å 

oppfylle desse grunnleggjande tekniske krava. 

18)  For å oppfylle dei relevante føresegnene om 

framgangsmåtar ved tildeling av kontraktar i vegsek-

toren og særleg europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/18/EF(1), bør dei offentlege oppdragsgjevarane 

  

(1) 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 (TEU L 134 av 30.4.2004,  

s. 114). 

føre opp dei tekniske spesifikasjonane i 

konkurransekunngjeringane eller i anna dokumentasjon, 

som til dømes i allmenne dokument eller i vilkåra for 

kvar einskild kontrakt. Tekniske spesifikasjonar kan 

definerast med tilvising til visse dokument, og difor bør 

det utarbeidast tekniske spesifikasjonar som det kan 

visast til. 

19)  I samsvar med direktiv 2004/18/EF kan ein teknisk 

spesifikasjon definerast mellom anna med tilvising til 

ein europeisk standard eller ein harmonisert standard, ei 

europeisk teknisk godkjenning eller ein felles teknisk 

spesifikasjon. Harmoniserte standardar skal utarbeidast 

av eit europeisk standardiseringsorgan, som til dømes 

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN), 

Det europeiske utvalet for elektroteknisk standardisering 

(CENELEC) eller Det europeiske standardiserings-

instituttet for telekommunikasjonar (ETSI), på oppdrag 

frå Kommisjonen, og tilvisingane til dei skal 

offentleggjerast i Tidend for Den europeiske unionen(2). 

20)  Det er i Fellesskapet si interesse at det finst eit 

internasjonalt standardiseringssystem som kan utarbeide 

standardar som faktisk vert nytta av aktørar innanfor 

internasjonal handel, og som oppfyller krava i 

fellesskapspolitikken. Dei europeiske standardise-

ringsorgana bør difor halde fram samarbeidet med dei 

internasjonale standardiseringsorgana. 

21)  Det er mogleg at ytterlegare tekniske spesifikasjonar 

eller andre standardar må fastsetjast på eit seinare 

tidspunkt. Desse spesifikasjonane bør medverke til å 

utfylle EETS-krava som er vortne harmoniserte på 

fellesskapsplan. 

22)  Framgangsmåtane for vurdering av EETS-

samverknadskomponentane med omsyn til spesifika-

sjonssamsvar og bruksdugleik bør byggje på dei 

modulane som er fastsette i europaparlaments- og 

rådsavgjerd nr. 768/2008/EF(3). Så langt det er råd og 

med sikte på å fremje utviklinga i dei aktuelle 

industriane, bør det utarbeidast framgangsmåtar som 

omfattar eit kvalitetstryggingssystem. Desse 

framgangsmåtane må gje dei melde organa høve til å 

vurdere EETS-samverknadskomponentane med omsyn 

til spesifikasjonssamsvar og bruksdugleik for å sikre at 

resultatet i prosjekterings-, byggje-, ibruktakings- og 

driftsfasen er i tråd med gjeldande regelverk og tekniske 

og driftsmessige føresegner. Dei må òg gje 

produsentane høve til å rekne med lik handsaming i alle 

statar.  

  

(2) Dei viktigaste delane i den nye metoden er fastsette i 

rådsresolusjon av 7. mai 1985 om en ny metode i forbindelse med 

teknisk harmonisering og standardisering (TEF C 136 av 4.6.1985, 

s. 1). 

(3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF av  

9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av produkter og 

om oppheving av rådsbeslutning 93/465/EØF (TEU L 218 av 

13.8.2008, s. 82). 



Nr. 55/260 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

23)  Dei melde organa skal i størst mogleg grad samordne 

avgjerdene sine. 

24)  Samsvar med spesifikasjonane kan vise seg å ikkje vere 

tilstrekkeleg for å vurdere den driftsmessige 

samverknadsevna i praksis, og difor er det naudsynt 

med ei CE-merking av bruksdugleiken. 

25)  I artikkel 4 nr. 4 i direktiv 2004/52/EF er det fastsett at 

Kommisjonen skal gjere vedtak om utforminga av 

EETS i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av  

28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 

utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen(1). Vedlegget til direktiv 2004/52/EF kan 

eventuelt endrast av tekniske grunnar i samsvar med den 

framgangsmåten som er nemnd i artikkel 5 nr. 2 i det 

direktivet. 

26)  Dette vedtaket byggjer på det arbeidet som er gjort i 

felleseuropeiske forskingsprosjekt(2) med støtte frå 

Kommisjonen og med viktige aktørar til stades, og 

likeins det arbeidet som er gjort i ekspertgrupper 

oppretta av Europakommisjonen, med det føremålet å 

definere det nøyaktige innhaldet i og den 

organisasjonsmessige strukturen til EETS. 

27)  Ettersom innføringa av EETS er viktig, bør 

Kommisjonen gjere ei vurdering 18 månader etter at 

dette vedtaket har teke til å gjelde. Ut frå konklusjonane 

i den førebels vurderinga av kor langt innføringa av 

EETS er komen, skal Kommisjonen med hjelp frå 

Utvalet for elektroniske bompengar gjere framlegg om 

naudsynte tiltak. 

28)  Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 

med fråsegna frå Utvalet for elektroniske bompengar 

som er oppnemnt i medhald av artikkel 5 nr. 1 i direktiv 

2004/52/EF — 

GJORT DETTE VEDTAKET: 

KAPITTEL I 

ALLMENNE FØRESEGNER 

Artikkel 1 

Føremål og verkeområde 

1.  I dette vedtaket vert den europeiske elektroniske 

bompengetenesta (EETS) definert. 

Dei tekniske spesifikasjonane og krava som er naudsynte for 

dette føremålet, og dei avtaleføresegnene som er knytte til yting 

av EETS, vert fastsette. 

  

(1) TEF L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

(2) Prosjekta CESARE og RCI. 

2.  I dette vedtaket vert rettane og pliktene til EETS-

utferdarar, bompengeinnkrevjarar og EETS-brukarar fastsette. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I dette vedtaket tyder 

a) «EETS-område» eit bompengeområde som fell inn under 

verkeområdet for direktiv 2004/52/EF, 

b) «EETS-utferdar» ein juridisk person som oppfyller krava i 

artikkel 3, som er registrert i den medlemsstaten der han er 

etablert, og som gjev ein EETS-brukar tilgang til EETS, 

c) «EETS-brukar» ein fysisk eller juridisk person som inngår 

ei avtale med ein EETS-utferdar for å få tilgang til EETS, 

d) «samverknadskomponentar» alle grunnleggjande 

komponentar, gruppe av komponentar, deleiningar eller 

fullstendige utstyrseiningar som inngår i eller er meinte for 

å inngå i EETS, og som samverknadsevna til tenesta er 

direkte eller indirekte avhengig av, medrekna både 

materielle og immaterielle produkt, til dømes programvare, 

e) «utstyr i køyretøy» ei fullstendig samling av maskinvare- 

og programvarekomponentar som gjer det mogleg å nytte 

EETS, og som er installert i eit køyretøy med sikte på 

innsamling, lagring, handsaming og fjernmottak eller 

fjernoverføring av data, 

f) «bruksdugleik» den evna ein samverknadskomponent har til 

å oppnå og halde ved lag ei særskild yting under drift, 

typisk integrert i EETS i tilknyting til systemet til ein 

bompengeinnkrevjar, 

g) «takstklasse» ei gruppe køyretøy som vert handsama likt av 

ein bompengeinnkrevjar, 

h) «takstsystem» fordelinga i takstklassar av dei bompengane 

som skal betalast, slik bompengeinnkrevjaren har fastsett, 

i) «teknisk spesifikasjon» ein spesifikasjon som fastsett i 

artikkel 23 og i vedlegg VI til direktiv 2004/18/EF, 

j) «bompengar» ei avgift, eit gebyr eller ein skatt som vert 

kravd inn i samband med at eit køyretøy vert nytta i eit 

bompengeområde, 

k) «bompengeinnkrevjar» ein offentleg eller privat 

organisasjon som krev inn bompengar for køyretøy som 

vert nytta i eit EETS-område,  
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l) «innkrevjingsdata» dei opplysningane som den ansvarlege 

bompengeinnkrevjaren har definert som naudsynte for at 

bompengetaksten for eit køyretøy som vert nytta i eit 

særskilt bompengeområde, kan fastsetjast, og bompenge-

transaksjonen sluttførast, 

m) «bompengedeklarasjon» ei fråsegn til ein bompenge-

innkrevjar der det vert stadfesta at eit køyretøy har vorte 

nytta i eit bompengeområde, utarbeidd i eit format som 

bompengetenesteytaren og bompengeinnkrevjaren er samde 

om, 

n) «bompengeområde» eit område innanfor EU-territoriet, ein 

del av det europeiske vegnettet eller ein konstruksjon som 

til dømes ein tunnel, ei bru eller ei ferje, der det vert kravd 

bompengar, 

o) «bompengeordning» eit sett med reglar, medrekna 

handhevingsreglar, som gjeld for innkrevjing av bompengar 

i eit bompengeområde, 

p) «bompengetransaksjon» ei handling eller ei rekkje 

handlingar der ein bompengedeklarasjon vert sendt vidare 

til bompengeinnkrevjaren, 

q) «parametrar for køyretøyklassifisering» dei køyretøy-

opplysningane som bompengane vert rekna ut etter på 

grunnlag av innkrevjingsdata. 

KAPITTEL II 

ALLMENNE PRINSIPP 

Artikkel 3 

Krav som EETS-utferdarane må oppfylle 

EETS-utferdarane skal søkje om registrering i ein medlemsstat 

der dei er etablerte, og registreringa skal godkjennast dersom 

dei oppfyller følgjande krav: 

a)  Dei skal vere sertifiserte etter EN ISO 9001 eller 

tilsvarande. 

b)  Dei skal godtgjere at dei har det tekniske utstyret og den 

EF-fråsegna eller det sertifikatet som viser at 

samverknadskomponentane oppfyller krava i medhald av 

vedlegg IV nr. 1 til dette vedlegget. 

c)  Dei skal vise at dei har kompetanse til å yte elektroniske 

bompengetenester eller innanfor andre relevante område. 

d)  Dei skal ha høveleg økonomisk evne. 

e)  Dei skal ha ein overordna risikohandsamingsplan som skal 

reviderast minst annakvart år. 

f)  Dei må ha god vandel. 

Artikkel 4 

Rettane og pliktene til EETS-utferdarane 

1.  EETS-utferdarane skal inngå EETS-avtaler som dekkjer 

alle EETS-område, seinast 24 månader etter at dei er registrerte 

i samsvar med artikkel 19. 

EETS-utferdaren skal til kvar tid dekkje alle EETS-områda. 

Dersom EETS-områda vert endra eller det av andre grunnar 

ikkje er mogleg å halde ved lag full dekning, skal tilbydaren 

syte for at det er full dekning igjen innan 6 månader. 

2.  EETS-utferdarane skal informere EETS-brukarane om 

EETS-områdedekninga si og om eventuelle endringar i 

dekninga. 

EETS-utferdarane skal utarbeide ei årleg fråsegn til 

registreringsmedlemsstaten om EETS-områdedekninga. 

3.  EETS-utferdarane skal om naudsynt utstyre EETS-

brukarane med køyretøyutstyr som oppfyller dei aktuelle 

tekniske krava som er fastsette i dette vedtaket. Dei skal leggje 

fram prov på at dei krava er oppfylte. 

4.  EETS-utferdarane skal overvake kvaliteten på 

tenestenivået sitt. Dei skal følgje reviderte driftsprosessar som 

gjer det mogleg med eigna tiltak når det vert oppdaga problem 

med tenesteytinga eller brot på integriteten. 

5.  EETS-utferdarane skal yte høvelege tenester og teknisk 

støtte for å sikre riktig individuell tilpassing av 

køyretøyutstyret. EETS-utferdarane har ansvaret for dei faste 

parametrane for køyretøyklassifisering som er lagra i 

køyretøyutstyret eller i informasjonssystemet til utferdarane. 

Variable parametrar for køyretøyklassifisering som kan endre 

seg frå tur til tur eller under den same turen, og som skal kunne 

leggjast inn i køyretøyet, må kunne konfigurerast gjennom eit 

eigna brukargrensesnitt. 

6.  EETS-utferdarane skal føre lister over køyretøyutstyr som 

ikkje lenger er godkjent, og som er knytt til EETS-avtaler 

mellom dei og EETS-brukarane. Slike lister skal førast i nøye 

samsvar med fellesskapsføresegnene om vern av 

personopplysningar som er fastsette i mellom anna direktiv 

95/46/EF og direktiv 2002/58/EF. 

7.  EETS-utferdarane skal offentleggjere avtalevilkåra som 

gjeld for EETS-brukarar. 

8.  I fakturaer som EETS-utferdarane utferdar til dei einskilde 

EETS-brukarane, skal administrasjonskostnadene til EETS-

utferdaren skiljast tydeleg frå bompengane, og med mindre 

brukaren set seg i mot det, skal minst tidspunktet og staden 

bompengane refererer seg til, spesifiserast, og det same skal den 

brukarrelevante samansetnaden av særskilde bompengebeløp.  
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9.  EETS-utferdarane skal så snøgt som praktisk mogleg 

informere ein EETS-brukar om eventuelle manglande 

bompengedeklarasjonar som er knytte til kontoen hans, og gje 

han høve til å bringe kontoen i orden dersom dette er mogleg, 

før det vert sett i verk inndrivingstiltak. 

10.  EETS-utferdarane skal samarbeide med bompenge-

innkrevjarane når dei set i verk slike tiltak. 

Artikkel 5 

Rettane og pliktene til bompengeinnkrevjarane 

1.  Når eit EETS-område ikkje oppfyller dei vilkåra for 

EETS-samverknadsevne som gjeld med omsyn til prosedyrar 

og teknologi slik det er fastsett i direktiv 2004/52/EF og i dette 

vedtaket, skal den ansvarlege bompengeinnkrevjaren vurdere 

problemet saman med dei partane som det gjeld, og såframt det 

høyrer inn under ansvarsområdet hans, gjere utbetringstiltak for 

å sikre samverknad mellom EETS og bompengesystemet. I så 

fall skal bompengeinnkrevjaren informere medlemsstaten slik 

at det registeret som er nemnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav a), vert 

ajourført. 

2.  Alle bompengeinnkrevjarar skal utarbeide og ajourføre ei 

EETS-områdefråsegn som fastset dei allmenne vilkåra for at 

EETS-utferdarane skal få tilgang til bompengeområda deira i 

samsvar med vedlegg I. 

3.  Bompengeinnkrevjarane skal på ein ikkje-diskriminerande 

måte godta alle EETS-utferdarar som søkjer om å få yte den 

europeiske elektroniske bompengetenesta i det eller dei EETS-

områda som bompengeinnkrevjaren har ansvar for. 

For at ein EETS-utferdar skal kunne godkjennast i eit 

bompengeområde, må han oppfylle dei allmenne vilkåra som er 

fastsette i EETS-områdefråsegna, med sikte på at 

forhandlingane kan sluttførast innan den fristen som er fastsett i 

artikkel 4 nr. 1, og godkjenninga kan òg vere omfatta av 

særskilde avtalevilkår. 

Dersom ein bompengeinnkrevjar og ein EETS-utferdar ikkje 

vert samde, kan saka sendast over til det forliksorganet som er 

ansvarleg for det aktuelle bompengeområdet. 

4.  Dei bompengane som bompengeinnkrevjarane krev inn 

frå EETS-brukarane, skal ikkje overstige dei tilsvarande 

nasjonale/lokale bompengetakstane. 

5.  Bompengeinnkrevjarane skal godta alle typar fungerande 

køyretøyutstyr i EETS-områda sine frå dei EETS-utferdarane 

som dei har inngått avtale med, når utstyret er sertifisert i 

samsvar med vedlegg IV og ikkje ført opp i ei liste over utstyr 

som ikkje lenger er godkjent, slik det er nemnt i artikkel 7 nr. 3. 

Bompengeinnkrevjarane skal føre ei lett tilgjengeleg, offentleg 

liste over alle EETS-utferdarar som dei har inngått avtale med, 

på nettstaden sin. 

6.  Ein bompengeinnkrevjar kan be om at ein EETS-utferdar 

medverkar til umelde og detaljerte bompengesystemprøvingar 

som omfattar køyretøy som vert eller nyleg har vorte nytta i 

EETS-området eller -områda som bompengeinnkrevjaren har 

ansvar for. Talet på køyretøy som vert underlagt slike prøvingar 

i løpet av eit år for ein viss EETS-utferdar, skal stå i høve til 

den gjennomsnittlege årlege trafikkmengda eller 

trafikkprognosane frå EETS-utferdaren for EETS-området eller 

-områda til bompengeinnkrevjaren. 

7.  Dersom det oppstår feil i den europeiske elektroniske 

bompengetenesta som skriv seg frå bompengeinnkrevjaren, skal 

bompengeinnkrevjaren syte for at eit redusert driftsnivå gjer det 

mogleg for køyretøy med det utstyret som er nemnt i nr. 5, å 

gjere ei trygg passering med minst mogleg forseinking, og utan 

at det skal reknast som bompengeunndraging. 

8.  Bompengeinnkrevjarane skal samarbeide med EETS-

utferdarar og/eller produsentar og/eller melde organ på ein 

ikkje-diskriminerande måte med sikte på å vurdere 

bruksdugleiken til samverknadskomponentane i bompenge-

områda sine. 

Artikkel 6 

Innkrevjingsdata 

Bompengeinnkrevjarar skal melde frå om alle endringar i 

innkrevjingsdata til den eller dei medlemsstatane der 

bompengeområdet deira ligg, mellom anna når det gjeld 

følgjande: 

a)  definisjonen av EETS-området, særleg den geografiske 

utbreiinga og den infrastrukturen som er underlagt 

bompengar, 

b)  bompengetype og innkrevjingsprinsipp, 

c)  køyretøy som vert omfatta av krav om bompengar, 

d)  parametrar for køyretøyklassifisering (talet på akslar, 

største tillatne tilhengarvekt, opphengstype osv.) og 

plasseringa deira i takstsystemet til bompengeinnkrevjaren, 

e)  dei påkravde bompengedeklarasjonane. 

Artikkel 7 

Bompengar 

1.  Bompengane skal fastsetjast av bompengeinnkrevjaren 

mellom anna ut frå klassifiseringa av køyretøyet. 

Klassifiseringa av eit køyretøy skal fastsetjast på grunnlag av 

parametrane for køyretøyklassifisering i vedlegg VI. Dersom 

det er avvik mellom køyretøyklassifiseringa til EETS-

utferdaren og bompengeinnkrevjaren, skal klassifiseringa til 

bompengeinnkrevjaren gjelde såframt det ikkje kan påvisast ein 

feil.  
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2.  I tillegg til at ein bompengeinnkrevjar kan krevje betaling 

frå ein EETS-utferdar for alle dokumenterte bompenge-

deklarasjonar, kan han òg krevje at ein EETS-utferdar betalar 

for alle dokumenterte bompengedeklarasjonar som manglar for 

ein brukarkonto som EETS-utferdaren forvaltar. 

3.  Dersom ein EETS-utferdar har sendt over til ein 

bompengeinnkrevjar ei liste over køyretøyutstyr som ikkje 

lenger er godkjent, slik det er nemnt i artikkel 4 nr. 6, skal 

EETS-utferdaren ikkje haldast ansvarleg for ytterlegare 

bompengar som kjem på ved bruk av slikt køyretøyutstyr som 

ikkje lenger er godkjent. Bompengeinnkrevjarane og EETS-

utferdarane skal verte samde om talet på oppføringar i lista over 

køyretøyutstyr som ikkje lenger er godkjent, formatet til lista og 

kor ofte ho skal ajourførast. 

4.  I mikrobølgjebaserte bompengesystem skal 

bompengeinnkrevjarane sende inn dokumenterte bompenge-

deklarasjonar til EETS-utferdarane for bompengar som dei 

høvesvise EETS-brukarane deira skuldar. 

Artikkel 8 

Rekneskap 

Dersom ein organisasjon både er bompengeinnkrevjar og 

EETS-utferdar, skal medlemsstatane gjere dei tiltaka som er 

naudsynte for å sikre at det vert utarbeidd og offentleggjort 

åtskilde resultatrekneskapar og balansar for dei to typane 

verksemder, og at det ikkje finst kryssubsidiering mellom dei to 

verksemdsområda. 

Rekneskapssystema for bompengeinnkrevjings- og EETS-

utferdingsverksemda skal haldast åtskilde og skilde frå 

rekneskapar for andre typar verksemder, slik at det kan gjerast 

ei klar nytte- og kostnadsvurdering når det gjeld yting av EETS. 

Artikkel 9 

Rettane og pliktene til EETS-brukarane 

1.  EETS-brukarar som skal abonnere på EETS, kan fritt 

velje EETS-utferdar, utan omsyn til nasjonalitet, bustadsstat 

eller kva stat køyretøyet er registrert i. Når EETS-brukarane 

inngår ei avtale, skal dei verte tilbørleg informerte om korleis 

personopplysningane deira vert handsama og dei rettane dei har 

i medhald av gjeldande regelverk om vern av 

personopplysningar. 

2.  EETS-brukarane skal syte for at alle brukar- og 

køyretøydata som dei sender over til EETS-utferdaren, er 

korrekte. 

3.  EETS-brukarane skal gjere alle moglege tiltak for å sikre 

at køyretøyutstyret er i drift medan køyretøyet vert nytta i eit 

EETS-område. 

4.  EETS-brukarane skal nytte køyretøyutstyret i samsvar 

med tilvisingane frå EETS-utferdaren, særleg med omsyn til 

deklarering av variable køyretøyparametrar. 

5.  Når ein EETS-brukar har betalt bompengar til EETS-

utferdaren sin, skal betalingsskyldnaden som EETS-brukaren 

har overfor den aktuelle bompengeinnkrevjaren, reknast for å 

vere oppfylt. 

KAPITTEL III 

FORLIKSORGAN 

Artikkel 10 

Oppretting og funksjonar 

1.  Alle medlemsstatar med minst eitt EETS-område skal 

oppnemne eller opprette eit forliksorgan for å lette mekling 

mellom bompengeinnkrevjarar som har eit bompengeområde 

innanfor territoriet til medlemsstaten, og EETS-utferdarar som 

har inngått eller forhandlar om avtaler med desse 

bompengeinnkrevjarane. Forliksorganet skal særleg ha fullmakt 

til å undersøkje om dei avtalevilkåra som ein bompenge-

innkrevjar har pålagt ulike EETS-utferdarar, er ikkje-

diskriminerande og på ein rettferdig måte speglar kostnadene 

og risikoane til avtalepartane. 

2.  Medlemsstaten skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for 

å sikre at forliksorganet har ei organisatorisk og juridisk form 

som er uavhengig av dei kommersielle interessene til 

bompengeinnkrevjarane og EETS-utferdarane. 

Artikkel 11 

Meklingsframgangsmåte 

1.  Ein bompengeinnkrevjar eller ein EETS-utferdar bør be 

det aktuelle forliksorganet om å gripe inn i alle tvistar som har 

med avtaletilhøva eller avtaleforhandlingane deira å gjere. 

2.  Forliksorganet skal innan ein månad etter at det har fått ei 

oppmoding om å gripe inn, opplyse om det har motteke alle 

dokument som er naudsynte for meklinga. 

3.  Forliksorganet skal gje ei fråsegna om tvistar seinast seks 

månader etter at det tok imot oppmodinga om mekling. 

4.  For å lette oppgåvene til forliksorganet skal 

medlemsstatane gje organet fullmakt til å be om relevante 

opplysningar frå bompengeinnkrevjarar, EETS-utferdarar og 

eventuelle tredjemenn som medverkar til ytinga av EETS i den 

aktuelle medlemsstaten. 

5.  Dei nasjonale forliksorgana skal utveksle opplysningar 

om arbeidet sitt, retningslinjene og metodane sine. 

KAPITTEL IV 

TEKNISKE FØRESEGNER 

Artikkel 12 

Éi gjennomgåande teneste 

Medlemsstatane skal syte for at EETS vert stilt til rådvelde for 

EETS-brukarane som éi gjennomgåande teneste. Dette inneber 

følgjande:  
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a)  Når parametrane for køyretøyklassifisering, medrekna dei 

variable parametrane, er lagra og/eller deklarerte, er det 

ikkje naudsynt med andre aktive handlingar i køyretøyet i 

løpet av turen, med mindre køyretøyeigenskapane vert 

endra. 

b)  Interaksjonen mellom brukaren og ein særskild del av 

køyretøyutstyret skal vere lik i alle EETS-område. 

Artikkel 13 

Krav som EETS må oppfylle 

1.  EETS skal oppfylle dei grunnleggjande krava som er 

fastsette i vedlegg III. 

2.  I tillegg til at EETS-køyretøyutstyret kan nyttast i 

samband med bompengetenester, bør det vere mogleg å nytte 

utstyret med andre posisjonsbaserte tenester i framtida. Bruken 

av EETS-køyretøyutstyr til andre tenester skal ikkje gripe inn i 

bompengefunksjonen i eit bompengeområde. 

Artikkel 14 

Samverknadskomponentar 

1.  Samverknadskomponentane, medrekna grensesnitta, skal 

oppfylle dei krava som er fastsette i vedlegg II. 

Medlemsstatane skal rekne dei samverknadskomponentane som 

har CE-merking, for å vere i samsvar med dei relevante 

grunnleggjande krava. 

2.  Vurderinga av samverknadskomponentane med omsyn til 

spesifikasjonssamsvar og/eller bruksdugleik, skal utførast slik 

det er fastsett i vedlegg IV. 

EETS-samverknadskomponentane kan CE-merkast dersom dei 

er omfatta av EF-fråsegnene om spesifikasjonssamsvar og/eller 

bruksdugleik. 

3.  Fråsegner om spesifikasjonssamsvar og/eller bruksdugleik 

skal utarbeidast av produsenten av samverknadskomponentane, 

EETS-utferdaren eller ein representant i samsvar med vedlegg 

IV. 

Innhaldet i fråsegna skal vere slik det er fastsett i del 3 i 

vedlegg IV. 

4.  Medlemsstatane skal ikkje med tilvising til dette vedtaket 

forby, avgrense eller hindre at samverknadskomponentane vert 

bringa i omsetning for bruk i EETS dersom dei er CE-merkte 

eller er omfatta av ei fråsegn om spesifikasjonssamsvar og/eller 

bruksdugleik. Særleg kan dei ikkje krevje at det skal gjerast 

kontrollar som alt er utførte som ein del av framgangsmåten for 

vurdering av spesifikasjonssamsvar og/eller bruksdugleik. 

5.  Når tekniske spesifikasjonar som er relevante for EETS 

vert offentleggjorde etter at dette vedtaket vart gjort, skal 

Kommisjonen vurdere nytteverdien deira i samsvar med den 

framgangsmåten som er nemnt i artikkel 5 nr. 2 i direktiv 

2004/52/EF. 

KAPITTEL V 

VERNEKLAUSULAR 

Artikkel 15 

1.  Dersom ein medlemsstat har grunn til å tru at CE-merkte 

samverknadskomponentar som er bringa i omsetning, etter alt å 

dømme ikkje vil oppfylle dei grunnleggjande krava når dei vert 

nytta til det tiltenkte føremålet, skal han gjere alle dei tiltaka 

som er naudsynte for å avgrense bruksområdet deira, forby 

bruken av dei eller trekkje dei tilbake frå marknaden. 

Medlemsstaten skal straks melde frå til Kommisjonen om dei 

tiltaka som er gjorde, og grunngje avgjerda si, og han skal 

særleg presisere om mangelen på samsvar skuldast 

a)  at dei tekniske spesifikasjonane vert nytta på feil måte, 

b)  at dei tekniske spesifikasjonane er mangelfulle. 

2.  Kommisjonen skal så snøgt som råd rådspørje dei partane 

som det gjeld. 

a)  Dersom Kommisjonen etter samrådet slår fast at tiltaket er 

grunngjeve, skal han straks melde frå til den medlemsstaten 

som det gjeld, og til dei andre medlemsstatane. 

b)  Dersom Kommisjonen etter samrådet med dei partane som 

det gjeld, slår fast at tiltaket ikkje er grunngjeve, skal han 

straks melde frå til den medlemsstaten som det gjeld, og til 

produsenten eller representanten hans som er etablert i 

Fellesskapet, og til dei andre medlemsstatane. 

3.  Dersom CE-merkte samverknadskomponentar ikkje 

oppfyller krava til samverknad, skal den rette medlemsstaten 

krevje at produsenten eller representanten hans som er etablert i 

Fellesskapet, syter for at samverknadskomponentane igjen 

oppfyller krava til spesifikasjonssamsvar og/eller bruksdugleik 

på dei vilkåra som er fastsette av den medlemsstaten, og han 

skal melde frå til Kommisjonen og dei andre medlemsstatane 

om dette.  
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Artikkel 16 

Alle avgjerder som gjeld vurdering av samverknads-

komponentane med omsyn til spesifikasjonssamsvar eller 

bruksdugleik, og alle avgjerder som er gjorde i medhald av 

artikkel 15, skal innehalde ei detaljert grunngjeving. Dei skal så 

snøgt som råd meldast til den parten som det gjeld, saman med 

opplysningar om kva klagerett som kan nyttast i medhald av 

gjeldande lovgjeving i den aktuelle medlemsstaten, og dei 

tidsfristane som gjeld for slike klager. 

KAPITTEL VI 

ADMINISTRATIVE ORDNINGAR 

Artikkel 17 

Melde organ 

1.  Medlemsstatane skal melde frå til Kommisjonen og dei 

andre medlemsstatane om alle organ som har fullmakt til å 

utføre eller overvake framgangsmåten for vurdering av 

spesifikasjonssamsvar eller bruksdugleik, slik det er nemnt i 

vedlegg IV, saman med opplysningar om ansvarsområdet til 

kvart organ og identifikasjonsnummeret som dei har fått frå 

Kommisjonen på førehand. Kommisjonen skal offentleggjere 

lista over organ saman med identifikasjonsnummera og 

ansvarsområda deira i Tidend for Den europeiske unionen, og 

halde lista ajourført. 

2.  Medlemsstatane skal nytte dei kriteria som er fastsette i 

vedlegg V, i samband med vurderinga av kva organ som skal 

meldast. Organ som oppfyller dei vurderingskriteria som er 

fastsette i relevante europeiske standardar, skal reknast for å 

oppfylle dei nemnde kriteria. 

3.  Ein medlemsstat skal trekkje tilbake godkjenninga av eit 

organ dersom organet ikkje lenger oppfyller dei kriteria som er 

nemnde i vedlegg V. Han skal straks melde frå til 

Kommisjonen og dei andre medlemsstatane om dette. 

4.  Dersom ein medlemsstat eller Kommisjonen meiner at eit 

organ som er meldt av ein annan medlemsstat, ikkje oppfyller 

dei aktuelle kriteria, skal saka sendast over til Utvalet for 

elektroniske bompengar, som skal kome med ei fråsegn innan 

tre månader. I lys av fråsegna frå utvalet skal Kommisjonen 

informere dei medlemsstatane som det gjeld, om alle endringar 

som er naudsynte for at det melde organet skal kunne halde ved 

lag statusen sin. 

Artikkel 18 

Samordningsgruppe 

Ei samordningsgruppe (heretter kalla «Samordningsgruppa») 

som omfattar dei organa som er melde i medhald av artikkel 17 

nr. 1 i dette vedtaket, skal opprettast som ei arbeidsgruppe 

under Utvalet for elektroniske bompengar, i samsvar med 

møteføresegnene til utvalet. 

Samordningsgruppa skal utarbeide og ajourføre ei fullstendig 

liste over standardar, tekniske spesifikasjonar og normative 

dokument som kan nyttast som grunnlag for å vurdere EETS-

samverknadskomponentane med omsyn til spesifika-

sjonssamsvar og bruksdugleik. Samordningsgruppa skal vere 

eit forum for drøftingar av alle problem som kan oppstå i 

samband med framgangsmåtane for vurdering av 

spesifikasjonssamsvar og bruksdugleik, og for å leggje fram 

løysingar på desse problema. 

Artikkel 19 

Register 

1.  For føremåla med gjennomføringa av dette vedtaket skal 

kvar medlemsstat føre eit nasjonalt elektronisk register over 

følgjande: 

a)  EETS-områda innanfor territoriet til medlemsstaten, 

medrekna opplysningar om 

— dei aktuelle bompengeinnkrevjarane, 

— dei teknologiane som er nytta i samband med 

innkrevjing av bompengar, 

— innkrevjingsdata, 

— EETS-områdefråsegna, 

— dei EETS-utferdarane som har EETS-avtaler med dei 

bompengeinnkrevjarane som driv verksemd på 

medlemsstaten sitt ansvarsområde. 

 Ein medlemsstat skal føre opp endringar i registeret over 

bompengeinnkrevjarar, eventuelt medrekna den datoen då 

dei tek til å gjelde, straks etter at desse endringane er 

vedtekne, samstundes som det vert teke omsyn til vedlegg 

VI nr. 3 og 4. 

b)  Dei EETS-utferdarane som medlemsstaten har registrert i 

samsvar med artikkel 3. 

 Med mindre noko anna er fastsett skal medlemsstatane 

minst ein gong i året kontrollere at krava i bokstav a), d), e) 

og f) i artikkel 3 og artikkel 4 nr. 2 framleis vert oppfylte, 

og ajourføre registeret i samsvar med dette. Registeret skal 

òg innehalde konklusjonane frå den revisjonen som er 

fastsett i artikkel 3 bokstav e). Ein medlemsstat skal ikkje 

haldast ansvarleg for handlingane til dei EETS-utferdarane 

som er førte opp i registeret hans. 

2.  Medlemsstatane skal gjere alle tiltak som er naudsynte for 

å sikre at alle opplysningar i det nasjonale elektroniske 

registeret er ajourførte og nøyaktige. 

3.  Registra skal vere elektronisk tilgjengelege for ålmenta. 

4.  Desse registra skal vere tilgjengelege seinast ni månader 

etter at dette vedtaket har teke til å gjelde.  
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5.  Ved utgangen av kvart kalenderår skal dei styresmaktene 

som er ansvarlege for registra i medlemsstatane, på elektronisk 

måte sende registra over EETS-område og EETS-utferdarar til 

motpartane sine i dei andre medlemsstatane og til 

Kommisjonen. Registreringsstaten og Kommisjonen skal 

gjerast merksame på alle mishøve med omsyn til situasjonen i 

ein medlemsstat. 

KAPITTEL VII 

SLUTTFØRESEGNER 

Artikkel 20 

Forsøkssystem for bompengar 

Med tanke på den tekniske utviklinga av EETS kan 

medlemsstatane på avgrensa delar av bompengeområdet sitt og 

parallelt med det systemet som samsvarer med EETS, gje 

mellombels løyve til forsøkssystem for bompengar som 

omfattar ny teknologi eller nye konsept som ikkje er i samsvar 

med éi eller fleire av føresegnene i direktiv 2004/52/EF eller 

dette vedtaket. 

Eit slikt løyve må godkjennast på førehand av Kommisjonen. 

Den første løyveperioden skal ikkje vare lenger enn tre år. 

Det skal ikkje krevjast at EETS-utferdarar tek del i slike 

forsøkssystem for bompengar. 

Artikkel 21 

Rapport 

Innan 18 månader etter at dette vedtaket har teke til å gjelde, 

skal Kommisjonen utarbeide ein rapport som viser framdrifta 

med omsyn til innføringa av EETS. 

Artikkel 22 

Adressatar 

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 6. oktober 2009. 

 For Kommisjonen 

 Antonio TAJANI 

 Visepresident 

 _____  
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VEDLEGG I 

INNHALDET I EI EETS-OMRÅDEFRÅSEGN 

Ei EETS-områdefråsegn skal innehalde følgjande opplysningar: 

1.  Eit avsnitt om dei krava som vert stilte til EETS-utferdarar, og som minst skal omfatte dei faste avgiftene som er 

pålagde EETS-utferdarane på grunnlag av dei kostnadene som bompengeinnkrevjaren har for å tilby, drive og halde 

ved lag eit EETS-kompatibelt system på bompengeområdet sitt når desse kostnadene ikkje er medrekna i 

bompengane. 

 Dette kan òg omfatte føresegner om bankgaranti eller eit tilsvarande finansielt instrument, som ikkje skal overstige 

det månadlege bompengetransaksjonsbeløpet som EETS-utferdaren betalar for dette bompengeområdet. Beløpet 

skal fastsetjast på grunnlag av det samla bompengetransaksjonsbeløpet som EETS-utferdaren betalte for dette 

bompengeområdet det føregåande året. For nye selskap skal beløpet reknast ut på grunnlag av det venta 

gjennomsnittlege beløpet per månad for bompengetransaksjonane som EETS-utferdaren skal betale for dette 

bompengeområdet, i samsvar med talet på avtalar og det gjennomsnittlege bompengebeløpet per avtale som er 

utrekna etter forretningsplanen til EETS-utferdaren. 

2.  Eit avsnitt om ikkje-diskriminerande sakshandsamingsføresegner som minst skal omfatte følgjande: 

a)  Prinsipp for bompengetransaksjonar (godkjenningsparametrar, innkrevjingsdata, svartelister osv.). 

b)  Framgangsmåtar og ei avtale om tenestenivå (t.d. format for overføring av bompengedeklarasjonsdata, tidspunkt 

og intervall for overføring av slike data, godkjend prosentsats for manglande/feilaktige bompengar, nøyaktige 

bompengedeklarasjonsdata, driftstilgangsnivå osv.). 

c)  Faktureringsprinsipp. 

d)  Betalingsprinsipp. 

e)  Forretningsvilkår, som skal avtalast ved tosidige forhandlingar mellom bompengeinnkrevjaren og EETS-

utferdaren, medrekna krav til tenestenivå. 

 ______ 
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VEDLEGG II 

ROLLER OG GRENSESNITT FOR PARTANE I EETS 

1.  EETS-brukarane har ingen direkte kontakt med bompengeinnkrevjarane innanfor ramma av EETS-systemet. 

Kontakten mellom EETS-brukarane og EETS-utferdarane (eller køyretøyutstyret deira) kan vere spesifikk for kvar 

EETS-utferdar utan at det går ut over EETS-samverknadsevna. 

2.  Det er to kategoriar av elektroniske grensesnitt mellom EETS-utferdarar og bompengeinnkrevjarar: Elektroniske 

grensesnitt ved vegen mellom køyretøyutstyret til EETS-utferdaren og det faste eller mobile utstyret til 

bompengeinnkrevjaren, og elektroniske grensesnitt mellom dei høvesvise administrative systema. 

3.  Dei standardiserte grensesnitta ved vegen mellom køyretøyutstyret og det faste eller mobile utstyret til 

bompengeinnkrevjaren, skal minst gjere følgjande mogleg: 

a)  Innkrevjingstransaksjonar ved bruk av DSRC (Dedicated Short-Range Communication). 

b)  Transaksjonar med samsvarskontroll i sanntid. 

c)  Posisjonsbetring (der det er relevant). 

 EETS-utferdarar må ta i bruk alle desse tre grensesnitta i køyretøyutstyret sitt. Bompengeinnkrevjarar kan ta i bruk 

nokre av eller alle desse grensesnitta i det faste eller mobile utstyret sitt ved vegen, i samsvar med krava som dei er 

underlagde. 

4.  Som eit minstekrav må alle EETS-utferdarar ta i bruk følgjande standardiserte administrative grensesnitt. 

Bompengeinnkrevjarar må ta i bruk kvart av grensesnitta, men kan velje om berre GNSS (Global Navigation 

Satellite System) eller DSRC skal nyttast i innkrevjingsprosessane. 

a)  Utveksling av bompengedeklarasjonsdata mellom EETS-utferdarar og bompengeinnkrevjarar, særleg følgjande: 

— Oversending og validering av krav om bompengebetaling basert på innkrevjingstransaksjonar ved bruk av 

DSRC. 

— Oversending og validering av bompengedeklarasjonar ved bruk av GNSS. 

b)  Fakturering/oppgjer. 

c)  Utveksling av opplysningar for å kunne handtere unntak 

— i innkrevjingsprosessen ved bruk av DSRC, 

— i innkrevjingsprosessen ved bruk av GNSS. 

d)  Utveksling av EETS-svartelister. 

e)  Utveksling av sikre objekt. 

f)  Oversending av innkrevjingsdata frå bompengeinnkrevjarar til EETS-utferdarar. 

 ______ 
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VEDLEGG III 

GRUNNLEGGJANDE KRAV 

1. Allmenne krav 

1.1. Tryggleik/helse 

 Alle innretningar som er meinte for handsaming av brukarar, skal vere utforma på ein slik måte at dei ikkje 

hindrar sikker drift av innretningane eller skadar helsa og tryggleiken til brukarane dersom dei vert nytta på 

ein føreseieleg måte som ikkje er i samsvar med dei fastsette tilvisingane. 

1.2. Pålitsgrad og tilgang 

 Overvakinga og vedlikehaldet av faste eller flyttbare komponentar som er knytte til verkemåten til EETS, skal 

tilretteleggjast og gjennomførast på ein slik måte og med eit slikt intervall at funksjonsevna til komponentane 

vert halden ved lag under dei vilkåra som dei er meinte for. 

 EETS skal vere utforma på ein slik måte at systemet framleis fungerer sjølv om det oppstår feil eller svikt i 

komponentane, eventuelt ved å nytte redusert driftsnivå, og med minst mogleg forseinking for EETS-

brukarane. 

1.3. Miljøvern 

 Køyretøyutstyret og den bakkebaserte infrastrukturen skal vere utforma og framstilt på ein slik måte at dei er 

elektromagnetisk kompatible med anlegg, utstyr og offentlege eller private nett som dei kan kome til å 

påverke. 

1.4. Teknisk kompatibilitet 

 Dei tekniske eigenskapane ved utstyret til EETS-utferdarane og bompengeinnkrevjarane skal vere kompatible 

når utstyret har eit felles grensesnitt innanfor ramma av EETS. 

1.5. Tryggleik/personvern 

1.  EETS skal syte for metodar som vernar bompengeinnkrevjarar, EETS-utferdarar og EETS-brukarar mot 

svik/misbruk. 

2.  EETS skal syte for tryggleiksfunksjonar for å sikre data som er lagra, handsama og overført mellom 

partane i EETS-miljøet. Desse funksjonane skal verne interessene til partane i EETS mot å verte 

skadelidande som følgje av manglande tilgang, fortruleg handsaming, integritet, autentisering, ikkje-

nekting og tilgangsvern for sensitive brukardata, i samsvar med krava til eit europeisk fleirbrukarmiljø. 

2. Særlege krav 

2.1. Krav til infrastruktur 

2.1.1. Al lment  

2.1.1.1.  For å sikre at brukarar overalt i Fellesskapet opplever samverknad mellom dei elektroniske 

bompengesystema, både dei som alt er innførte i medlemsstatane, og dei som skal innførast i framtida 

innanfor ramma av den europeiske elektroniske bompengetenesta, skal delsystemet for infrastruktur i EETS 

vere i samsvar med artikkel 2 nr. 1 og artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2004/52/EF. 

2.1.1.2.  Infrastrukturen i EETS skal sikre nøyaktige bompengedeklarasjonsdata i samsvar med krava i 

bompengeordninga med sikte på å garantere lik handsaming av EETS-brukarar når det gjeld bompengar og 

avgifter (rettvis handsaming). 

2.1.1.3.  I samsvar med krava til EETS-grensesnitt som det er gjort greie for i vedlegg II, skal det innførast felles 

kommunikasjonsprotokollar mellom utstyret til bompengeinnkrevjarar og EETS-utferdarar. EETS-utferdarane 

skal gjennom samverkande kommunikasjonskanalar gje bompengeinnkrevjarane sikre opplysningar om 

bompengeoperasjonar og kontroll/inndriving i samsvar med gjeldande tekniske spesifikasjonar. 

2.1.1.4.  EETS skal gjere det mogleg for bompengeinnkrevjarar å kunne avgjere på ein enkel og eintydig måte om eit 

køyretøy som vert nytta i bompengeområdet deira, og som nyttar EETS ifølgje det som vert opplyst, faktisk er 

utstyrt med eit godkjent og fungerande EETS-køyretøyutstyr som gjev sannferdige opplysningar.  



Nr. 55/270 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

2.1.1.5.  Køyretøyutstyret skal gjere det mogleg for bompengeinnkrevjarane å identifisere den ansvarlege EETS-

utferdaren. Køyretøyutstyret skal jamleg overvake denne funksjonen, deaktivere seg sjølv dersom det vert 

påvist eit avvik, og om mogleg melde frå til EETS-utferdaren om avviket. 

2.1.1.6.  Når det er relevant, skal EETS-utstyret vere utforma på ein slik måte at det vert nytta opne standardar for 

samverknadskomponentane som inngår i utstyret. 

2.1.1.7.  EETS-køyretøyutstyr skal ha eit grensesnitt som viser brukaren at køyretøyutstyret fungerer slik det skal, og 

eit grensesnitt for deklarering av variable bompengeparametrar og vising av innstillingane til desse 

parametrane. 

2.1.1.8.  Køyretøyutstyret skal vere integrert på ein sikker måte. Monteringa av utstyret skal oppfylle krava til køyretøy 

når det gjeld synsfelt framover(1) og innvendig utstyr(2). 

2.1.1.9.  Når det er relevant, skal bompengeinnkrevjarane informere førarane ved hjelp av vegskilt eller på annan måte, 

og særleg når dei køyrer inn i og ut av eit bompengeområde, om at dei skal betale bompengar eller ei avgift 

for å nytte køyretøyet i bompengeområdet. 

2.1.2. Bomp en gesys t em basert e  på  mik robølgj et ekn ologi  

 EETS-system som er baserte på mikrobølgjeteknologi, skal oppfylle krava i følgjande standardar: 

— For EETS-utferdarar sitt køyretøyutstyr: både EN 15509 og ETSI ES 200674-1 med tilhøyrande tekniske 

rapportar for gjennomføring av protokollen. 

— For bompengeinnkrevjarane sitt faste og mobile utstyr ved vegen: EN 15509. I Italia kan 

bompengeinnkrevjarane sitt faste og mobile utstyr ved vegen i staden nytte ETSI ES 200674-1 med 

tilhøyrande tekniske rapportar for gjennomføring av protokollen. 

2.1.3. Bomp en gesys t em basert e  på  de t  g loba le sa t e l l i t tnavigasjonssys t emet  (GNSS)  

 EETS-utferdarane skal overvake tilgangen til satellittbaserte navigasjons- og posisjonsdata. 

 EETS-utferdarane skal melde frå til bompengeinnkrevjarane om eventuelle vanskar med å fastsetje 

bompengedeklarasjonsdata knytte til mottak av satellittsignal. Bompengeinnkrevjarane skal nytte dei 

mottekne opplysningane til å identifisere problemområde og, der det er naudsynt, syte for betre 

posisjonssignal etter avtale med EETS-utferdarane. 

2.2. Krav til drift og trafikkstyring 

1.  EETS skal oppfylle krava i regelverket til Fellesskapet om personvern med omsyn til handsaming av 

personopplysningar og fri utveksling av slike opplysningar. Det skal særleg sikrast at det er samsvar med 

direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF. 

2.  Bompengeinnkrevjarane og EETS-utferdarane skal utarbeide kriseplanar med sikte på å unngå omfattande 

forstyrringar i trafikkflyten dersom EETS skulle vere utilgjengeleg. 

 ______ 

  

(1) Kommisjonsdirektiv 90/630/EØF av 30. oktober 1990 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/649/EØF om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motorvognføreres synsfelt (TEF L 341 av 6.12.1990, s. 20). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/4/EF av 28. februar 2000 om endring av rådsdirektiv 74/60/EØF om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om innvendig utstyr i motorvogner (interiørdeler i kupeen unntatt innvendig speil, 

betjeningsinnretningenes utforming, tak eller skyvetak, ryggstøtte og bakside av seter) (TEF L 87 av 8.4.2000, s. 22). 
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VEDLEGG IV 

SPESIFIKASJONSSAMSVARET OG BRUKSDUGLEIKEN TIL SAMVERKNADSKOMPONENTANE 

EF-FRÅSEGNER 

1. Spesifikasjonssamsvar 

For å vurdere om samverknadskomponentar (medrekna utstyr og grensesnitt ved vegen) oppfyller dei krava som er 

fastsette i dette vedtaket, og alle dei relevante tekniske spesifikasjonane, skal produsenten av 

samverknadskomponentane som skal nyttast i EETS, eller representanten hans, velje framgangsmåtar blant dei 

modulane som er førte opp i avgjerd 768/2008/EF. Produsenten skal deretter utarbeide ei EF-fråsegn om samsvaret 

mellom samverknadskomponentane og spesifikasjonane, eventuelt på det vilkåret at eit meldt organ utferdar eit 

typeprøvingssertifikat. 

Alt etter kva modular for samsvarsvurdering i avgjerd nr. 768/2008/EF som er valde, skal EF-fråsegna om samsvar 

med spesifikasjonar omfatte produsenten si eiga vurdering, eller den vurderinga som eitt eller fleire melde organ 

har gjort for å slå fast om samverknadskomponentane isolert sett er i samsvar med dei spesifikasjonane som skal 

oppfyllast. 

2. Bruksdugleik (samverknadsevna til tenesta) 

Bruksdugleiken til samverknadskomponentane vert vurderte etter korleis dei fungerer eller vert nytta i drift, typisk 

integrerte i EETS-bompengesystemet på området til den eller dei bompengeinnkrevjarane der køyretøyutstyret skal 

nyttast i ein fastsett driftsperiode. 

For å utføre ei slik typeprøving gjennom driftsrøynsle med sikte på å påvise samverknadsevna til 

samverknadskomponentane, skal produsenten, EETS-utferdaren eller ein representant 

a)  anten samarbeide direkte med den eller dei bompengeinnkrevjarane som krev inn bompengar på det området der 

køyretøyutstyret skal nyttast. I så fall 

skal produsenten, EETS-utferdaren eller ein representant 

1.  ta i bruk eitt (eller fleire) prøveeksemplar som er representative for den planlagde produksjonen, 

2.  overvake korleis samverknadskomponentane fungerer i drift gjennom ein framgangsmåte som er godkjend 

og underlagd tilsyn av bompengeinnkrevjaren, 

3.  leggje fram prov for bompengeinnkrevjaren på at samverknadskomponentane oppfyller alle krava hans 

knytte til samverknadsevne, 

4.  utarbeide ei fråsegn om bruksdugleik, på det vilkåret at bompengeinnkrevjaren utferdar eit 

bruksdugleikssertifikat. Fråsegna om bruksdugleik omfattar ei vurdering frå bompengeinnkrevjaren av 

bruksdugleiken til EETS-samverknadskomponentane i EETS-miljøet til denne bompengeinnkrevjaren, 

 og bompengeinnkrevjaren skal 

1.  godkjenne programmet for validering gjennom driftsrøynsle, 

2.  godkjenne framgangsmåten for overvaking av korleis samverknadskomponentane fungerer i drift på 

bompengeområda hans, og utføre særlege kontrollar, 

3.  vurdere samverknadsevna under drift saman med systemet sitt, 

4.  attestere bruksdugleiken innanfor bompengeområdet sitt dersom samverknadskomponentane fungerer 

tilfredsstillande,  
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b)  eller vende seg til eit meldt organ. I så fall 

 skal produsenten, EETS-utferdaren eller ein representant 

1.  ta i bruk eitt (eller fleire) prøveeksemplar som er representative for den planlagde produksjonen, 

2.  overvake korleis samverknadskomponentane fungerer i drift gjennom ein framgangsmåte som er godkjend 

og underlagd tilsyn av det melde organet (harmonisert med tilhøyrande modular i avgjerd nr. 768/2008/EF), 

3.  leggje fram prov for det melde organet på at samverknadskomponentane oppfyller alle krava i dette 

vedtaket, medrekna resultata frå driftsrøynsla, 

4.  utarbeide ei EF-fråsegn om bruksdugleik, på det vilkåret at det melde organet utferdar eit 

bruksdugleikssertifikat. EF-fråsegna om bruksdugleik omfattar det melde organet si vurdering av 

bruksdugleiken til EETS-samverknadskomponentane i EETS-miljøet til den eller dei utvalde 

bompengeinnkrevjarane, og særleg i dei tilfella som omfattar grensesnitt, i tilknyting til dei tekniske 

spesifikasjonane som skal kontrollerast, særleg dei som er av funksjonell art, 

 og det melde organet skal 

1.  ta omsyn til fråsegna om samsvar med spesifikasjonane. Difor skal det ved typeprøvinga av drift ikkje 

gjerast noka ny vurdering av dei typespesifikasjonane som alt er omfatta av samsvarsfråsegna, bortsett frå i 

tilfelle der det kan provast at problem som oppstår med manglande samverknadsevne, er knytte til slike 

spesifikasjonar, 

2.  leggje til rette for samarbeid med den eller dei bompengeinnkrevjarane som produsenten har valt ut, 

3.  kontrollere den tekniske dokumentasjonen og programmet for validering gjennom driftsrøynsle, 

4.  godkjenne framgangsmåten for overvaking av funksjonsmåten under drift og utføre særleg overvaking, 

5.  vurdere samverknadsevna under drift med systema og driftsprosessane til bompengeinnkrevjarane, 

6.  utferde eit bruksdugleikssertifikat dersom samverknadskomponentane fungerer tilfredsstillande, 

7.  utarbeide ein forklarande rapport dersom samverknadskomponentane ikkje fungerer tilfredsstillande. I 

rapporten skal det òg takast omsyn til dei problema som kan oppstå dersom systema og prosessane til 

bompengeinnkrevjaren ikkje er i samsvar med relevante standardar og tekniske spesifikasjonar. Dersom det 

er føremålstenleg, skal rapporten innehalde tilrådingar med sikte på løysing av problema. 

3. Innhaldet i EF-fråsegnene 

EF-fråsegnene om spesifikasjonssamsvar og bruksdugleik og dei tilhøyrande dokumenta, skal vere daterte og 

underskrivne. 

Fråsegnene skal utarbeidast på det same språket som det som er nytta i tilvisingane, og dei skal innehalde følgjande 

opplysningar: 

a)  tilvisingar til direktivet, 

b)  namnet og adressa til produsenten, EETS-utferdaren eller representanten hans som er etablert i Fellesskapet 

(oppgje firma og fullstendig adresse, og dersom det gjeld ein representant, skal det òg opplysast om firmaet til 

produsenten eller konstruktøren), 

c)  opplysningar om samverknadskomponentane (merke, type, versjon osv.),  
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d)  opplysningar om kva framgangsmåte som vart vald for å utferde fråsegna om spesifikasjonssamsvar eller 

bruksdugleik, 

e)  alle relevante krav som samverknadskomponentane oppfyller, og særleg bruksvilkåra deira, 

f)  når det er relevant, namnet og adressa til bompengeinnkrevjarane / dei melde organa som medverkar i den 

framgangsmåten som vert nytta ved vurderinga av spesifikasjonssamsvar eller bruksdugleik, 

g)  når det er relevant, tilvising til dei tekniske spesifikasjonane, 

h)  opplysningar om underskrivaren som har fullmakt til å gjere bindande avtaler på vegner av produsenten eller 

representanten hans i Fellesskapet. 

 ______ 
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VEDLEGG V 

MINSTEKRITERIUM SOM MEDLEMSSTATANE SKAL TA OMSYN TIL VED UTPEIKING AV MELDE 

ORGAN 

a)  Organet skal vere akkreditert i samsvar med standardar i EN 45000-serien. 

b)  Organet og det personalet som har ansvaret for kontrollane, skal utføre kontrollane med størst mogleg fagleg 

integritet og størst mogleg teknisk kompetanse, og skal ikkje vere underlagt press eller stimuleringstiltak, særleg av 

økonomisk art, som kan påverke dømekrafta deira eller inspeksjonsresultata, særleg frå personar eller grupper av 

personar som vert påverka av resultata av kontrollane. 

c)  Organet, direktøren for organet og det personalet som har ansvaret for å utføre eller overvake kontrollane, skal 

ikkje medverke, verken direkte eller som representantar, i prosjektering, framstilling, bygging, marknadsføring eller 

vedlikehald av samverknadskomponentane eller i drifta av dei. Dette er ikkje til hinder for at tekniske opplysningar 

kan utvekslast mellom produsenten eller konstruktøren og det nemnde organet. 

d)  Organet skal rå over eller ha tilgang til dei midla som krevst for å kunne utføre dei tekniske og administrative 

oppgåvene ved kontrollane på ein tilfredsstillande måte. 

e)  Personalet som har ansvaret for kontrollane, skal ha 

— tilstrekkeleg teknisk og yrkesretta opplæring, 

— tilfredsstillande kunnskap om dei krava som gjeld for kontrollane som dei utfører, og tilstrekkeleg praktisk 

røynsle frå slike kontrollar, 

— kompetanse til å utarbeide sertifikat, protokollar og rapportar som utgjer den formelle dokumentasjonen på dei 

inspeksjonane som er utførte. 

f)  Det skal sikrast at personalet som har ansvaret for kontrollane, er upartiske. Dei skal ikkje lønast verken på 

grunnlag av talet på utførte kontrollar, eller ut frå resultata av slike kontrollar. 

g)  Organet skal teikne ansvarsforsikring, med mindre dette ansvaret vert dekt av staten i medhald av nasjonal 

lovgjeving, eller med mindre medlemsstaten sjølv er direkte ansvarleg for kontrollane. 

h)  Personalet til organet har teieplikt med omsyn til alle opplysningar dei får kjennskap til under utføringa av 

oppgåvene sine (men ikkje overfor dei rette forvaltingsstyresmaktene i staten der dei utfører desse oppgåvene) i 

medhald av direktiv 2004/52/EF og dette vedtaket, eller føresegner i nasjonal lovgjeving som gjennomfører 

direktivet. 

 ______ 
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VEDLEGG VI 

PARAMETRAR FOR KØYRETØYKLASSIFISERING 

1. Allmenne føresegner 

1.1.  Dei parametrane for køyretøyklassifisering som skal nyttast i EETS, skal ikkje avgrense bompengeinnkrevjarane 

sitt val av takstsystem. Det skal vere mogleg for EETS å tillate at parametrane for klassifisering kan utviklast i 

samsvar med dei behova som kan tenkjast å oppstå i nær framtid. 

1.2.  Ein bompengeinnkrevjar skal minst tre månader før eit takstsystem vert teke i bruk i eit bompengeområde som 

han har ansvar for, melde frå om korleis parametrane for køyretøyklassifisering som vert nytta, svarar til 

takstklassane for køyretøy, i samsvar med føresegnene i artikkel 19. 

1.3.  Ein bompengeinnkrevjar skal offentleggjere korleis takstklassane for køyretøy svarar til takststrukturen for kvart 

av dei takstsystema som vert nytta i eit bompengeområde, i samsvar med føresegnene i artikkel 19. 

2. Parametrar for køyretøyklassifisering 

2.1.  Utan at det rører ved nr. 1.1 i dei allmenne føresegnene ovanfor, kan ein bompengeinnkrevjar nytte følgjande 

parametrar for køyretøyklassifisering: 

a)  alle målbare køyretøyparametrar som kan avlesast på ein eintydig måte av utstyret ved vegen, 

b)  alle køyretøyparametrar som er støtta av standardane EN 15509 og ETSI ES 200674-1 med tilhøyrande 

tekniske rapportar for gjennomføring av protokollen, 

c)  køyretøyparametrar som er obligatoriske i registreringsdokumenta for køyretøy(1), og standardiserte i CEN 

ISO/TS24534, 

d)  dei variable parametrane for køyretøyklassifisering som er i bruk i bompengesystem, t.d. talet på akslar 

(medrekna løftbare akslar), om køyretøyet har tilhengar osv., 

e)  dei følgjande miljøparametrane: 

— utsleppsklassen til køyretøyet, dvs. miljøklassifiseringa i samsvar med rådsdirektiv 88/77/EØF(2) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/38/EF(3), 

— ein harmonisert CO2-relatert parameter, t.d. den harmoniserte fellesskapskoden V.7 i 

registreringsdokumenta for køyretøy. 

2.2.  Når eit køyretøy vert nytta i eit bompengeområde, skal køyretøyutstyret kunne sende parametrane for 

køyretøyklassifisering og statusopplysningane om køyretøyutstyret til bompengeinnkrevjaren sitt utstyr for 

overvaking av bompengedeklarasjonar.  

  

(1) Rådsdirektiv 1999/37/EF av 29. april 1999 om registreringsdokumenter for kjøretøyer (TEF L 138 av 1.6.1999, s. 57). 

(2) Rådsdirektiv 88/77/EØF av 3. desember 1987 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av 

forurensende gasser fra motorer med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp av forurensende gasser fra motorer med 

elektrisk tenning som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer (TEF L 36 av 9.2.1988, s. 33). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/38/EF av 17. mai 2006 om endring av direktiv 1999/62/EF om avgifter på tunge 

lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur (TEU L 157 av 9.6.2006, s. 8). 
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3. Nye parametrar for køyretøyklassifisering 

 Dersom ein bompengeinnkrevjar vil innføre nye parametrar for køyretøyklassifisering, skal medlemsstaten der 

bompengeinnkrevjaren er registrert, melde frå til Kommisjonen og dei andre medlemsstatane om dette. 

Kommisjonen skal leggje saka fram for Utvalet for elektroniske bompengar, som fastsett i artikkel 5 nr. 1 i 

direktiv 2004/52/EF, og kome med ei fråsegn innan seks månader, i samsvar med den framgangsmåten som er 

nemnd i artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2004/52/EF. 

4. Nye takstsystem 

4.1.  Dersom eit nytt takstsystem byggjer på parametrar for køyretøyklassifisering som alt er i bruk i minst eitt EETS-

område, skal EETS-utferdarane ta i bruk det nye takstsystemet frå den datoen då det tek til å gjelde. 

4.2.  Dersom det med eit nytt takstsystem vert innført ein eller fleire nye parametrar for køyretøyklassifisering, skal 

framgangsmåten i nr. 3 følgjast. 

 ____________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 14. november 2012 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «Drift og 

trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem og om endring av vedtak 2007/756/EF 

[meddelt under dokument K(2012) 8075] 

(2012/757/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 881/2004 av 29. april om opprettelse av et europeisk 

jernbanebyrå («byråforordningen»)(2) er det fastsatt at 

Det europeiske jernbanebyrå («Byrået») skal sikre at de 

tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne («TSI-

ene») tilpasses den tekniske utviklingen, markeds-

utviklingen og de samfunnsmessige kravene, og 

framlegge forslag for Kommisjonen om de endringer i 

TSI-ene som det anser for nødvendige. 

2) Ved vedtak K(2010) 2576 av 29. april 2010 ga 

Kommisjonen Byrået mandat til å utvikle og gjennomgå 

de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne med 

sikte på å utvide virkeområdet til hele jernbanesystemet 

i Unionen. I henhold til vilkårene i nevnte mandat ble 

Byrået bedt om å slå sammen og utvide virkeområdet 

for TSI-ene for delsystemet «Drift og trafikkstyring» for 

henholdsvis høyhastighetstog og konvensjonelle tog. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 15.12.2012,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 122/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 67 av 28.11.2013, s. 28. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. 

Disse TSI-ene ble vedtatt ved henholdsvis kommisjons-

vedtak 2008/231/EF(3) og kommisjonsbeslutning 

2011/314/EU(4). 

3) Den 5. september 2011 utferdiget Byrået en anbefaling 

om sammenslåing av TSI-en for drift og trafikkstyring 

av jernbanesystemet for konvensjonelle tog, og TSI-en 

for drift og trafikkstyring av jernbanesystemet for 

høyhastighetstog, utvidelse av det geografiske 

virkeområdet for disse TSI-ene og overføring av 

opplysningene om det europeiske kjøretøynummeret 

(EVN) til kommisjonsvedtak 2007/756/EF(5). 

4) Gjennomføring av TSI-en fastsatt i vedlegg I og 

samsvar med de relevante punktene i den nevnte TSI-en 

skal fastsettes i samsvar med en gjennomføringsplan 

som hver medlemsstat skal ajourføre for de linjene den 

er ansvarlig for. 

5) Jernbanetrafikken reguleres på det nåværende tidspunkt 

av gjeldende nasjonale, bilaterale, multinasjonale eller 

internasjonale avtaler. Det er viktig at disse avtalene 

ikke er til hinder for nåværende og framtidig utvikling i 

retning av samtrafikkevne. Det bør derfor fastsettes en 

framgangsmåte for medlemsstatenes melding av disse 

avtalene. 

6) Jernbanekjøretøyer registreres av organer som fører de 

nasjonale kjøretøyregistrene i henhold til vedtak 

2007/756/EF, på grunnlag av artikkel 33 i direktiv 

2008/57/EF.  

  

(3) EUT L 84 av 26.3.2008, s. 1. 

(4) EUT L 144 av 31.5.2011, s. 1. 

(5) EUT L 305 av 23.11.2007, s. 30. 
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7) Formatet på det europeiske kjøretøynummeret og kravet 

om at det skal være påført på kjøretøyet, er begge 

nødvendige for å identifisere kjøretøyet, og bør derfor 

fortsatt inngå i TSI-en for drift og trafikkstyring. 

8) For å gjøre det enklere å forstå det nasjonale 

kjøretøyregisteret og prosessen for registrering av 

kjøretøy bør opplysningene om de tekniske kodene som 

utgjør en del av det europeiske kjøretøynummeret, 

overføres til vedtak 2007/756/EF. Vedtak 2007/756/EF 

bør derfor endres. 

9) Kommisjonen må underrette medlemsstatene om 

endringene i kodelisten publisert av Byrået, via 

komiteen nedsatt  i samsvar med artikkel 29 i  

direktiv 2008/57/EF. 

10) I direktiv 2008/57/EF defineres delsystemet «Drift og 

trafikkstyring» som funksjonsbetinget. Derfor vurderes 

TSI-en for drift og trafikkstyring ikke når det gis 

godkjenning for ibruktaking av kjøretøyer, men ved 

vurdering av jernbaneforetaks og infrastruktur-

forvaltningers sikkerhetsstyringssystemer. 

11) Av hensyn til klarhet og enkelhet bør ikke 

overgangsbestemmelsene fastsatt i artikkel 3, 5 og 7 i 

vedtak 2011/314/EU endres. 

12) Vedtak 2008/231/EF og beslutning 2011/314/EF bør 

derfor oppheves. 

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) for 

delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Unionens jern-

banesystem, som fastsatt i vedlegg I, vedtas. 

2. TSI-en fastsatt i vedlegg I til denne beslutning får 

anvendelse på delsystemet «Drift og trafikkstyring» som 

beskrevet i nr. 2.5 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. 

Artikkel 2 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om følgende 

avtaletyper innen 30. juni 2014, forutsatt at de ikke allerede er 

underrettet i henhold til kommisjonsvedtak 2006/920/EF(1), 

vedtak 2008/231/EF eller beslutning 2011/314/EU: 

  

(1) EUT L 359 av 18.12.2006, s. 1. 

a) nasjonale avtaler mellom medlemsstatene og 

jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger som inngås 

på fast eller midlertidig basis, og som er nødvendige på 

grunn av den planlagte transporttjenestens svært spesielle 

eller lokale karakter, 

b) bilaterale eller multilaterale avtaler mellom jernbaneforetak, 

infrastrukturforvaltninger eller sikkerhetsmyndigheter som 

medfører høy grad av lokal eller regional samtrafikkevne, 

c) internasjonale avtaler mellom én eller flere medlemsstater 

og minst én tredjestat, eller mellom jernbaneforetak eller 

infrastrukturforvaltninger fra medlemsstater og minst ett 

jernbaneforetak eller én infrastrukturforvaltning fra en 

tredjestat, som medfører høy grad av lokal eller regional 

samtrafikkevne. 

Artikkel 3 

Hver medlemsstat som handler i samsvar med kapittel 7 i 

vedlegg I til denne beslutning, skal ajourføre den nasjonale 

gjennomføringsplanen for TSI-en som er fastsatt i samsvar med 

artikkel 4 i vedtak 2006/920/EF, artikkel 4 i vedtak 

2008/231/EF og artikkel 5 i beslutning 2011/314/EU. 

Hver medlemsstat skal innen 31. desember 2014 oversende den 

ajourførte gjennomføringsplanen til de andre medlemsstatene 

og Kommisjonen. 

Artikkel 4 

Vedtak 2008/231/EF og beslutning 2011/314/EF oppheves fra 

1. januar 1014. 

Artikkel 5 

I vedtak 2007/756/EF gjøres følgende endringer: 

a) Ny artikkel innsettes etter artikkel 1: 

«Artikkel 1a 

 Tillegg 6 til vedlegget til dette vedtak får anvendelse fra  

1. januar 2014.» 

b) Vedlegget endres i samsvar med vedlegg II til denne 

beslutning. 

Artikkel 6 

1. Byrået skal på sitt nettsted offentliggjøre kodelistene 

omhandlet i del 9, 10, 11, 12 og 13 i tillegg 6 til vedlegget til 

vedtak 2007/756/EF.  
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2. Byrået skal ajourføre kodelistene nevnt i nr. 1 og 

underrette Kommisjonen om eventuelle endringer i dem. 

Kommisjonen skal underrette medlemsstatene om utviklingen i 

disse listene gjennom komiteen nedsatt i samsvar med 

artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. 

Artikkel 7 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2014. 

Artikkel 8 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 14. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 _____   
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1. INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

Denne tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne (heretter kalt «TSI») gjelder for delsystemet «Drift og 

trafikkstyring», som er oppført i listen i nr. 1 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF. Ytterligere opplysninger 

om dette delsystemet finnes i kapittel 2 i dette vedlegget. 

Om nødvendig skiller TSI-en mellom kravene til konvensjonelle tog og høyhastighetstog som definert i 

kapittel 2.1 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF. 

1.2. Geografisk virkeområde 

Denne TSI-ens geografiske virkeområde er det europeiske jernbanesystemet i samsvar med artikkel 1 i 

direktiv 2008/57/EF, med unntak av de systemene og nettene som er nevnt i artikkel 1 nr. 3 i direktiv 

2008/57/EF. 

1.3. Innholdet i denne TSI-en 

I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2001/16/EF omfatter denne TSI-en følgende: 

a)  Den angir det tilsiktede virkeområdet for delsystemet «Drift og trafikkstyring» — kapittel 2. 

b)  Den fastsetter grunnleggende krav til det aktuelle delsystemet og delsystemets grensesnitt mot andre 

delsystemer — kapittel 3. 

c)  Den fastsetter funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner som delsystemet og dets 

grensesnitt mot andre delsystemer skal oppfylle. Om nødvendig kan disse spesifikasjonene variere 

avhengig av delsystemets bruk, f.eks. avhengig av de kategoriene av jernbanelinjer, knutepunkter 

og/eller rullende materiell som er fastsatt i vedlegg I til direktiv 2008&57&EF — kapittel 4. 

d)  Den angir hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som er omfattet av europeiske spesifikasjoner, 

herunder europeiske standarder, som er nødvendige for å nå målet om samtrafikkevne i det 

transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog — kapittel 5. 

e)  Den angir, i hvert enkelt tilfelle, hvilke framgangsmåter som skal brukes for å vurdere 

samtrafikkomponentenes samsvar eller bruksegnethet — kapittel 6. 

f)  Den angir strategien for gjennomføring av TSI-en. Det er særlig nødvendig å spesifisere de fasene som 

skal sluttføres for å oppnå en gradvis overgang fra nåværende til endelig situasjon, der samsvar med 

TSI-en er normen — kapittel 7. 

g)  Den angir hvilke faglige kvalifikasjoner som kreves av det berørte personalet, og hvilke vilkår for 

helse og sikkerhet på arbeidsplassen som skal oppfylles under arbeidet med drift og vedlikehold av det 

aktuelle delsystemet, samt vilkår for gjennomføringen av TSI-en — kapittel 4. 

Det kan dessuten i samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktiv 2008/57/EF fastsettes bestemmelser om 

særtilfeller for hver TSI. Disse er angitt i kapittel 7. 

I kapittel 4 omfatter denne TSI-en også særlige drifts- og vedlikeholdsregler for virkeområdet angitt i 

nr. 1.1 og 1.2 i dette vedlegg. 

2.  BESKRIVELSE AV DELSYSTEM/VIRKEOMRÅDE 

2.1. Delsystem 

Delsystemet «Drift og trafikkstyring» er beskrevet i nr. 2.5 i vedlegg II til direktiv 2008/57/EF som følger: 

«Framgangsmåter og tilhørende utstyr som muliggjør enhetlig drift av de ulike strukturelle delsystemene, 

både under normal drift og driftsforstyrrelser, herunder særlig togsammensetning og framføring av tog, 

trafikkplanlegging og -styring. 

De faglige kvalifikasjonene som kreves for å kunne yte trafikktjenester over landegrensene.» 

2.2. Virkeområde 

Denne TSI-en får anvendelse på delsystemet «Drift og trafikkstyring» for infrastrukturforvaltninger og 

jernbaneforetak i forbindelse med drift av tog på det europeiske jernbanesystemet som definert i 

kapittel 1.2.  
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2.2.1. Personale og tog 

Nr. 4.6 og 4.7 får anvendelse på personale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver som å framføre et tog 

eller arbeide om bord på et tog, når dette innebærer å krysse én eller flere grenser mellom stater og å 

arbeide utenfor det eller de områdene som angis som «grense» i nettveiledningen til en 

infrastrukturforvaltning, og som omfattes av dennes sikkerhetsgodkjenning. 

Nr. 4.6.2 får også anvendelse på lokomotivførere, som angitt nr. 8 i vedlegg VI til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2007/59/EF(1). Personalet anses ikke å passere en grense dersom vedkommende utelukkende 

arbeider innenfor det eller de «grense»-områdene som er beskrevet i første avsnitt i dette nummer. 

For personale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver i forbindelse med togavgang og gir tillatelse til 

togbevegelser, får medlemsstatenes gjensidige godkjenning av faglige kvalifikasjoner og av helse- og 

sikkerhetsvilkår anvendelse. 

For personale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver i tilknytning til siste klargjøring av et tog før det 

krysser én eller flere grenser, og som arbeider utenfor det eller de «grense»-områdene som er beskrevet i 

første avsnitt i dette nummer, får nr. 4.6 anvendelse med gjensidig godkjenning av vilkår for helse og 

sikkerhet mellom medlemsstatene. Et tog anses ikke å inngå i en tjeneste over landegrensene dersom alle 

kjøretøyene i toget utelukkende krysser landegrensen, men ikke den eller de «grense»-områdene som er 

beskrevet i første avsnitt i dette nummer. 

Dette kan sammenfattes i tabell 1 og 2: 

Tabell 1 

Personale som arbeider om bord på tog som krysser landegrensene og fortsetter utover 

grenseområdet 

Oppgave Faglige kvalifikasjoner Medisinske krav 

Togbetjening 4.6. 4.7. 

Gi tillatelse til togbevegelser Gjensidig godkjenning Gjensidig godkjenning 

Klargjøring av tog 4.6. Gjensidig godkjenning 

Trafikkstyring Gjensidig godkjenning Gjensidig godkjenning 

Tabell 2 

Personale som arbeider om bord på tog som ikke krysser landegrensene, eller som bare medfølger 

fram til grenseområder 

Oppgave Faglige kvalifikasjoner Medisinske krav 

Togbetjening Gjensidig godkjenning Gjensidig godkjenning 

Gi tillatelse til togbevegelser Gjensidig godkjenning Gjensidig godkjenning 

Klargjøring av tog Gjensidig godkjenning Gjensidig godkjenning 

Trafikkstyring Gjensidig godkjenning Gjensidig godkjenning 

2.2.2. Prinsipper 

Denne TSI-en omfatter bare de elementene (som fastsatt i kapittel 4) i delsystemet «Drift og 

trafikkstyring» der det hovedsakelig finnes driftsmessige grensesnitt mellom jernbaneforetak og 

infrastrukturforvaltninger, og som bidrar særlig til samtrafikkevne. 

Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger skal sikre at alle krav med hensyn til regler og prosedyrer 

overholdes ved etablering av egnede prosesser. Etablering av disse prosessene er en relevant del av 

jernbaneforetakets og infrastrukturforvaltningens sikkerhetsstyringssystem, som fastsatt i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF(2). Selve sikkerhetsstyringssystemet vurderes av den 

aktuelle nasjonale sikkerhetsmyndigheten før sikkerhetssertifikatet/-godkjenningen tildeles.  

  

(1) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 51. 

(2) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44. 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/287 

 

 

2.2.3. Anvendelse på eksisterende kjøretøyer og infrastruktur 

De fleste av kravene i denne TSI-en gjelder prosesser og framgangsmåter, men en rekke krav gjelder også 

fysiske elementer, tog og kjøretøyer som er viktige for driften. 

Prosjekteringskriteriene for disse komponentene er beskrevet i de strukturelle TSI-ene som omfatter 

delsystemer, for eksempel rullende materiell. Innenfor rammen av denne TSI-en vurderes komponentenes 

driftsmessige funksjoner. 

3.  GRUNNLEGGENDE KRAV 

3.1. Samsvar med grunnleggende krav 

I samsvar med artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF skal det europeiske jernbanesystemet samt dets 

delsystemer og samtrafikkomponenter oppfylle de grunnleggende kravene som er fastsatt i generelle 

vendinger i vedlegg III til nevnte direktiv. 

3.2. Grunnleggende krav — oversikt 

De grunnleggende kravene omfatter: 

— sikkerhet, 

— pålitelighet og tilgjengelighet 

— helse, 

— miljøvern, 

— teknisk kompatibilitet. 

I henhold til direktiv 2008/57/EF kan de grunnleggende kravene gjelde generelt for hele det europeiske 

jernbanesystemet eller særskilt for hvert delsystem og dets komponenter. 

Tabellen nedenfor inneholder et sammendrag av samsvaret mellom de grunnleggende kravene i vedlegg 

III til direktiv 2008/57/EF og denne TSI-en. 
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Tabell 3 

Nummer Tittel 

Sikkerhet 

P
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Særskilte grunnleggende 

krav knyttet til drift og 

trafikkstyring 

1
.1

.1
 

1
.1

.2
 

1
.1

.3
 

1
.1

.4
 

1
.1

.5
 

1
.2

 

1
.3

.1
 

1
.3

.2
 

1
.4

.1
 

1
.4

.2
 

1
.4

.3
 

1
.4

.4
 

1
.4

.5
 

1
.5

 

2
.6

.1
 

2
.6

.2
 

2
.6

.3
 

4.2.1.2 Dokumentasjon for lokomotivførere      X         X  X 

4.2.1.2.1 Regelbok            X   X  X 

4.2.1.2.2 Strekningsbok               X  X 

4.2.1.2.2.1 Utarbeiding av strekningsbok               X   

4.2.1.2.2.2 Endring av opplysninger i strekningsboken               X  X 

4.2.1.2.2.3 Informasjon til lokomotivføreren i sanntid               X X X 

4.2.1.2.3 Ruteplaner               X X X 

4.2.1.2.4 Rullende materiell      X         X  X 

4.2.1.3 Dokumentasjon til annet personale i jernbaneforetak 

enn lokomotivførere 

     X         X  X 

4.2.1.4 Dokumentasjon til infrastrukturforvaltningens 

personale som gir tillatelse til togbevegelser 

     X         X X  

4.2.1.5 Sikkerhetsrelatert kommunikasjon mellom tog-

personalet, øvrig personale i jernbaneforetaket og 

personale som gir tillatelse til togbevegelser 

     X         X X X 

4.2.2.1 Togets synlighet X              X  X 

4.2.2.1.1 Generelt krav X              X  X 

4.2.2.1.2 Forende X              X  X 

4.2.2.1.3 Bakende X              X  X 



   

 

 

3
1

.8
.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. 5

5
/2

8
9
 

 

Nummer Tittel 

Sikkerhet 
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Helse Miljøvern 

T
ek

n
is

k
 k

o
m

p
a
ti

b
il

it
et

 

Særskilte grunnleggende 

krav knyttet til drift og 

trafikkstyring 

1
.1

.1
 

1
.1

.2
 

1
.1

.3
 

1
.1

.4
 

1
.1

.5
 

1
.2

 

1
.3

.1
 

1
.3

.2
 

1
.4

.1
 

1
.4

.2
 

1
.4

.3
 

1
.4

.4
 

1
.4

.5
 

1
.5

 

2
.6

.1
 

2
.6

.2
 

2
.6

.3
 

4.2.2.2 Togets hørbarhet X           X   X  X 

4.2.2.2.1 Generelt krav X              X  X 

4.2.2.2.2 Betjening X                X 

4.2.2.3 Identifikasjon av kjøretøy      X         X  X 

4.2.2.4 Sikkerhet for passasjerer og last               X   

4.2.2.5 Togsammensetning               X   

4.2.2.6 Bremsing av toget  X             X  X 

4.2.2.6.1 Minstekrav til bremsesystemet  X             X  X 

4.2.2.6.2 Bremseevne  X             X  X 

4.2.2.7 Sikring av at toget er i driftsferdig stand  X             X  X 

4.2.2.7.1 Generelt krav               X  X 

4.2.2.7.2 Nødvendige data               X  X 

4.2.2.8 Krav til synlighet av signaler og markører langs sporet              X X   

4.2.2.9 Lokomotivførerens dødmannsfunksjon               X   

4.2.3.1 Togplanlegging  X              X X 

4.2.3.2 Identifikasjon av tog               X X X 

4.2.3.3 Togavgang               X  X 

4.2.3.3.1 Kontroll og prøving før avgang  X    X         X  X 

4.2.3.3.2 Underretning til infrastrukturforvaltningen om togets 

driftsstatus 

 X    X          X X 



   

 

N
r. 5

5
/2

9
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

3
1

.8
.2

0
1
7
 

 

Nummer Tittel 

Sikkerhet 

P
ål

it
el

ig
h

et
 o

g
 t

il
g

je
n

-

g
el

ig
h

et
 

Helse Miljøvern 

T
ek

n
is

k
 k

o
m

p
a
ti

b
il

it
et

 

Særskilte grunnleggende 

krav knyttet til drift og 

trafikkstyring 

1
.1

.1
 

1
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1
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1
.1
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1
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.5
 

1
.2

 

1
.3

.1
 

1
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1
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1
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.2
 

1
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1
.4

.4
 

1
.4
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1
.5

 

2
.6

.1
 

2
.6

.2
 

2
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.3
 

4.2.3.4 Trafikkstyring               X X X 

4.2.3.4.1 Generelle krav               X X X 

4.2.3.4.2 Togmelding               X X X 

4.2.3.4.2.1 Data som kreves for rapportering av togets posisjon               X  X 

4.2.3.4.2.2 Forventet tidspunkt for overlevering               X  X 

4.2.3.4.3 Farlig gods               X X  

4.2.3.4.4 Driftskvalitet                X X 

4.2.3.5 Registrering av data      X          X  

4.2.3.5.1 Registrering av overvåkingsdata utenfor toget      X          X  

4.2.3.5.2 Registrering av overvåkingsdata om bord på toget      X          X  

4.2.3.6 Driftsforstyrrelser               X X X 

4.2.3.6.1 Melding til andre brukere               X  X 

4.2.3.6.2 Melding til lokomotivførere               X   

4.2.3.6.3 Beredskapsplaner               X X X 

4.2.3.7 Håndtering av nødssituasjoner               X X X 

4.2.3.8 Hjelp til togpersonalet ved en hendelse eller ved en 

alvorlig funksjonsfeil på rullende materiell 

                X 

4.4 Driftsregler               X X  

4.6 Faglige kvalifikasjoner               X X X 

4.7 Helse- og sikkerhetsvilkår               X   
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4. DELSYSTEMETS EGENSKAPER 

4.1. Innledning 

Idet det tas hensyn til alle relevante grunnleggende krav, omfatter delsystemet «Drift og trafikkstyring», 

som beskrevet i nr. 2.2, bare de delene som er angitt i dette kapittelet. 

I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/14/EF(1) har infrastrukturforvaltningen det 

overordnede ansvaret for å formulere alle de relevante kravene som togene skal oppfylle for å oppnå 

tillatelse for framføring på sitt nett, idet det tas hensyn til de enkelte jernbanelinjenes geografiske 

særegenheter samt de funksjonsspesifikasjonene eller tekniske spesifikasjonene som er fastsatt i dette 

kapittel. 

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemet 

Funksjonsspesifikasjonene og de tekniske spesifikasjonene for delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

omfatter følgende: 

— spesifikasjoner for personalet 

— spesifikasjoner for tog 

— spesifikasjoner for togdrift 

4.2.1. Spesifikasjoner for personalet 

4.2.1.1. Gen ere l le  krav  

Dette avsnittet omhandler personale som bidrar til driften av delsystemet ved å utføre sikkerhetskritiske 

oppgaver der det er et direkte grensesnitt mellom et jernbaneforetak og en infrastrukturforvaltning. 

1)  Personale i jernbaneforetak 

a)  som har som oppgave å framføre tog (gjennom hele denne TSI-en kalt «lokomotivfører»), og som 

utgjør en del av «togpersonalet», 

b)  som utfører oppgaver om bord (utover togframføring), og som utgjør en del av «togpersonalet», 

c)  som klargjør togene. 

2)  Personalet i infrastrukturforvaltningen som har som oppgave å gi tillatelse til togbevegelser. 

Følgende områder er omfattet: 

— Dokumentasjon 

— Kommunikasjon 

For personale som definert i punkt 2.2.1 inneholder denne TSI-en i tillegg krav om følgende: 

— Kvalifikasjoner (se nr. 4.6 og tillegg L) 

— Helse- og sikkerhetsvilkår (se nr. 4.7) 

4.2.1.2. Doku mentas jon  for  lok omot ivførere  

Jernbaneforetakene som har ansvaret for togdriften, skal gi lokomotivføreren alle de opplysningene som er 

nødvendige for at vedkommende skal kunne utføre sine oppgaver. 

I den forbindelse skal det tas hensyn til alle opplysninger som ved normal drift, ved driftsforstyrrelser og i 

nødssituasjoner er nødvendige for de strekningene som skal trafikkeres, og for det rullende materiellet 

som brukes på disse strekningene. 

4.2.1.2.1. Lokomotivførerens regelbok 

Alle nødvendige framgangsmåter for lokomotivføreren skal samles i et dokument eller databærende 

medium kalt «Lokomotivførers regelbok». 

«Lokomotivførers regelbok» skal inneholde opplysninger om kravene for alle trafikkerte strekninger og 

det rullende materiellet på disse strekningene, i de situasjoner med normal drift, driftsforstyrrelser og drift 

i nødssituasjoner som lokomotivføreren kan bli utsatt for.  

  

(1) EFT L 75 av 15.3.2001, s. 29. 
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Lokomotivførers regelbok skal dekke to ulike aspekter: 

— ett som beskriver de felles reglene og prosedyrene (samtidig som det tas hensyn til tillegg A, B og C), 

— et annet som beskriver alle nødvendige regler og prosedyrer som gjelder særskilt for hver 

infrastrukturforvaltning. 

Regelboken skal omfatte prosedyrer som minst dekker følgende aspekter: 

— Personalets sikkerhet og trygghet 

— Styring, kontroll og signal 

— Drift av toget, herunder ved driftsforstyrrelser 

— Trekkraftkjøretøyer og rullende materiell 

— Hendelser og ulykker 

Jernbaneforetaket har ansvaret for å utarbeide lokomotivførerens regelbok. 

Jernbaneforetaket skal utgi lokomotivførers regelbok i samme format for hele infrastrukturen som 

lokomotivføreren skal arbeide på. 

Jernbaneforetaket skal utarbeide lokomotivførerens regelbok på en slik måte at lokomotivføreren er i 

stand til å anvende alle driftsreglene. 

Den skal ha to tillegg: 

— Tillegg 1: Kommunikasjonshåndbok 

— Tillegg 2: Blankettsamling 

Forhåndsdefinerte meldinger og blanketter skal være på infrastrukturforvaltningen(e)s «arbeidsspråk». 

Prosessen for å utarbeide og ajourføre lokomotivførers regelbok skal omfatte følgende trinn: 

— Infrastrukturforvaltningen (eller den organisasjonen som er ansvarlig for å utarbeide driftsreglene) 

skal gi jernbaneforetaket de nødvendige opplysningene på infrastrukturforvaltningens arbeidsspråk. 

— Jernbaneforetaket skal utarbeide det opprinnelige eller ajourførte dokumentet. 

— Dersom det språket jernbaneforetaket velger til lokomotivførers regelbok, ikke er det opprinnelige 

språket som ble benyttet da de aktuelle opplysningene ble gitt, skal jernbaneforetaket sørge for å 

ordne med nødvendig oversettelse av dokumentet og/eller gi forklarende noter på et annet språk. 

Infrastrukturforvaltningen skal påse at opplysningene i dokumentasjonen som jernbaneforetaket/ 

jernbaneforetakene får, er fullstendige og nøyaktige. 

Jernbaneforetaket skal påse at opplysningene i lokomotivførers regelbok er fullstendige og nøyaktige. 

4.2.1.2.2. Beskrivelse av jernbanelinjen og relevant utstyr montert langs sporet på de trafikkerte jernbanelinjene 

Lokomotivførerne skal gis en beskrivelse av jernbanelinjene de skal trafikkere, og av det tilhørende 

utstyret langs sporet som er relevant med hensyn til framføring av toget. Disse opplysningene skal samles 

i ett enkelt dokument kalt «Strekningsbok» (som kan være et vanlig papirdokument eller et 

datamaskinbasert dokument). 

Følgende opplysninger skal minst være med: 

— Generelle driftsegenskaper 

— Opplysninger om endringer i stigning og fall 

— Detaljert strekningsoversikt over jernbanelinjen 

4.2.1.2.2.1. Utarbeiding av strekningsbok 

Strekningsboken skal utarbeides på samme måte for alle infrastrukturer som trafikkeres av tog fra ett og 

samme jernbaneforetak.  
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Jernbaneforetaket har ansvaret for å utarbeide en fullstendig og korrekt strekningsbok (ved f.eks. å sørge 

for nødvendig oversettelse og/eller gi forklarende merknader) med bruk av de opplysningene som 

infrastrukturforvaltningen har gitt. 

Følgende opplysninger skal være med (listen er ikke uttømmende): 

a)  Generelle driftsegenskaper: 

— signaltype og tilhørende trafikksystem (dobbeltspor, toveistrafikk, venstre- eller høyrekjøring 

osv.), 

— type strømforsyning, 

— type togradio. 

b)  Opplysninger om endringer i stigningsforhold med tilhørende verdier og stedsangivelse. 

c)  Detaljert strekningsoversikt over jernbanelinjen: 

— navn på stasjoner langs jernbanelinjen og viktige anlegg med tilhørende stedsangivelse, 

— tunneler, med stedsangivelse, navn, lengde, nærmere opplysninger om gangbaner og nødutganger 

osv. samt angivelse av sikre områder der evakuering av passasjerene kan finne sted, 

— viktige steder, som f.eks. nøytrale linjeavsnitt, 

— tillatte hastighetsgrenser for hvert spor, herunder eventuelt differensierte hastigheter for visse 

togtyper, 

— ansvarlig infrastrukturforvaltning, 

— midler for kommunikasjon med trafikkstyrings-/kontrollsenteret ved normal drift og 

driftsforstyrrelser. 

Infrastrukturforvaltningen skal påse at opplysningene i dokumentasjonen som jernbaneforetaket/ 

jernbaneforetakene får, er fullstendige og nøyaktige. 

Jernbaneforetaket skal påse at opplysningene i strekningsboken er fullstendige og nøyaktige. 

4.2.1.2.2.2. Endring av opplysninger i strekningsboken 

Infrastrukturforvaltningen skal underrette jernbaneforetaket om alle faste eller midlertidige endringer i de 

gitte opplysningene i samsvar med punkt 4.2.1.2.2.1. 

Jernbaneforetaket skal samle disse endringene i et særskilt dokument eller databærende medium, i et 

format som skal være det samme for alle infrastrukturer som trafikkeres av tog fra ett og samme 

jernbaneforetak. 

Infrastrukturforvaltningen skal påse at opplysningene i dokumentasjonen som jernbaneforetaket/ 

jernbaneforetakene får, er fullstendige og nøyaktige. 

Jernbaneforetaket skal påse at opplysningene i dokumentet som sammenfatter endringene i opplysningene 

i strekningsboken, er fullstendige og nøyaktige. 

4.2.1.2.2.3. Informasjon til lokomotivføreren i sanntid 

Infrastrukturforvaltningen skal underrette lokomotivførerne om enhver endring av linjen eller utstyr langs 

sporet som ikke er blitt meldt som endringer av opplysninger i strekningsboken i henhold til punkt 

4.2.1.2.2.2. 

4.2.1.2.3. Ruteplaner 

Opplysninger om rutetider gjør det lettere å oppnå punktlig drift av toget og bidrar til bedre service. 

Jernbaneforetaket skal gi lokomotivførerne de opplysninger som er nødvendig for normal drift av toget, 

og som minst omfatter: 

— identifikasjon av toget,  
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— togets kjøredager (om nødvendig), 

— stoppesteder og aktiviteter som er forbundet med dem, 

— andre tidsmessige referansepunkter, 

— tidspunkter for ankomst, avgang og passering for hvert av disse målepunktene. 

Disse opplysningene om togdriften, som skal bygge på de opplysningene som infrastrukturforvaltningen 

har gitt, kan gis enten elektronisk eller på papir. 

Opplysningene skal presenteres for lokomotivføreren på samme måte for alle jernbanelinjene som 

jernbaneforetaket trafikkerer. 

4.2.1.2.4. Rullende materiell 

Jernbaneforetaket skal gi lokomotivføreren alle opplysninger som er relevante for driften av det rullende 

materiellet i situasjoner med driftsforstyrrelser (f.eks. når tog trenger hjelp). Slik dokumentasjon skal også 

fokusere på det særskilte grensesnittet mot infrastrukturforvaltningens personale i disse tilfellene. 

4.2.1.3. Doku mentas jon  for  ann et  p ersona le i  j e rnban eforetak  enn  lok omot ivfø rere  

Jernbaneforetaket skal la alt personale som utfører sikkerhetskritiske oppgaver (enten de arbeider om bord 

på toget eller ikke), få tilgang til de regler og prosedyrer og særskilte opplysninger om rullende materiell 

og strekninger som anses som relevante for disse oppgavene, når oppgavene medfører et direkte 

grensesnitt mot infrastrukturforvaltningens personale, utstyr eller systemer. Slike opplysninger skal kunne 

anvendes ved både normal drift og driftsforstyrrelser. 

For togpersonalet skal strukturen, formatet, innholdet og prosessen for utarbeiding og ajourføring av slike 

opplysninger bygge på de spesifikasjonene som er fastsatt i punkt 4.2.1.2 i denne TSI-en. 

4.2.1.4. Doku mentas jon  for  in fra s t ruk tur forva ltn in gsp ersona le  som gi r  t i l l a t e lse  t i l  

t ogb evegelser  

Alle nødvendige opplysninger for sikkerhetsrelatert kommunikasjonen mellom personalet som gir 

tillatelse til togbevegelser, og togpersonalet skal angis i: 

— dokumenter som beskriver kommunikasjonsprinsippene (tillegg C), 

— blankettsamlingen. 

Infrastrukturforvaltningen skal utarbeide disse dokumentene på sitt arbeidsspråk. 

4.2.1.5. S ikkerh ets re la t er t  kommunikasjon  mel lom togp ersonale t ,  ø vrig  p ersona le i  

j e rnban eforetak et  og p ersona le  som gi r  t i l la t e l se t i l  t ogb evegelser  

Det språket som skal brukes til sikkerhetsrelatert kommunikasjon mellom togpersonalet, øvrig personale i 

jernbaneforetaket (definert i tillegg L) og personale som gir tillatelse til togbevegelser, skal være det 

«arbeidsspråket» (se ordlisten) som brukes av infrastrukturforvaltningen på den aktuelle 

jernbanestrekningen. 

Prinsippene for sikkerhetsrelatert kommunikasjon mellom togpersonalet og personalet som gir tillatelse til 

togbevegelser, finnes i tillegg C. 

Infrastrukturforvaltningen har i samsvar med direktiv 2001/14/EF ansvaret for å offentliggjøre det 

«arbeidsspråket» som dens personale bruker i den daglige drift. 

Dersom lokal praksis også gjør det nødvendig med et annet språk, er det imidlertid 

infrastrukturforvaltningens ansvar å fastsette de geografiske grensene for bruken av det. 

4.2.2. Spesifikasjoner for tog 

4.2.2.1. Togets  syn li gh et  

4.2.2.1.1.  Generelt krav 

Jernbaneforetaket skal sørge for at togene er utstyrt med innretninger for å angi togets for- og bakende.  
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4.2.2.1.2.  Forende 

Jernbaneforetaket skal sikre at et tog som nærmer seg, er fullt synlig og gjenkjennelig ved at det er utstyrt 

med korrekt uformede tente hvite frontlykter. 

Forenden på det forreste jernbanekjøretøyet skal være utstyrt med tre lys som danner en likebeint trekant, 

som vist nedenfor. Disse lysene skal alltid være tent når toget styres fra denne enden av toget. 

 

Frontlyktene skal gjøre det lett å få øye på toget (f.eks. for jernbanearbeidere og personer som krysser 

sporoverganger) (markeringslys), gi lokomotivføreren tilstrekkelig sikt (belysning av jernbanelinjen 

framover, informasjonstavler og markeringspunkter på sporet osv.) (frontlykter) om natten og når 

lysforholdene er dårlige, og skal ikke blende lokomotivføreren på møtende tog. 

Avstanden mellom lyktene, høyden over skinnene, diameteren, lysstyrken, dimensjonene og formen på 

lyskjeglen som sendes ut både dag og natt, er definert i TSI-en for rullende materiell. 

4.2.2.1.3.  Bakende 

Jernbaneforetaket skal sørge for de nødvendige midler for å markere togets bakende. Sluttsignalet trenger 

bare å være synlig på bakenden av det siste jernbanekjøretøyet. Det skal vises som angitt nedenfor. 
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4.2.2.1.3.1.  Passasjertog 

Markeringen av bakenden på et passasjertog skal bestå av to røde lys med konstant belysning i samme 

høyde over bufferen på tverraksen. 

4.2.2.1.3.2.  Godstog i internasjonal trafikk 

Medlemsstatene skal for tog som passerer en grense mellom medlemsstatene, meddele hvilke av følgende 

krav som får anvendelse på deres nett: 

Enten 

— to røde lys med konstant belysning, eller 

— to reflekterende plater med følgende form, med hvite sidetrekanter og røde topp- og bunntrekanter: 

 

Lyktene eller platene skal være plassert i samme høyde over bufferen på tverraksen. Medlemsstater som 

stiller krav om to reflekterende plater, må også godta to røde lys med konstant belysning som markering 

av togets bakende. 

4.2.2.1.3.3. Godstog som ikke krysser en grense mellom medlemsstatene 

For godstog som ikke passerer en grense mellom medlemsstatene, er markeringen av togets bakende et 

åpent punkt (se tillegg U). 

4.2.2.2. Togets  hørba rh et  

4.2.2.2.1. Generelt krav 

Jernbaneforetakene skal sikre at togene er utstyrt med en togfløyte som angir at et tog nærmer seg. 

4.2.2.2.2. Betjening 

Det skal være mulig å betjene togfløyten fra alle førerposisjoner. 

4.2.2.3. Id ent i f ika s jon  av  k jøretø y  

Hvert kjøretøy skal ha et europeisk kjøretøynummer som gjør at det skiller seg ut fra alle andre kjøretøyer. 

Dette nummeret skal være godt synlig minst på hver langside av kjøretøyet, som angitt i tillegg P. 

Det europeiske kjøretøynummeret består av 12 sifre; flere opplysninger finnes i vedtak 2007/756/EF. 

Det skal også være mulig å identifisere kjøretøyets driftsmessige begrensninger. 

4.2.2.4. S ikkerh et  for  passas j erer  og  la s t  

4.2.2.4.1.  Sikkerhet for last 

Jernbaneforetaket skal sørge for at godskjøretøyer er sikkert og trygt lastet, og at de fortsetter å være det 

under hele reisen.  
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4.2.2.4.2.  Sikkerhet for passasjerer 

Jernbaneforetaket skal sørge for at persontransport gjennomføres på en sikker måte ved avgang og under 

reisen. 

4.2.2.5. Togsammen setn ing  

Jernbaneforetaket skal fastsette de reglene og prosedyrene som personalet skal følge for å sikre at toget 

oppfyller kravene til det tildelte ruteleiet. 

Kravene til togsammensetningen skal ta hensyn til følgende forhold: 

a)  Kjøretøyer 

— Alle kjøretøyer i toget skal oppfylle alle krav som gjelder for de jernbanestrekningene toget skal 

trafikkere. 

— Alle kjøretøyer i toget skal kunne framføres med høyest mulig hastighet i samsvar med oppsatt 

ruteplan. 

— Alle kjøretøyer i toget skal være vedlikeholdt innenfor sine fastsatte intervaller, og disse 

intervallene skal heller ikke overskrides under den planlagte reisen (verken når det gjelder tid eller 

avstand). 

b)  Toget 

— Kombinasjonen av kjøretøyer som utgjør et tog, skal være i samsvar med de tekniske 

begrensningene for den aktuelle strekningen, og skal ikke overskride den største lengden som er 

tillatt for avgangs- og mottaksstasjonene. 

— Jernbaneforetaket skal kontrollere at toget er i tilfredsstillende teknisk stand til reisen, og fortsetter 

å være det under hele reisen. 

c)  Vekt og aksellast 

— Togets vekt skal ikke være høyere enn tillatt med hensyn til strekningsavsnitt, koplingenes styrke, 

trekkraft og andre relevante togegenskaper. Grensene for aksellast skal overholdes. 

d)  Togets høyeste hastighet 

— Togets høyeste kjørehastighet skal fastsettes ut fra eventuelle begrensninger på den eller de 

aktuelle jernbanestrekningene samt eventuelle begrensninger med hensyn til bremsevirkning, 

aksellast og kjøretøytype. 

e)  Kinematisk profil 

— Den kinematiske profilen for hvert kjøretøy (herunder eventuell last) i toget skal ligge innenfor 

den høyeste tillatte verdien for det aktuelle strekningsavsnittet. 

Ytterligere begrensninger kan kreves eller pålegges på grunnlag av type bremseanlegg eller trekkraft for et 

bestemt tog. 

4.2.2.6. B remsing av  toget  

4.2.2.6.1.  Minstekrav til bremseanlegget 

Alle kjøretøyer i et tog skal være tilknyttet det gjennomgående automatiske bremseanlegget som er 

beskrevet i TSI-en for rullende materiell (kommisjonsvedtak 2006/861/EF(1), 2008/232/EF(2) og 

2011/291/EU(3)). 

I det første og siste kjøretøyet i toget (herunder alle trekkraftkjøretøyer) skal den automatiske bremsen 

være aktivert. 

Dersom toget utilsiktet blir delt i to deler, skal de to adskilte kjøretøyene automatisk kunne stoppe ved full 

oppbremsing. 

4.2.2.6.2.  Bremseevne 

Infrastrukturforvaltningen skal opplyse jernbaneforetaket om den faktiske bremseevnen som kreves. 

Denne opplysningen skal om nødvendig omfatte de vilkårene for bruk av bremseanlegget som eventuelt 

kan påvirke infrastrukturen, som for eksempel magnetisk brems, strømbrems og virvelstrømsbrems.  

  

(1) EUT L 344 av 8.12.2006, s. 1. 

(2) EUT L 84 av 26.3.2008, s. 132. 

(3) EUT L 139 av 26.5.2011, s. 1. 
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Jernbaneforetaket er ansvarlig for å sikre at toget har tilstrekkelig bremseevne ved å utarbeide 

bremseregler som foretakets personale skal følge. 

Reglene om bremseevne skal forvaltes innenfor infrastrukturforvaltningens og jernbaneforetakets 

sikkerhetsstyringssystem. 

Ytterligere krav er angitt i tillegg T. 

4.2.2.7. S ikr in g av a t  t oget  e r  i  d r i f t s ferd ig  s tand  

4.2.2.7.1. Generelt krav 

Jernbaneforetaket skal definere en prosess for å sikre at alt sikkerhetsrelatert utstyr om bord på toget 

fungerer helt som det skal, og at det er sikkert å framføre toget. 

Jernbaneforetaket skal underrette infrastrukturforvaltningen om alle endringer i togets egenskaper som 

påvirker togets yteevne, eller alle endringer som kan påvirke togets evne til å benytte det tildelte ruteleiet. 

Infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket skal fastsette og ajourføre vilkårene og framgangsmåtene 

for togframføring i situasjoner med redusert drift. 

4.2.2.7.2. Nødvendige data 

De dataene som kreves for sikker og effektiv drift, samt den prosessen som skal benyttes for å overføre 

disse dataene, skal omfatte: 

— identifikasjon av toget, 

— identiteten til det jernbaneforetaket som har ansvaret for toget, 

— togets faktiske lengde, 

— hvorvidt et tog transporterer passasjerer eller dyr selv om dette ikke er planlagt, 

— alle driftsmessige begrensninger (lasteprofil, hastighetsbegrensninger osv.) med angivelse av aktuelle 

kjøretøyer, 

— opplysninger som infrastrukturforvaltningen trenger for å transportere farlig gods. 

Jernbaneforetaket skal sikre at disse opplysningene gjøres tilgjengelige for infrastrukturforvaltningen(e) 

før togets avgang. 

Jernbaneforetaket skal underrette infrastrukturforvaltningen(e) dersom et tog ikke kommer til å benytte sitt 

tildelte ruteleie eller er innstilt. 

4.2.2.8. Krav t i l  syn li gh et  av s i gna ler  og  markører  lan gs  sp oret  

Lokomotivføreren skal kunne se signaler og markører langs sporet, og lokomotivføreren skal kunne se 

dem i situasjoner der føreren trenger å overholde signalene og markørene. Dette gjelder også for andre 

typer skilt langs sporet som har å gjøre med sikkerhet. 

Førerrommene skal være utformet på en enhetlig måte, slik at lokomotivføreren lett kan se de viste 

opplysningene. 

4.2.2.9. Lok omot ivførerens  dødmannsfunksjon  

Det er nødvendig med en innretning om bord som overvåker togførerens årvåkenhet. Denne skal tre i kraft 

for å få toget til å stoppe dersom føreren ikke reagerer innen en viss tid; tidsrommet er spesifisert i TSI-en 

for rullende materiell. 

4.2.3. Spesifikasjoner for togdrift 

4.2.3.1. Togp lan leggin g  

Infrastrukturforvaltningen skal i samsvar med direktiv 2001/14/EF opplyse om hvilke data som kreves ved 

anmodning om et ruteleie. 

4.2.3.2. Id ent i f ika s jon  av  tog  

Hvert tog skal identifiseres av et tognummer. Tognummeret gis av infrastrukturforvaltningen når denne 

tildeler et ruteleie, og det må være kjent for jernbaneforetaket og alle infrastrukturforvaltninger som er 

involvert i driften av toget. Tognummeret skal være entydig for hvert nett. Endring av tognummeret under 

en togreise bør unngås.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/299 

 

 

4.2.3.2.1. Tognummerets format 

Tognummerets format er definert i kommisjonsvedtak 2012/88/EU av 25. januar 2012 om den tekniske 

spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemene «Styring, kontroll og signal» i det 

transeuropeiske jernbanesystemet(1) (heretter kalt TSI-en for styring, kontroll og signal). 

4.2.3.3. Togavgang 

4.2.3.3.1. Kontroll og prøving før avgang 

Jernbaneforetaket skal fastsette kontroller og prøvinger for å sikre at alle avganger gjennomføres på en 

sikker måte (f.eks. av dører, last, bremser). 

4.2.3.3.2. Underretning til infrastrukturforvaltningen om togets driftsstatus 

Jernbaneforetaket skal underrette infrastrukturforvaltningen når toget er klart til å kjøre på nettet. 

Jernbaneforetaket skal underrette infrastrukturforvaltningen om alle avvik som påvirker toget eller driften 

av toget, dersom dette har innvirkninger på togframføringen før avgang og under reisen. 

4.2.3.4. Tra f ikkstyr in g  

4.2.3.4.1. Generelle krav 

Trafikkstyringen skal sørge for en sikker, effektiv og punktlig drift av jernbanen, herunder effektiv 

gjenoppretting etter driftsforstyrrelser. 

Infrastrukturforvaltningen skal fastsette framgangsmåter og metoder for: 

— sanntidsstyring av togene, 

— driftstiltak for å opprettholde høyest mulig yteevne i infrastrukturen i tilfelle faktiske eller forventede 

forsinkelser eller hendelser, og 

— underretning til jernbaneforetaket/-ene i slike tilfeller. 

Eventuelle ytterligere prosesser som jernbaneforetaket krever, og som påvirker grensesnittet mot 

infrastrukturforvaltningen(e), kan innføres etter avtale med infrastrukturforvaltningen. 

4.2.3.4.2. Togmelding 

4.2.3.4.2.1. Data som kreves for rapportering av togets posisjon 

Infrastrukturforvaltningene skal: 

a) fastsette en metode for sanntidsregistrering av tidspunktene for togs avgang fra, ankomst til eller 

passering av relevante forhåndsbestemte meldepunkter på deres nett samt deltatidsverdien, 

b) framskaffe de særlige dataene som kreves i forbindelse med rapportering av togets posisjon. Slike 

opplysninger skal omfatte: 

— identifikasjon av toget, 

— identiteten til meldingspunktet, 

— jernbanelinjen som toget framføres på, 

— planlagt tid på meldingspunktet, 

— faktisk tid på meldingspunktet (og om det dreier seg om avgang, ankomst eller passering — det 

skal angis separate ankomst- og avgangstider for de mellomliggende meldingspunktene der toget 

stanser), 

— antall minutter for tidlig eller for sen ankomst til meldingspunktet, 

— første forklaring på enhver forsinkelse på over ti minutter eller en annen grenseverdi i henhold til 

systemet for overvåking av punktlighet, 

— angivelse av at en rapportering om et tog er forsinket, og hvor mange minutter forsinkelsen utgjør, 

— eventuelle tidligere tognummer/-numre, 

— innstilling av tog for hele eller deler av reisen.  

  

(1) EUT L 51 av 23.2.2012, s. 1. 
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4.2.3.4.2.2. Forventet tidspunkt for overlevering 

Infrastrukturforvaltningen skal ha en rutine som gjør det mulig å angi avviket, beregnet i antall minutter, 

fra det planlagte tidspunktet for overlevering av et tog fra én infrastrukturforvaltning til en annen. 

Denne rutinen skal omfatte opplysninger om driftsavbrudd (beskrivelse av problemet og hvor det er 

oppstått). 

4.2.3.4.3. Farlig gods 

Jernbaneforetaket skal definere framgangsmåter for å overvåke transporten av farlig gods. 

Disse framgangsmåtene skal omfatte: 

— bestemmelsene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF(1), 

— opplysninger til lokomotivføreren om forekomst og plassering av farlig gods om bord på toget, 

— opplysninger som infrastrukturforvaltningen krever for transport av farlig gods, 

— fastsettelse, i samarbeid med infrastrukturforvaltningen, av kommunikasjonsveier og planlegging av 

særskilte tiltak som skal treffes i tilfelle nødssituasjoner som berører gods. 

4.2.3.4.4. Driftskvalitet 

Infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket skal iverksette prosesser for å overvåke om alle de 

aktuelle tjenestene drives på en effektiv måte. 

Overvåkingsprosessene skal analysere dataene og identifisere de underliggende tendensene når det gjelder 

både menneskelige feil og systemfeil. Resultatene av denne analysen skal brukes til å utarbeide 

forbedringstiltak med sikte på å forhindre eller dempe virkningene av hendelser som kan gjøre driften av 

det transeuropeiske nett mindre effektiv. 

Dersom slike forbedringstiltak skal være nyttige for hele nettet, også for andre infrastrukturforvaltninger 

og jernbaneforetak, må de kunne formidles slik at forretningshemmeligheter ikke avsløres. 

Hendelser som har medført betydelige driftsavbrudd, skal analyseres av infrastrukturforvaltningen så raskt 

som mulig. Infrastrukturforvaltningen skal eventuelt, og særlig når en av dens ansatte er berørt, invitere 

det eller de jernbaneforetakene som er involvert i hendelsen, til å delta i analysen. Dersom resultatet av 

denne analysen fører til anbefalinger om å forbedre nettet, for å forhindre eller dempe årsakene til 

ulykker/hendelser, skal disse anbefalingene formidles til alle relevante infrastrukturforvaltninger og 

jernbaneforetak som er berørt. 

Disse prosessene skal dokumenteres og granskes internt. 

4.2.3.5. Regis t rer in g av da ta  

Data som gjelder togframføring, skal registreres og lagres med henblikk på å 

— støtte en systematisk sikkerhetsovervåking for å forebygge hendelser og ulykker, 

— fastslå lokomotivførerens arbeidsmåte og togets og infrastrukturens funksjonsevne i tidsrommet før en 

hendelse eller ulykke og (om nødvendig) umiddelbart etter at en hendelse eller ulykke har inntruffet, 

slik at det er mulig å avdekke årsaker knyttet til togframføringen eller -utstyret, og for å få et bedre 

grunnlag for nye eller endrede tiltak som kan hindre gjentakelser, 

— registrere opplysninger om både lokomotivet/trekkraftkjøretøyets funksjonsevne og arbeidsmåten til 

føreren av toget. 

Det skal være mulig å henføre registrerte data til: 

— dato og tidspunkt for registreringen, 

— nøyaktig geografisk beliggenhet av stedet der hendelsen ble registrert (avstand i kilometer fra et kjent 

sted), 

— identifikasjon av toget, 

— lokomotivførerens identitet. 

Kravene med hensyn til lagring, regelmessig evaluering av og tilgang til disse dataene er beskrevet i den 

relevante nasjonale lovgivningen i medlemsstaten: 

— der jernbaneforetaket har sin tillatelse (for data som er registrert om bord), eller 

— der infrastrukturen finnes (for data som er registrert utenfor toget).  

  

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13. 
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4.2.3.5.1. Registrering av overvåkingsdata utenfor toget 

Infrastrukturforvaltningen skal minst registrere følgende data: 

— feil på utstyr langs sporet som er knyttet til togets bevegelser (signaler, sporveksler osv.), 

— påvisning av et overopphetet aksellager, dersom dette utstyret finnes, 

— kommunikasjonen mellom lokomotivføreren og det personalet hos infrastrukturforvaltningens som gir 

tillatelse til togbevegelser. 

4.2.3.5.2. Registrering av overvåkingsdata om bord på toget 

Jernbaneforetaket skal minst registrere følgende data: 

— passering av faresignaler eller «sluttpunkt for kjøretillatelse» uten tillatelse, 

— aktivering av nødbremsen, 

— togets hastighet, 

— enhver utkopling eller tilsidesettelse av togets styrings- og signalsystemer, 

— aktivering av signalhornet, 

— aktivering av dører (åpning, lukking), 

— utslag på varmgangsdetektorene om bord, dersom slike er montert, 

— identifikasjon av førerrommet som de registrerte kontrolldataene gjelder. 

4.2.3.6. Dri f t s fors tyr re lser  

4.2.3.6.1. Melding til andre brukere 

Infrastrukturforvaltningen skal sammen med jernbaneforetaket/-ene fastsette en framgangsmåte for 

umiddelbart å kunne underrette hverandre om enhver situasjon som reduserer jernbanenettets eller det 

rullende materiellets sikkerhet, ytelse og/eller tilgjengelighet. 

4.2.3.6.2. Melding til lokomotivførere 

Infrastrukturforvaltningen skal ved driftsforstyrrelser som berører dens ansvarsområde, gi 

lokomotivførerne formell instruksjon om hvilke tiltak de skal treffe for å håndtere den aktuelle svikten på 

en sikker måte. 

4.2.3.6.3. Beredskapsplaner 

Infrastrukturforvaltningen skal i samarbeid med alle de jernbaneforetakene som trafikkerer dens 

infrastruktur, og eventuelt i samarbeid med tilstøtende infrastrukturforvaltninger, definere, offentliggjøre 

og gjøre tilgjengelig relevante beredskapsplaner og tildele ansvarsområder på grunnlag av kravet om å 

minske de negative virkningene som følge av driftsforstyrrelser. 

Kravene til planlegging og håndtering av slike hendelser skal stå i forhold til sviktens art og det mulige 

omfanget av driftsforstyrrelsen. 

Disse tiltakene, som minst skal omfatte planer for gjenoppretting av nettet til «normal» status, kan også 

innbefatte: 

— feil på rullende materiell (for eksempel feil som kan føre til alvorlige trafikkforstyrrelser, og 

framgangsmåter for å berge tog som er rammet av feil), 

— feil på infrastrukturen (for eksempel når det har oppstått en svikt i strømforsyningen, eller i situasjoner 

der togene kan bli omdirigert fra den oppsatte jernbanestrekningen), 

— ekstreme værforhold. 

Infrastrukturforvaltningen skal utarbeide og ajourføre kontaktopplysningene for nøkkelpersonalet til 

infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket som kan kontaktes dersom det oppstår trafikkforstyrrelser 

som kan føre til driftsforstyrrelser. Disse opplysningene skal inneholde kontaktopplysninger som gjelder 

både i og utenfor arbeidstiden. 

Jernbaneforetaket skal framlegge disse opplysningene for infrastrukturforvaltningen og underrette 

infrastrukturforvaltningen om alle endringer i disse kontaktopplysningene. 

Infrastrukturforvaltningen skal underrette alle jernbaneforetak om alle endringer i sine kontakt-

opplysninger.  



Nr. 55/302 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

4.2.3.7. Håndter in g av nødssi tuas jon er  

Infrastrukturforvaltningen skal etter samråd med: 

— alle jernbaneforetak som trafikkerer dens infrastruktur, eventuelt i samråd med organer som 

representerer jernbaneforetaket som trafikkerer på dens infrastruktur, 

— eventuelle tilstøtende infrastrukturforvaltninger, 

— eventuelle lokale myndigheter, eventuelt de organene på lokalt eller nasjonalt plan som representerer 

nødtjenestene, herunder brann- og redningstjenesten, 

fastsette, offentliggjøre og tilgjengeliggjøre hensiktsmessige tiltak for å håndtere nødssituasjoner og 

gjenopprette normal drift på jernbanelinjen. 

Slike tiltak skal normalt omfatte: 

— kollisjoner, 

— brann om bord på toget, 

— evakuering av tog, 

— ulykker i tunneler, 

— hendelser som involverer farlig gods, 

— avsporinger. 

Jernbaneforetaket skal gi infrastrukturforvaltningen nærmere opplysninger om disse forholdene, særlig 

med hensyn til berging eller gjeninnsetting av tog på sporet. 

Jernbaneforetaket skal også ha rutiner for å informere passasjerene om hvordan nødssituasjoner og 

sikkerhet om bord håndteres. 

4.2.3.8. Hje lp  t i l  togp ersona let  ved  en  h e nd else  e l le r  ved  en  a lvor l i g  funksjons fei l  på  

ru l lende  mater i e l l  

Jernbaneforetaket skal fastsette egnede framgangsmåter for å bistå togpersonalet i situasjoner med 

redusert drift for å unngå eller minske forsinkelser som følge av tekniske eller andre feil på det rullende 

materiellet (for eksempel kommunikasjonslinjer og tiltak som skal treffes ved evakuering av et tog). 

4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene 

På bakgrunn av de grunnleggende kravene fastsatt i kapittel 3 gjelder følgende funksjonsspesifikasjoner 

og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene: 

4.3.1. Grensesnitt mot TSI-en for infrastruktur 

Henvisning til TSI-en for 

drift 
 

Henvisning til TSI-en for 

infrastruktur for jernbane-

systemet for konvensjonelle tog 

 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Bremseevne 4.2.2.6.2 Sporets lengdebestandighet 4.2.7.2 

Endringer i opplysninger 

i strekningsboken 

4.1.2.2.2 

Driftsregler 4.4 

Driftsforstyrrelser 4.2.3.6 
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Henvisning til TSI-en for 

drift 
 

Henvisning til TSI-en for 

infrastruktur for jernbane-

systemet for konvensjonelle tog 

 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Personale og tog 2.2.1 Faglige kvalifikasjoner 4.6 

4.3.2. Grensesnitt mot TSI-en for styring, kontroll og signal 

Henvisning til TSI-en for 

drift 
 

Henvisning til TSI-en for 

styring, kontroll og signal 
 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Regelbok 4.2.1.2.1 Togdeteksjonssystemer 

montert langs sporet 

4.2.10 

Driftsregler 4.4 Driftsregler 4.4 

Synlighet av signaler og 

markører langs sporet 

4.2.2.8 Synlighet av styrings-, 

kontroll- og signalelementer 

montert langs sporet 

4.2.15 

Bremseevne 4.2.2.6 Togets bremseevne og 

bremseegenskaper 

4.2.2 

Tognummer 4.2.3.2.1 Grensesnitt mellom 

lokomotivfører og maskin i 

ETCS 

4.2.12 

Grensesnitt mellom 

lokomotivfører og maskin i 

GSM-R 

4.2.13 

Registrering av data om 

bord 

4.2.3.5 Grensesnitt mot lovpliktig 

registrering av data 

4.2.14 

4.3.3. Grensesnitt mot TSI-en for rullende materiell 

4.3.3.1. Gren sesn i t t  mot  TSI-en  for  lok omot iver  og  TSI-en  for  ru l lend e  mater i e l l  fo r  

passas j er t ransp ort  

Henvisning til TSI-en for 

drift 
 

Henvisning til TSI-en for 

lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertransport 

for jernbanesystem for 

konvensjonelle tog 

 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Beredskapsplaner 4.2.3.6.3 Nødkopling 4.2.2.2.4 

Togsammensetning 4.2.2.5 Grensesnitt mot infrastruk-

tur: Akseltrykk og hjultrykk 

4.2.3.2 

Minstekrav til 

bremsesystemet 

4.2.2.6.1 Bremseevne 4.2.4.5 

Togets synlighet 4.2.2.1 Utvendige lykter 4.2.7.1 

Togets hørbarhet 4.2.2.2 Signalhorn 4.2.7.2 

Signalers synlighet 4.2.2.8 Sikt ut 4.2.9.1.3 

Frontrutens optiske 

egenskaper 

4.2.9.2.2 

Innvendig belysning 4.2.9.1.8 

Lokomotivførerens 

dødmannsfunksjon 

4.2.2.9 Kontroll av lokomotiv-

førerens aktivitet 

4.2.9.3.1 

Registrering av data 4.2.3.5.2 Ferdsskriver 4.2.9.6 
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4.3.3.2. Gren sesn i t t  mot  TSI-en  for  godsvogn er  

Henvisning til TSI-en for 

drift 
 

Henvisning til TSI-en for 

godsvogner for konvensjonelle 

tog 

 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Bakende 4.2.2.1.3.2 Festeinnretninger for 

sluttsignal 

4.2.6.3 

Bakende 4.2.2.1.3.2 Sluttsignal Vedlegg E 

Togsammensetning 4.2.2.5 Sporvidde 4.2.3.1 

Togsammensetning 4.2.2.5 Forenlighet med linjenes 

lastbærende evne 

4.2.3.2 

Beredskapsplaner 4.2.3.6.3 Heving og løfting 4.2.2.2 

Bremsing av toget 4.2.2.6 Brems 4.2.4 

4.3.3.3. Gren sesn i t t  mot  TSI-en  for  ru l lend e mater i e l l  fo r  hø yh ast i gh ets tog  

Henvisning til TSI-en for 

drift 
 

Henvisning til TSI-en for 

rullende materiell for 

høyhastighetstog 

 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Togsammensetning 4.2.2.5 Minste bremseevne 4.2.4.1 

Minstekrav til bremse-

systemet 

4.2.2.6.1 Krav til bremsesystem 4.2.4.3 

Bremseevne 4.2.2.6.2 

Bremseevne 4.2.2.6.2 Virvelstrømbrems 4.2.4.5 

Bremseevne 4.2.2.6.2 Beskyttelse av et 

stillestående tog 

4.2.4.6 

Bremseevne 4.2.2.6.2 Bremseevne i bratte 

hellinger 

4.2.4.7 

Informasjon til 

lokomotivføreren i 

sanntid 

4.2.1.2.2.3 

Krav til 

passasjerkjøretøyer 

4.2.2.4 Atkomst 4.2.2.4 

Passasjeralarm 4.2.5.3 

Nødutganger 4.2.7.1 

Forende 4.2.2.1.2 Lykter foran og bak 4.2.7.4.1 

Bakende 4.2.2.1.3 Lykter foran og bak 4.2.7.4.1 

Togets hørbarhet 4.2.2.2 Signalhorn 4.2.7.4.2 

Synlighet av signaler og 

markører langs sporet 

4.2.2.8 Frontrute og togets front 4.2.2.7 

Lokomotivførerens 

dødmannsfunksjon 

4.2.2.9 Lokomotivførerens 

dødmannsfunksjon 

4.2.7.8 

Togsammensetning 4.2.2.5 Endekopling og 

koplingsinnretninger til 

slepetog 

4.2.2.2 
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Henvisning til TSI-en for 

drift 
 

Henvisning til TSI-en for 

rullende materiell for 

høyhastighetstog 

 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Beredskapsplaner 4.2.3.6.3   

Håndtering av  

nødssituasjoner 

4.2.3.7 Kopling Vedlegg K 

Største toglengde 4.2.3.5 

Driftsforstyrrelser 4.2.3.6 Overvåking av aksellager-

tilstand 

4.2.3.3.2 

Dynamiske egenskaper for 

rullende materiell 

4.2.3.4 

Sanding Tillegg B (C1) Sanding 4.2.3.10 

Togpersonalets kunnskap 

om det rullende materi-

ellet 

4.2.2.5 Togets konstruksjon 4.2.1.2 

Tillegg J Overvåkings- og 

diagnosekonsepter 

4.2.7.10 

Beredskapsplaner 4.2.3.6.3 Endekopling og 

koplingsinnretninger til 

slepetog 

4.2.2.2 

Håndtering av nødssi-

tuasjoner 

4.2.3.7 Kopling Vedlegg K 

Driftsforstyrrelser 4.2.3.6 Nødtiltak 4.2.7.1 

Håndtering av nødssi-

tuasjoner 

4.2.3.7 Brannsikring 4.2.7.2 

Registrering av 

overvsåkingsdata om 

bord på toget 

4.2.3.5.2 Overvåkings- og 

diagnosekonsepter 

4.2.7.10 

Informasjon til 

lokomotivføreren i 

sanntid 

4.2.1.2.2.3 Ballastoppsamling 4.2.3.11 

Togsammensetning 4.2.2.5 Miljøforhold 4.2.6.1 

Underretning til 

infrastrukturforvalt-

ningen om togets 

driftsstatus 

4.2.3.3.2. 

Informasjon til 

lokomotivføreren i 

sanntid 

4.2.1.2.2.3 Sidevind 4.2.6.3 

Driftsforstyrrelser 4.2.3.6 

Informasjon til 

lokomotivføreren i 

sanntid 

4.2.1.2.2.3 Maksimale trykkvariasjoner 

i tunneler 

4.2.6.4 

Driftsforstyrrelser 4.2.3.6 

Håndtering av 

nødssituasjoner 

4.2.3.7 Utestøy 4.2.6.5 

Håndtering av 

nødssituasjoner 

4.2.3.7 Brannsikring 4.2.7.2 

Håndtering av 

nødssituasjoner 

4.2.3.7 Løfte-/redningsprosedyrer 4.2.7.5 
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Henvisning til TSI-en for 

drift 
 

Henvisning til TSI-en for 

rullende materiell for 

høyhastighetstog 

 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Registrering av 

overvåkingsdata om bord 

på toget 

4.2.3.5.2 Særlige spesifikasjoner for 

tunneler 

4.2.7.11 

Tillegg J 

Utarbeiding av 

strekningsbok 

4.2.1.2.2.1 Nødbelysningssystem 4.2.7.12 

Håndtering av 

nødssituasjoner 

4.2.3.7 

Hjelpepersonale 4.6.3.2.3.3 

Togsammensetning 4.2.2.5 Krav til trekkraftytelse 4.2.8.1 

Underretning til 

infrastrukturforvalt-

ningen om togets 

driftsstatus 

4.2.3.3.2 

Underretning til 

infrastrukturforvalt-

ningen om togets 

driftsstatus 

4.2.3.3.2 Krav til friksjon mellom 

drivhjul og skinner 

4.2.8.2 

Driftsforstyrrelser 4.2.3.6 

Beskrivelse av jern-

banelinjen og relevant 

utstyr montert langs 

sporet på de trafikkerte 

jernbanelinjene 

4.2.1.2.2 

Driftsforstyrrelser 4.2.3.6 Funksjonsspesifikasjoner og 

tekniske spesifikasjoner for 

strømforsyningen 

4.2.8.3 

Beskrivelse av jern-

banelinjen og relevant 

utstyr montert langs 

sporet på de trafikkerte 

jernbanelinjene 

4.2.1.2.2 

4.3.4. Grensesnitt mot TSI-en for energi 

Henvisning til TSI-en for 

drift 
 

Henvisning til TSI-en for energi 

for jernbanesystem for 

konvensjonelle tog 

 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Beskrivelse av jern-

banelinjen og relevant 

utstyr montert langs 

sporet på de trafikkerte 

jernbanelinjene 

4.2.1.2.2 Drift av strømforsyning 4.4.2 

Informasjon til 

lokomotivføreren i 

sanntid 

4.2.1.2.2.3 

Endringer av opplys-

ninger i strekningsboken 

4.2.1.2.2.2 Utførelse av arbeider 4.4.3 
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Henvisning til TSI-en for 

drift 
 

Henvisning til TSI-en for energi 

for jernbanesystem for 

konvensjonelle tog 

 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Personale og tog 2.2.1 Faglige kvalifikasjoner 4.6 

4.4. Driftsregler 

De reglene og prosedyrene som gjør det mulig med sammenhengende drift av nye og forskjellige 

strukturelle delsystemer som skal inngå i det europeiske jernbanesystemet, særlig de reglene og 

prosedyrene som er direkte knyttet til driften av et nytt system for styring, kontroll og signal, skal være 

identiske i identiske situasjoner. 

For dette formål er driftsreglene for det europeiske systemet for styring av jernbanetrafikk 

(ERTMS/ETCS) og for radiosystemet ERTMS/GSM-R beskrevet i tillegg A. 

Andre driftsregler, som vil kunne standardiseres på hele det europeiske jernbanesystemet, er beskrevet i 

tillegg B. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

Ikke relevant. 

4.6. Faglige kvalifikasjoner 

I samsvar med punkt 2.2.1 i denne TSI-en handler dette punktet om personalets faglige dyktighet og 

språkferdighet, og om den vurderingen som er nødvendig for å oppnå denne kompetansen. 

4.6.1. Faglig dyktighet 

Personalet hos jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen skal ha den relevante faglige dyktigheten 

som kreves for å påta seg alle nødvendige sikkerhetsrelaterte oppgaver under normale forhold, ved 

driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner. Slik kompetanse omfatter faglig kunnskap og evne til å omsette 

denne kunnskapen i praksis. 

Minstekrav til faglige kvalifikasjoner for å kunne løse de enkelte oppgavene finnes i tillegg J og L. 

4.6.1.1. Fagl ig  kunnskap  

Med hensyn til kravene i disse tilleggene og avhengig av de oppgavene som den enkelte medarbeideren 

innehar, omfatter nødvendig kunnskap følgende: 

a)  Generell jernbanedrift med særlig vekt på sikkerhetskritiske oppgaver: 

— Prinsipper for hvordan sikkerhetsstyringssystemene styres i deres organisasjoner. 

— Roller og ansvarsområder for nøkkelpersoner involvert i virksomhet som gjelder samtrafikk. 

— Vurdering av farer, særlig risikoer knyttet til jernbanedrift og kjørestrømanlegg. 

b)  Tilstrekkelig kunnskap om sikkerhetsrelaterte oppgaver når det gjelder framgangsmåter og grensesnitt 

for: 

— jernbanelinjer og utstyr langs sporet, 

— rullende materiell, 

— miljøet. 

4.6.1.2. Evn e t i l  å  omset t e  d enne  kunnskap en  i  p raksi s  

Evnen til å kunne anvende denne kunnskapen under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i 

nødssituasjoner forutsetter at personalet er helt fortrolig med: 

— metoden og prinsippene for å anvende disse reglene og prosedyrene, 

— rutinene for å bruke utstyr montert langs sporet og rullende materiell samt eventuelt konkret 

sikkerhetsrelatert utstyr, 

— prinsipper i sikkerhetsstyringssystemet for å unngå at det oppstår unødig risiko for mennesker og 

prosesser.  
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Personalet må også være i besittelse av en generell evne til å tilpasse seg de ulike situasjonene en person 

kan utsettes for. 

Jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene skal etablere et kompetansestyringssystem for å sikre at 

den enkeltes kompetanse hos det berørte personalet i deres organisasjoner vurderes og opprettholdes. De 

skal også etterutdanne de ansatte for å sikre at deres kunnskap og ferdigheter oppdateres, særlig når det 

gjelder svakheter eller mangler i systemet eller hos personalet. 

4.6.2. Språkferdigheter 

4.6.2.1. P r in s ipper  

Infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket skal sørge for at relevant personale hos dem har den 

nødvendige kompetansen for å bruke de kommunikasjonsprotokoller og -prinsipper som er fastsatt i denne 

TSI-en. 

Dersom infrastrukturforvaltningen bruker et annet «arbeidsspråk» enn det som personalet i 

jernbaneforetaket vanligvis bruker, skal slik opplæring i språk og kommunikasjon utgjøre en vesentlig 

bestanddel av jernbaneforetakets overordnede kompetansestyringssystem. 

Personale hos jernbaneforetaket som har oppgaver som krever at de kommuniserer med 

infrastrukturforvaltningens personale om sikkerhetskritiske forhold, det være seg under normale forhold, 

ved driftsforstyrrelser eller i nødssituasjoner, skal ha tilstrekkelig kunnskap om infrastrukturforvaltningens 

arbeidsspråk. 

4.6.2.2. Kunn skapsnivå  

Kunnskapsnivået i infrastrukturforvaltningens språk skal av sikkerhetsmessige årsaker ligge på et 

tilstrekkelig høyt nivå: 

a)  Lokomotivføreren skal minst kunne utføre følgende: 

— sende og forstå alle meldinger som er angitt i tillegg C til denne TSI-en, 

— kommunisere effektivt under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner, 

— fylle ut de blankettene som kreves for å bruke blankettsamlingen. 

b)  Andre medlemmer av togpersonalet som har oppgaver som krever at de kommuniserer med 

infrastrukturforvaltningen om sikkerhetskritiske spørsmål, skal minst kunne sende og forstå 

opplysninger som beskriver toget og dets driftsstatus. 

Retningslinjer for nødvendig kompetansenivå finnes i tillegg E. Lokomotivførerne skal ha et 

kunnskapsnivå som minst tilsvarer nivå 3. Togpersonalet skal ha et kunnskapsnivå som minst tilsvarer 

nivå 2. 

4.6.3. Førstegangsvurdering og fortløpende vurdering av personalet 

4.6.3.1. Grunn leggende krav  

Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger skal fastsette hvilken vurdering som skal gjelde for deres 

personale. 

Det anbefales at det tas hensyn til følgende punkter: 

A.  Utvelgelse av personale 

— Vurdering av den enkeltes erfaring og kompetanse 

— Vurdering av den enkeltes kompetanse når det gjelder å beherske det eller de fremmedspråkene 

som kreves, eller evnen til å lære seg disse 

B.  Førstegangs yrkesrettet opplæring 

— Analyse av opplæringsbehov 

— Opplæringsressurser 

— Opplæring av instruktører 

C.  Førstegangsvurdering 

— Grunnforutsetninger 

— Vurderingsprogram, herunder praktisk demonstrasjon 

— Instruktørenes kvalifikasjoner 

— Utstedelse av et sertifikat som viser kompetansen  
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D.  Opprettholdelse av kompetanse 

— Prinsipper for opprettholdelse av kompetanse 

— Metoder som skal følges 

— Formalisering av den prosessen som sikrer at kompetansen opprettholdes 

— Framgangsmåte for vurdering 

E.  Oppfriskningskurs 

— Prinsipper for fortløpende opplæring (herunder språk) 

4.6.3.2. An a lyse av opp læ rin gsb ehov 

4.6.3.2.1.  Utvikling av analyser av opplæringsbehov 

Jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen skal analysere opplæringsbehovene for aktuelle 

medarbeidere. 

Denne analysen skal omfatte både virkeområde og kompleksitet og ta hensyn til de risikoene som er 

knyttet til togdriften, særlig når det gjelder menneskelige evner og begrensninger (menneskelige faktorer) 

som kan oppstå som følge av: 

— forskjeller i driftsrutiner mellom forskjellige infrastrukturforvaltninger og de risikoene som er knyttet 

til disse forskjellene, 

— forskjeller mellom oppgaver, driftsmetoder og kommunikasjonsprotokoller, 

— eventuelle forskjeller mellom de «arbeidsspråkene» som blir benyttet av personalet i 

infrastrukturforvaltningen, 

— lokale driftsinstrukser som kan omfatte bruk av særlige framgangsmåter eller særskilt utstyr i visse 

tilfeller, for eksempel i en bestemt tunnel. 

Retningslinjer om de kravene som det bør tas hensyn til, finnes i tilleggene nevnt i nr. 4.6.1 ovenfor. De 

forskjellige elementene for opplæring av personale skal i så fall tas med, idet det tas hensyn til disse 

retningslinjene. 

Visse elementer i tilleggene nevnt i nr. 4.6.1 vil muligens ikke være relevante på grunn av den typen 

trafikk som et jernbaneforetak planlegger, eller på grunn av egenskapene til det nettet som 

infrastrukturforvaltningen driver. I forbindelse med analysen av opplæringsbehovene skal det 

dokumenteres hvilke behov som ikke anses som relevante, og det skal gis en begrunnelse for dette. 

4.6.3.2.2.  Ajourføring av analysen av opplæringsbehov 

Jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen skal utarbeide en framgangsmåte for å gjennomgå og 

ajourføre egne opplæringsbehov, idet det tas hensyn til tidligere revisjoner, tilbakemeldinger på systemet 

og kjente endringer av regler og prosedyrer, infrastruktur og teknologi. 

4.6.3.2.3.  Særlige krav til togpersonale og hjelpepersonale 

4.6.3.2.3.1.  Kunnskap om infrastruktur 

Jernbaneforetaket skal sørge for at personalet om bord har nødvendig kunnskap om den aktuelle 

infrastrukturen. 

Jernbaneforetaket skal fastsette rutiner for hvordan togpersonalet om bord får kunnskap om de 

jernbanestrekningene som trafikkeres, og hvordan slik kunnskap vedlikeholdes. Disse rutinene skal: 

— bygge på de opplysningene om jernbanestrekningen som infrastrukturforvaltningen gir, og 

— være i samsvar med den framgangsmåten som er beskrevet i nr. 4.2.1. 

4.6.3.2.3.2.  Kunnskap om rullende materiell 

Jernbaneforetaket skal fastsette rutiner for hvordan togpersonalet skal skaffe seg kunnskap om 

trekkraftkjøretøyer og rullende materiell, og hvordan slik kunnskap skal vedlikeholdes.  
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4.6.3.2.3.3.  Hjelpepersonale 

Jernbaneforetaket skal sørge for at hjelpepersonale (f.eks. catering- og rengjøringspersonale) som ikke 

utgjør en del av «togpersonalet», utover sin grunnopplæring får opplæring i hvordan de skal håndtere 

instrukser fra fullt utdannet togpersonale. 

4.7. Helse- og sikkerhetsvilkår 

4.7.1. Innledning 

Personale nevnt i nr. 4.2.1 som utfører sikkerhetskritiske oppgaver i samsvar med nr. 2.2, skal ha de 

egenskapene som er nødvendige for å sikre at de overordnede standardene for drift og sikkerhet blir 

overholdt. 

Jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene skal i sitt sikkerhetsstyringssystem fastsette og 

dokumentere de rutinene de skal iverksette for å oppfylle de medisinske, psykologiske og helsemessige 

kravene som stilles til personalet. 

De legeundersøkelsene som er nevnt i nr. 4.7.4, og alle tilhørende beslutninger som gjelder personalets 

individuelle skikkethet, skal utføres av en godkjent bedriftslege. 

Personalet skal ikke utføre sikkerhetskritisk arbeid når deres aktsomhet er nedsatt på grunn av alkohol, 

narkotika eller psykotrope stoffer. Jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen skal derfor iverksette 

framgangsmåter for å begrense den risikoen som personalet utsettes for, dersom de arbeider mens de er 

påvirket av slike stoffer, eller dersom de inntar slike stoffer på arbeidsplassen. 

Inntak av disse stoffene er underlagt grenser fastsatt i de nasjonale reglene i den medlemsstaten der 

togtrafikken finner sted. 

4.7.2. Utgår 

4.7.3. Utgår 

4.7.4. Legeundersøkelser og psykologiske vurderinger 

4.7.4.1. Fø r  an set t e lse  

4.7.4.1.1.  Minsteinnhold i en legeundersøkelse 

Legeundersøkelser skal omfatte: 

— en generell legeundersøkelse, 

— en undersøkelse av sansefunksjoner (syn, hørsel, fargesyn), 

— en analyse av urin eller blod for påvisning av sukkersyke og andre forhold som framkommer i den 

kliniske undersøkelsen, 

— screening for narkotikamisbruk. 

4.7.4.1.2.  Psykologisk vurdering 

Målet med den psykologiske vurderingen er å støtte jernbaneforetaket ved ansettelse og ledelse av 

personale som har de kognitive, psykomotoriske, atferdsmessige og personlige egenskapene som kreves 

for å kunne utføre sine oppgaver på en sikker måte. 

Når innholdet i den psykologiske vurderingen fastsettes, skal psykologen minst ta hensyn til følgende 

kriterier, som er relevante for kravene til hver enkelt sikkerhetssituasjon: 

a)  Kognitive egenskaper: 

— oppmerksomhet og konsentrasjon, 

— hukommelse, 

— oppfatningsevne, 

— dømmekraft, 

— kommunikasjon. 

b)  Psykomotoriske egenskaper: 

— reaksjonshastighet, 

— koordinering av bevegelser.  
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c)  Atferdsmessige og personlige egenskaper: 

— evne til å kontrollere egne følelser, 

— atferdsmessig pålitelighet, 

— selvstendighet, 

— årvåkenhet. 

Dersom psykologen utelater noen av de ovennevnte kriteriene, skal denne beslutningen begrunnes og 

dokumenteres. 

4.7.4.2. Et t er  an set t e lse  

4.7.4.2.1.  Hyppighet av regelmessige legeundersøkelser 

Det skal gjennomføres minst én systematisk legeundersøkelse: 

— hvert 5. år for personale opp til 40 år, 

— hvert 3. år for personale mellom 41 og 62 år, 

— hvert år for personale over 62 år. 

Bedriftslegen skal gjennomføre hyppigere legeundersøkelser dersom den ansattes helsetilstand krever det. 

4.7.4.2.2.  Minstekrav til den regelmessige legeundersøkelsen 

Dersom den ansatte oppfyller de nødvendige kriteriene ved den undersøkelsen som gjennomføres før 

arbeidet starter, skal de regelmessige legeundersøkelsene minst inneholde: 

— en generell legeundersøkelse, 

— en undersøkelse av sansefunksjoner (syn, hørsel, fargesyn), 

— en analyse av urin eller blod for påvisning av sukkersyke og andre forhold som framkommer i den 

kliniske undersøkelsen, 

— screening for å oppdage klinisk påvist narkotikamisbruk. 

4.7.4.2.3.  Supplerende legeundersøkelser og/eller psykologiske vurderinger 

I tillegg til den regelmessige legeundersøkelsen skal det gjennomføres en særskilt supplerende 

legeundersøkelse og/eller psykologisk vurdering dersom det foreligger rimelig grunn til å tvile på den 

ansattes fysiske eller psykiske skikkethet, eller dersom det foreligger begrunnet mistanke om 

narkotikamisbruk eller misbruk eller overdreven bruk av alkohol. Dette vil særlig være tilfellet etter en 

hendelse eller ulykke forårsaket av en menneskelig feil som kan henføres til den aktuelle personen. 

Arbeidsgiveren skal anmode om en legeundersøkelse etter ethvert sykefravær på mer enn 30 dager. I 

relevante tilfeller kan en slik undersøkelse begrenses til at bedriftslegen, på grunnlag av tilgjengelige 

medisinske opplysninger, vurderer det slik at arbeidstakerens arbeidsevne ikke er blitt påvirket. 

Jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen skal iverksette systemer for å sikre at slike supplerende 

undersøkelser og vurderinger gjennomføres på en ordentlig måte. 

4.7.5. Medisinske krav 

4.7.5.1. Gen ere l le  krav  

Personalet skal ikke ha en helsetilstand eller være under medisinsk behandling som kan føre til: 

— plutselig bevisstløshet, 

— nedsatt oppmerksomhet eller konsentrasjon, 

— plutselig tap av arbeidsevne, 

— nedsatt balanse- eller koordineringsevne, 

— betydelig begrenset bevegelsesevne.  
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Det stilles følgende krav til syn og hørsel: 

4.7.5.2. Krav t i l  syn  

— Synsstyrke på avstand med eller uten korreksjon: 0,8 (høyre øye + venstre øye — målt hver for seg), 

minst 0,3 for det svakeste øyet. 

— Største tillatte korreksjon: Langsynthet + 5/nærsynthet -8. Bedriftslegen kan i unntakstilfeller, og etter 

å ha forhørt seg med en øyespesialist, tillate verdier utenfor dette området. 

— Synsstyrke på kort og mellomlang avstand: Tilstrekkelig med eller uten korreksjon. 

— Kontaktlinser er tillatt. 

— Normalt fargesyn: Påvist gjennom bruk av en godkjent prøve, som f.eks. Ishihara, supplert ved en 

annen godkjent prøve dersom det er nødvendig, 

— Synsfelt: Normalt (ikke noe avvik som påvirker den oppgaven som skal utføres). 

— Syn på begge øyne: Ja. 

— Binokulært syn: Ja. 

— Kontrastfølsomhet: God. 

— Ingen progressiv øyesykdom. 

— Linseimplantater, keratotomi og keratektomi er tillatt bare dersom de kontrolleres årlig eller med en 

hyppighet som bedriftslegen fastsetter. 

4.7.5.3. Krav t i l  hørse l  

Tilfredsstillende hørsel som bekreftes av et toneaudiogram, dvs. at 

— hørselen er god nok til å kunne føre en telefonsamtale og kunne høre varsellyder og radiomeldinger, 

— følgende verdier skal betraktes som veiledende: 

— Verdiene for nedsatt hørsel skal ikke være høyere enn 40 dB ved 500 og 1 000 Hz. 

— Verdiene for nedsatt hørsel skal ikke være høyere enn 45 dB ved 2 000 Hz for det øret som har 

dårligst hørsel. 

4.8. Registre over infrastruktur og kjøretøyer 

På grunn av egenskaper ved registrene over infrastruktur og kjøretøyer, som definert i artikkel 33, 34 og 

35 i direktiv 2008/57/EF, er disse registrene uegnet for de særlige kravene i delsystemet «Drift og 

trafikkstyring». Denne TSI-en inneholder derfor ingen spesifikasjoner med hensyn til disse registrene. 

Det finnes imidlertid et driftskrav som går ut på at visse data som har å gjøre med infrastrukturen, skal 

stilles til rådighet for jernbaneforetaket, og omvendt at visse data om rullende materiell skal stilles til 

rådighet for infrastrukturforvaltningen, som angitt i nr. 4.8.1 og nr. 4.8.2. I begge tilfeller skal de aktuelle 

opplysningene være fullstendige og nøyaktige. 

4.8.1. Infrastruktur 

Kravene til de infrastrukturrelaterte dataelementene med hensyn til delsystemet «Drift og trafikkstyring», 

som skal stilles til rådighet for jernbaneforetakene, er spesifisert i tillegg D. Infrastrukturforvaltningen har 

ansvaret for at dataene er korrekte. 

4.8.2. Rullende materiell 

Følgende data om rullende materiell skal være tilgjengelige for infrastrukturforvaltningene. Innehaveren 

har ansvaret for at dataene er korrekte: 

— Hvorvidt kjøretøyet er konstruert av materiell som kan være farlig ved ulykker eller brann (f.eks. 

asbest). 

— Samlet lengde av kjøretøyet, herunder eventuelle buffere. 

5.  SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Definisjon 

Med samtrafikkomponenter menes i henhold til artikkel 2 bokstav f) i direktiv 2008/57/EF «enhver 

enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet som inngår i eller er 

ment å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til jernbanesystemet direkte eller indirekte er 

avhengig av. Begrepet «komponent» omfatter både materielle og immaterielle produkter, som 

programvare.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/313 

 

 

5.2. Liste over komponenter 

For delsystemet «Drift og trafikkstyring» finnes det ingen samtrafikkomponenter. 

6.  SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET FOR KOMPONEN-

TENE SAMT VERIFISERING AV DELSYSTEMET 

6.1. Samtrafikkomponenter 

Ettersom det ikke er angitt noen samtrafikkomponenter i denne TSI-en, er det ikke vedtatt noe om 

vurdering av slike. 

6.2. Delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

6.2.1. Prinsipper 

Delsystemet «Drift og trafikkstyring» er et funksjonsbetinget delsystem som definert i vedlegg II til 

direktiv 2008/57/EF. 

I samsvar med artikkel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF må jernbaneforetaket og infrastrukturforvaltningen 

vise at de oppfyller kravene i denne TSI-en innenfor sine sikkerhetsstyringssystemer, når de søker om nye 

eller endrede sikkerhetssertifikater eller sikkerhetsgodkjenninger. 

De felles sikkerhetsmetodene for samsvarsvurdering krever at nasjonale sikkerhetsmyndigheter innfører 

en inspeksjonsordning for å føre tilsyn med og overvåke det daglige samsvaret med 

sikkerhetsstyringssystemet, herunder alle TSI-ene. Det bemerkes at det ikke kreves at elementer i denne 

TSI-en vurderes særskilt av et meldt organ. 

Krav i denne TSI-en som inneholder en henvisning til strukturbetingede delsystemer, og som er oppført i 

grensesnittene (nr. 4.3), vurderes i henhold til de relevante strukturelle TSI-ene. 

7.  GJENNOMFØRING 

7.1. Prinsipper 

Gjennomføringen av denne TSI-en og overholdelsen av de relevante avsnittene i denne TSI-en skal 

fastsettes i samsvar med en gjennomføringsplan som hver medlemsstat skal utarbeide for de 

jernbanelinjene den har ansvaret for. 

Denne planen skal ta hensyn til: 

a)  de særlige menneskelige faktorene knyttet til driften av en bestemt jernbanelinje, 

b)  de enkelte drifts- og sikkerhetselementene for hver berørte jernbanelinje, og 

c)  hvorvidt gjennomføringen av den eller de aktuelle elementene skal gjelde for 

— alle tog på jernbanelinjen eller ikke, 

— bare visse jernbanelinjer, 

— alle jernbanelinjer, 

— alle tog som framføres på jernbanenettet, 

d)  forholdet til gjennomføring av de andre delsystemene (styring, kontroll og signal, rullende  

materiell osv.). 

Eventuelle særlige unntak som kan gjelde, skal på dette tidspunkt tas i betraktning og dokumenteres som 

en del av planen. 

I gjennomføringsplanen skal det tas hensyn til de ulike nivåene for mulig gjennomføring i hvert av de 

følgende tilfellene, nemlig når 

a)  et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning starter sin virksomhet, 

b)  et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning fornyer eller oppgraderer sine nåværende 

driftssystemer, eller 

c)  nye eller oppgraderte delsystemer for infrastruktur, energi, rullende materiell eller styring, kontroll og 

signal som krever et tilsvarende sett med driftsmetoder, tas i bruk. 

Det er innforstått at denne TSI-en ikke kan gjennomføres fullstendig på alle punkter før den maskinvaren 

(infrastruktur, kontroll og styring osv.) som skal brukes, er blitt harmonisert. Retningslinjene fastsatt i 

dette kapittel skal derfor bare anses som en midlertidig fase som støtter overgangen til målsystemet.  
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7.2. Retningslinjer for gjennomføring 

Gjennomføringen bygger på tre ulike deler: 

a)  bekreftelse på at alle eksisterende systemer og prosesser er i samsvar med kravene i denne TSI-en, 

b)  tilpasning av alle eksisterende systemer og prosesser med sikte på samsvar med kravene i denne TSI-

en, 

c)  nye systemer og prosesser som følge av gjennomføring av andre delsystemer: 

— nye eller oppgraderte konvensjonelle jernbanelinjer (infrastruktur/energi), 

— nye eller oppgraderte ETCS-signalanlegg, GSM-R-radioanlegg, varmgangsdetektorer, … (styring, 

kontroll og signal), 

— nytt rullende materiell (rullende materiell). 

7.3. Særtilfeller 

7.3.1. Innledning 

Følgende særlige bestemmelser er tillatt i særtilfellene nevnt nedenfor. 

Disse særtilfellene tilhører to kategorier: 

— Bestemmelsene gjelder enten permanent («P»-tilfelle) eller midlertidig («T»-tilfelle). 

— I de midlertidige tilfellene skal medlemsstatene oppnå samsvar med det relevante delsystemet enten 

innen 2016 («T1»-tilfelle), eller innen 2024 («T2»). 

7.3.2. Liste over særtilfeller 

7.3.2.1. Mid ler t id ig sær t i lf e l le  (T1 )  for  Est land ,  Latvia  og Li tau en  

Ved gjennomføring av nr. 4.2.2.1.3.2 i denne TSI-en kan tog som kjører utelukkende på nett med en 

sporvidde på 1 520 mm i Estland, Latvia og Litauen, benytte et annet, spesifisert signal for togets 

bakende. 

7.3.2.2. Mid ler t id ig sær t i lf e l le  (T2 )  for  Ir land  og Det  foren t e k on ger ik e  

Ved gjennomføring av nr. 4.2.3.2.1 i denne TSI-en benytter Irland og Det forente kongerike alfanumeriske 

tall i de nåværende systemene. Medlemsstatene skal fastsette krav til og ruteplan for overgang fra 

alfanumeriske tognumre til numeriske tognumre i målsystemet. 

 ______  

Tillegg A 

Driftsregler for ERTMS/ETCS 

Driftsreglene for ERTMS/ETCS og ERTMS/GSM-R er spesifisert i det tekniske dokumentet «ERTMS operational 

principles and rules — version 2» publisert på Det europeiske jernbanebyrås nettsted (www.era.europa.eu). 

 ______   
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Tillegg B 

Andre regler som muliggjør enhetlig drift 

A.  GENERELT 

 Reservert 

B.  PERSONALETS SIKKERHET OG TRYGGHET 

 Reservert 

C.  DRIFTSGRENSESNITT MOT UTSTYR FOR STYRING, KONTROLL OG SIGNAL 

C1. Sanding 

 Dersom toget er utstyrt med en manuelt betjent sandingsinnretning, skal togføreren alltid ha tillatelse til å benytte 

sand, men skal unngå det i den grad det er mulig: 

— i området rundt sporveksler og skinnekryss, 

— under bremsing ved lavere hastigheter enn 20 km/t, 

— når toget står stille. 

 Følgende unntak gjelder: 

— Dersom det er en risiko for SPAD (Signal Passed at Danger – passering av stoppsignal) eller andre alvorlige 

hendelser der bruk av sanding vil kunne forbedre friksjonen. 

— Ved oppstart. 

— Når det er nødvendig å prøve ut sandingsutstyret på trekkraftkjøretøyet. (Prøving bør normalt gjennomføres i 

områder som er særskilt angitt i infrastrukturregisteret.) 

C2. Aktivering av varmgangsdetektorer 

 Reservert 

D.  TOGBEVEGELSER 

D1. Normal drift 

D2. Driftsforstyrrelser 

 Reservert 

E.  AVVIK, HENDELSER OG ULYKKER 

 Reservert 

 ______   
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Tillegg C 

Metoder for sikkerhetsrelatert kommunikasjon 

INNLEDNING 

I dette tillegget fastsettes regler for sikkerhetsrelatert bakke-til-mobil- og mobil-til-bakke-kommunikasjon som får 

anvendelse på informasjon som sendes eller utveksles for sikkerhetskritiske situasjoner på samtrafikknettet, særlig for å 

— fastsette sikkerhetsrelaterte meldingers art og struktur, 

— fastsette en metode for taleoverføring av disse meldingene. 

Dette tillegget skal danne grunnlag for: 

— å gjøre infrastrukturforvaltningen i stand til å utarbeide meldinger og blankettsamlinger. Disse elementene skal 

rettes til jernbaneforetaket samtidig som reglene og forskriftene gjøres tilgjengelige, slik at 

infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket kan utarbeide dokumenter for sitt personale (blankettsamlinger), 

instrukser for personalet som gir tillatelse til togbevegelser, og tillegg 1 til lokomotivførerens regelbok, 

«Kommunikasjonshåndbok». 

Blankettenes bruksomfang og struktur kan variere. For noen risikoer er det relevant å bruke blanketter, for andre ikke. 

I forbindelse med en gitt risiko skal infrastrukturforvaltningen avgjøre hvorvidt det er relevant å bruke en blankett. En 

blankett skal brukes bare dersom dette innebærer større fordeler enn ulemper med hensyn til sikkerhet og ytelse. 

Infrastrukturforvaltningen skal strukturere sine kommunikasjonsprotokoller på en formalisert måte i henhold til 

følgende tre kategorier: 

— muntlige (nød)hastemeldinger, 

— skriftlige meldinger, 

— tilleggsmeldinger. 

Som støtte for å overføre disse meldingene på en ordentlig måte er det utarbeidet en kommunikasjonsmetode. 

1.  KOMMUNIKASJONSMETODE 

1.1. Metodens elementer og prinsipper 

1.1.1 Standardterminologi som skal brukes i framgangsmåtene 

1.1.1.1. Framgangsmåte  for  over fø r ing  av ta le  

Uttrykk som gir den andre parten mulighet til å tale: 

over 

1.1.1.2. Framgangsmåte  for  å  mot t a  meld in ger  

— Når en direkte melding mottas 

 Uttrykk som bekrefter at den sendte meldingen er mottatt: 

mottatt 

 Uttrykk som brukes for å få meldingen gjentatt dersom mottaket er dårlig, eller dersom meldingen er 

vanskelig å oppfatte: 

gjenta (+ snakk sakte) 
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— Ved mottak av en melding som er blitt gjentatt av mottakeren 

 Uttrykk som brukes for å fastslå om en melding som er gjentatt av mottakeren, er nøyaktig den samme 

som den sendte meldingen: 

korrekt 

 eller ikke: 

feil (+ jeg gjentar) 

1.1.1.3. Framgangsmåte  for  å  avb ryt e k ommunikasjon en  

— Dersom meldingen er slutt: 

slutt 

— Dersom avbruddet er midlertidig og forbindelsen ikke brytes 

 Uttrykk som brukes for å be den andre parten vente: 

vent 

— Dersom avbruddet er midlertidig, men forbindelsen brytes 

 Uttrykk som brukes for å fortelle den andre parten at kommunikasjonen vil bli avbrutt, men at den vil 

bli gjenopptatt senere: 

jeg ringer tilbake 

1.1.1.4. Framgangsmåte  for  å  avb ryt e en  skri f t l i g or d re 

Uttrykk som brukes for å avbryte en skriftlig ordre underveis: 

avbryt prosedyre   ....................................................................  

Dersom meldingen skal gjenopptas senere, skal framgangsmåten gjentas fra starten. 

1.1.2. Prinsipper som skal anvendes ved feil eller misforståelser 

For å gjøre det mulig å korrigere eventuelle feil i løpet av kommunikasjonen skal følgende regler anvendes: 

1.1.2.1. Fe i l  

— Feil under sending 

 Dersom avsenderen selv oppdager en feil i forbindelse med sending, skal avsenderen anmode om 

annullering ved å sende følgende melding: 

feil (+ fyll ut ny blankett .........) 

 eller: 

feil + jeg gjentar 

 og deretter sende den opprinnelige meldingen på nytt.  
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— Feil når mottakeren gjentar meldingen 

 Dersom avsender oppdager en feil når meldingen gjentas av mottakeren, skal avsenderen sende 

følgende melding: 

feil + jeg gjentar 

 og sende den opprinnelige meldingen på nytt. 

1.1.2.2. Mis fors tåe lse  

Dersom en av partene misforstår en melding, skal vedkommende be den andre parten gjenta meldingen ved 

å bruke følgende uttrykk: 

gjenta (+ snakk sakte) 

1.1.3. Bokstaveringskode for ord, tall, tidspunkter, avstander, hastigheter og datoer 

For å gjøre det lettere å forstå og formulere meldinger i ulike situasjoner skal hvert ord uttales langsomt og 

korrekt ved å stave ord eller navn og tall som kan misforstås. Et eksempel kan være identifikasjonskoder for 

signaler eller sporveksler. 

Ved bokstavering skal følgende regler anvendes: 

1.1.3.1. S taving av ord  og b okstavkombinasjon er  

Det internasjonale fonetiske alfabetet skal brukes. 

A Alfa G Golf L Lima Q Quebec V Victor 

B Bravo H Hotel M Mike R Romeo W Whisky 

C Charlie I India N November S Sierra X X-ray 

D Delta J Juliet O Oscar T Tango Y Yankee 

E Echo K Kilo P Papa U Uniform Z Zulu 

F Foxtrot         

Eksempel: 

Sporveksler A B = sporveksler alfa-bravo. 

Signalnummer KX 835 = signal Kilo X-Ray åtte tre fem. 

Infrastrukturforvaltningen kan tilføye ytterligere bokstaver sammen med en fonetisk uttale for hver bokstav 

som tilføyes, dersom det kreves for det alfabetet som anvendes på infrastrukturforvaltningens arbeidsspråk. 

Jernbaneforetaket kan tilføye ytterligere opplysninger om uttalen dersom det anses som nødvendig. 

1.1.3.2. An givelse av ta l l  

Tall skal angis siffer for siffer. 

0 Null 3 Tre 6 Seks 9 Ni 

1 Én 4 Fire 7 Sju   

2 To 5 Fem 8 Åtte   

Eksempel: tog 2183 = tog to-én-åtte-tre. 

Desimaler skal angis med ordet «komma». 

Eksempel: 12,50 = én-to-komma-fem-null 

1.1.3.3. An givelse av t id  

Tid skal angis i lokal tid i tråd med vanlig språkbruk. 

Eksempel: 10:52 = klokken ti femtito. 

Dette er prinsippet, men dersom det er nødvendig, kan tidspunktet også angis siffer for siffer (klokken én 

null fem to).  
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1.1.3.4. An givelse av avst ander  og hast i gh et er  

Avstander skal angis i kilometer, og hastigheter i kilometer per time. 

Engelske mil (miles) kan brukes dersom denne enheten brukes på den aktuelle infrastrukturen. 

1.1.3.5. An givelse av da toer  

Datoer skal angis på vanlig måte. 

Eksempel: 10. desember 

1.2. Kommunikasjonsstruktur 

Taleoverføring av sikkerhetsrelaterte meldinger skal i prinsippet bestå av følgende to faser: 

— identifikasjon og anmodning om instruks, 

— sending av selve meldingen og avslutning av sendingen. 

Den første fasen kan kortes ned eller overses helt når det gjelder høyt prioriterte sikkerhetsmeldinger. 

1.2.1. Regler for identifikasjon og anmodninger om instruks 

For å gjøre det mulig for partene å identifisere hverandre, fastslå driftssituasjonen og oversende instrukser 

gjelder følgende regler: 

1.2.1.1. Id ent i f ika s jon  

Det er svært viktig at de personene som skal kommunisere med hverandre, identifiserer seg selv før 

kommunikasjonen starter, unntatt i forbindelse med høyt prioriterte nødhastemeldinger. Lokomotivførere 

identifiserer seg selv ved hjelp av tognummer og posisjon. Ved kommunikasjon mellom trafikkstyrer og 

lokomotivfører er det trafikkstyreren som er hovedansvarlig for å sikre at rett trafikkstyrer og rett 

lokomotivfører kommuniserer med hverandre. Dette er særlig viktig når kommunikasjonen finner sted i 

områder med overlappende kommunikasjonsgrenser. 

Dette prinsippet gjelder også dersom kommunikasjonen har vært avbrutt. 

Følgende meldinger skal anvendes av de ulike partene for dette formål. 

— Av personale som gir tillatelse til togbevegelser: 

Tog  .......................................................................................................................................  

 (nummer) 

Dette er  .............................................................................................  trafikkstyringssentral 

 (navn) 

— Av lokomotivføreren: 

 ................................................................................................  trafikkstyringssentral 

 (navn) 

Dette er tog ...............................................................................................................  

 (nummer) 

Merk at identifikasjonen i tillegg kan etterfølges av en informasjonsmelding som gir personalet som gir 

tillatelse til togbevegelser, nok opplysninger om situasjonen til nøyaktig å avgjøre hvilken framgangsmåte 

lokomotivføreren deretter skal følge. 

1.2.1.2. An modning om ins t ruks  

Før hver anvendelse av en framgangsmåte som støttes av en skriftlig ordre, skal det alltid anmodes om 

instruks. 

Følgende uttrykk skal brukes for å anmode om instruks: 

forbered prosedyre....................................................................... 
  



Nr. 55/320 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

1.2.2. Regler for sending av skriftlige og muntlige meldinger 

1.2.2.1. Hø yt  pr i or i t er t e  s ikk erh etsmeld in ger  

Ettersom dette er meldinger som haster og er svært viktige, 

— kan de sendes eller mottas under togframføring, 

— kan identifikasjonsdelen sløyfes, 

— skal de gjentas, 

— skal de snarest mulig følges opp av ytterligere opplysninger. 

1.2.2.2. Sk ri f t l i ge ordrer  

For at de faste meldingene i blankettsamlingen skal kunne sendes eller mottas på en pålitelig måte (når toget 

står stille), skal følgende regler følges: 

1.2.2.2.1.  Sending av meldinger 

Blanketten skal fylles ut før meldingen sendes, slik at hele meldingsteksten kan sendes i én sending. 

1.2.2.2.2.  Mottak av meldinger 

Mottakeren av meldingen skal fylle ut blanketten i blankettsamlingen med de opplysningene som 

avsenderen gir. 

1.2.2.2.3.  Gjentakelse 

Alle forhåndsbestemte jernbaneopplysninger i blankettsamlingen skal kreves gjentatt. Gjentakelsen skal 

omfatte meldingen som er vist i det grå feltet på blanketten, «tilbakemeldingsavsnittet» og eventuelle 

tilleggsopplysninger eller utfyllende opplysninger. 

1.2.2.2.4.  Bekreftelse på at meldingen er korrekt gjentatt 

Alle meldinger som gjentas, skal følges av en bekreftelse på samsvar eller manglende samsvar fra avsender 

av meldingen. 

korrekt 

eller 

feil + jeg gjentar 

og den opprinnelige meldingen sendes på nytt. 

1.2.2.2.5. Bekreftelse 

For hver melding skal mottak eller ikke bekreftes på følgende måte: 

mottatt 

eller 

negativt, gjenta (+ snakk sakte) 

1.2.2.2.6. Sporbarhet og kontroll 

Alle meldinger fra trafikkstyringspersonalet skal være forsynt med et entydig identifikasjons- eller 

godkjenningsnummer: 

— Dersom meldingen gjelder en handling som lokomotivføreren trenger en særskilt tillatelse for å utføre 

(f.eks. passering av stoppsignal…): 

tillatelse  ..........................................................................................................................  

 (nummer) 
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— I alle andre tilfeller (f.eks. kjøring på sikt …): 

melding  ..................................................................................................................... 

 (nummer) 

1.2.2.2.7  Tilbakemelding 

Hver melding som inneholder en anmodning om «tilbakemelding», skal følges av en tilbakemelding. 

1.2.2.3. Ti l leggsmeld in ger  

Tilleggsmeldinger 

— skal innledes med identifikasjon, 

— skal være korte og presise (om mulig begrenset til opplysninger som skal formidles, samt deres 

bruksområde), 

— skal leses tilbake og etterfølges av en bekreftelse på hvorvidt den er korrekt gjentatt, 

— kan etterfølges av en anmodning om instruks eller ytterligere opplysninger. 

1.2.2.4. In formasjonsmeld in ger  med va ri erende  innhold  som ikk e er  b es t emt  på  forhånd  

Informasjonsmeldinger med varierende innhold skal: 

— innledes med identifikasjon, 

— utarbeides før sending, 

— leses tilbake og etterfølges av en bekreftelse på hvorvidt den er korrekt gjentatt, 

2.  FASTE MELDINGER 

2.1. Meldingenes art 

Faste meldinger brukes til å sende driftsinstrukser i forbindelse med bestemte situasjoner angitt i 

lokomotivførerens regelbok. 

De omfatter selve meldingsteksten, som tilsvarer en situasjon, og et nummer som identifiserer meldingen. 

Dersom meldingen krever tilbakemelding fra mottakeren, angis også svarteksten. 

Disse meldingene bruker forhåndsbestemte uttrykk som er fastsatt av infrastrukturforvaltningen på dennes 

arbeidsspråk, og de formidles i form av forhåndstrykte blanketter på papir eller i elektronisk form. 

2.2. Blanketter 

Blanketter er et formalisert middel til å sende faste meldinger. Disse meldingene er vanligvis meldinger som 

er forbundet med forverrede arbeidsforhold. Typiske eksempler kan være å tillate at en lokomotivfører 

passerer et signal eller et «sluttpunkt for kjøretillatelse», et krav om å kjøre med nedsatt hastighet i et 

bestemt område eller om å undersøke jernbanelinjen. Det kan også være andre omstendigheter som krever 

bruk av slike meldinger. 

Deres formål er å 

— være et felles arbeidsdokument som brukes i sanntid av det personalet som gir tillatelse til 

togbevegelser, og av lokomotivførerne, 

— gi lokomotivføreren (særlig når vedkommende arbeider i ukjente eller uvanlige omgivelser) en 

påminnelse om den prosedyren som skal følges, 

— gjøre det mulig å spore kommunikasjonen. 

For å identifisere blankettene skal det utvikles entydige kodeord eller numre for den aktuelle prosedyren. 

Dette kan bygge på hvor hyppig en blankett forventes brukt. Dersom det er sannsynlig at den blanketten 

som blir brukt hyppigst av samtlige blanketter som utvikles, er blanketten om passering av et signal eller en 

EOA i en faresituasjon, kan denne blanketten få nummer 001 og så videre.  
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2.3. Blankettsamling 

Når alle blankettene som skal brukes, er identifisert, skal de samles i et dokument på papir eller i elektronisk 

form med benevnelsen «blankettsamling». 

Dette er et felles dokument som vil bli brukt av lokomotivføreren og personalet som gir tillatelse til 

togbevegelser, når de kommuniserer med hverandre. Det er derfor viktig at den blankettsamlingen som 

brukes av lokomotivføreren og den som brukes av personalet som gir tillatelse til togbevegelser, er 

utarbeidet og nummerert på samme måte. 

Infrastrukturforvaltningen har ansvaret for å utarbeide blankettsamlingen og selve blankettene på sitt 

«arbeidsspråk». 

Det språket som skal brukes for å sende meldinger, skal alltid være infrastrukturforvaltningens 

«arbeidsspråk». 

Blankettheftet skal bestå av to deler. 

Den første delen skal inneholde følgende: 

— en påminnelse om hvordan blankettsamlingen skal brukes, 

— en indeks over blanketter for prosedyrer fra trafikkstyringspersonalet, 

— en indeks over blanketter for prosedyrer fra lokomotivføreren, når det er relevant, 

— en situasjonsliste med henvisning til hvilken blankett som skal brukes, 

— en ordliste med beskrivelse av de situasjonene hver blankett gjelder for, 

— regler for hvordan meldingene skal bokstaveres (fonetisk alfabet osv.). 

Andre del inneholder selve blankettene. Disse skal samles av jernbaneforetaket og gis til lokomotivføreren. 

3.  TILLEGGSMELDINGER 

Tilleggsmeldinger er opplysningsmeldinger som brukes til å informere om situasjoner som er så sjeldne at 

en forhåndsfastsatt blankett ikke anses for nødvendig, eller om situasjoner som gjelder togframføringen, 

eller togets eller infrastrukturens tekniske tilstand, enten 

— av lokomotivføreren for å informere personalet som gir tillatelse til togbevegelser, eller 

— av personalet som gir tillatelse til togbevegelser for å underrette lokomotivføreren. 

For å gjøre det lettere å beskrive situasjoner og utforme meldinger kan det være nyttig å utarbeide en 

meldingsstruktur, en liste med jernbaneterminologi, et beskrivende diagram over det rullende materiellet 

som brukes, og en beskrivelse av infrastrukturen (spor, kraftforsyning osv.). 

3.1. Retningslinjer for meldingsstrukturen 

Disse meldingene kan struktureres etter følgende retningslinjer: 

Fase i kommunikasjonsflyten Meldingselement 

Begrunnelse for å overføre informasjonen  til orientering 

 for å treffe tiltak 

Observasjon  Det finnes 

 Jeg så 

 Jeg er blitt utsatt for 

 Jeg har kjørt på 
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Fase i kommunikasjonsflyten Meldingselement 

Posisjon  

— langs jernbanelinjen  ved  ................................................................................  

 (stasjonsnavn) 

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

(karakteristisk sted) 

 ved avstandsmerke  ........................................................  

 (nummer) 

— med hensyn til mitt tog  motorvogn  .....................................................................  

 (nummer) 

 tilhengervogn  ................................................................  

 (nummer) 

Art 

— gjenstand 

— person 
 ..............................................................................................  

(se ordliste) 

Tilstand  

— statisk  står på 

 ligger på 

 falt over 

— i bevegelse  går 

 løper 

 i retning mot 

Posisjon i forhold til sporene 

 

 

Disse meldingene kan etterfølges av en anmodning om instruks. 

Meldingselementene skal være på både det språket som jernbaneforetaket har valgt, og de berørte 

infrastrukturforvaltningenes arbeidsspråk. 

3.2. Ordliste over jernbanetermer 

Jernbaneforetaket skal utarbeide en ordliste over jernbanetermer for alle jernbanenettene som dets tog 

trafikkerer. Ordlisten skal inneholde de vanligste termene på jernbaneforetakets valgte språk og på 

infrastrukturforvaltningen(e)s «arbeidsspråk» ved anvendelse av dennes/disses infrastruktur. 

Ordlisten skal bestå av to deler: 

— en tematisk termliste, 

— en alfabetisk termliste.  
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3.3. Beskrivende diagram over rullende materiell 

Dersom jernbaneforetaket mener at det vil være nyttig for driften, skal det utarbeides et beskrivende 

diagram over det rullende materiellet som brukes. Det skal inneholde en liste med betegnelser på de 

forskjellige komponentene som kan forekomme i kommunikasjonen mellom forskjellige berørte 

infrastrukturforvaltninger, samt de vanlig forekommende benevnelsene som brukes på det språket som 

jernbaneforetaket har valgt, og på det «arbeidsspråket» som brukes av infrastrukturforvaltningen(e) hvis 

infrastruktur benyttes. 

3.4. Beskrivelse av karakteristiske egenskaper ved infrastrukturen (spor, kraftforsyning osv.) 

Dersom jernbaneforetaket mener at det vil være nyttig for driften, skal det utarbeides en beskrivelse av de 

karakteristiske egenskapene til infrastrukturen (spor, kraftforsyning osv.) på den jernbanestrekningen som 

trafikkeres. Den skal vise navnene på de ulike komponentene som kan forekomme i kommunikasjonen 

mellom den/de berørte infrastrukturforvaltningen(e). Den skal inneholde de vanligste navnene på de 

standardiserte termene på jernbaneforetakets valgte språk og på infrastrukturforvaltningen(e)s 

«arbeidsspråk» når dennes (disses) infrastruktur benyttes. 

4.  MUNTLIGE MELDINGERS TYPE OG STRUKTUR 

4.1. Nødmeldinger 

Nødmeldinger har til formål å gi raske, viktige driftsinstrukser direkte tilknyttet sikkerheten på jernbanen. 

For å unngå enhver risiko for misforståelser skal meldingene alltid gjentas én gang. 

Nedenfor angis de viktigste meldingene som kan sendes, sortert etter viktighet. 

Infrastrukturforvaltningen kan i tillegg fastsette andre nødmeldinger avhengig av hva virksomheten krever. 

Nødmeldinger kan etterfølges av en skriftlig ordre (se underavsnitt 2). 

Den typen tekst som anvendes til nødmeldinger, skal tas med i tillegg 1 «Kommunikasjonshåndbok» til 

lokomotivførerens regelbok, og i den dokumentasjonen som gis til personale som gir tillatelse til 

togbevegelser. 

4.2. Meldinger sendt av togleder eller lokomotivfører 

a)  Nødvendig å stanse alle tog: 

 Meldingen om at det er nødvendig å stanse alle tog, skal kommuniseres ved hjelp av et lydsignal. I 

mangel av et slik signal skal følgende setning brukes: 

Nødssituasjon, stans alle tog 

 Om nødvendig kan informasjon om sted eller område angis i meldingen. 

 I tillegg skal denne meldingen om mulig raskt suppleres med opplysninger om årsak, sted for 

nødssituasjonen og tognummer: 

Hindring 

eller brann 

eller  .......................................................................................................................  

 (annen årsak) 

på linjen  .............................................  ved ...........................................................  

 (navn)  (km) 

Lokomotivfører  ....................................................................................................  

 (nummer) 
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b)  Nødvendig å stanse et bestemt tog: 

Tog  ...............................................................................................  (på linje/spor) 

 (nummer)  (navn/nummer) 

 I denne situasjonen kan navnet eller nummeret på den jernbanelinjen eller det sporet der toget framføres, 

benyttes til å supplere denne meldingen. 

4.3. Meldinger fra lokomotivføreren 

Nødvendig å bryte kjørestrømmen: 

Nødssituasjon, bryt strømmen 

I tillegg skal denne meldingen om mulig raskt suppleres med opplysninger om årsak, sted for 

nødssituasjonen og tognummer: 

Ved  ...................................................................................................................................................  

 (km) 

på  ...................................................................................................................................  (linje/spor) 

 (navn/nummer) 

mellom  ......................................................................  og  .................................................................  

 (stasjon)  (stasjon)  

Årsak  ................................................................................................................................................  

Lokomotivfører  ...............................................................................................................................  

 (nummer) 

I denne situasjonen kan navnet eller nummeret på den jernbanelinjen eller det sporet der toget framføres, 

benyttes til å supplere denne meldingen. 

 ______   
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Tillegg D 

Opplysninger som jernbaneforetaket må ha tilgang til i forbindelse med de strekningene det har til hensikt å 

trafikkere 

DEL 1. GENERELLE OPPLYSNINGER OM INFRASTRUKTURFORVALTNINGEN 

1.1. Infrastrukturforvaltningen(e)s navn/identitet 

1.2. Stat (eller stater) 

1.3. Kort beskrivelse 

1.4. Liste over generelle driftsregler og -forskrifter (og hvordan få tilgang til dem) 

DEL 2. KART OG DIAGRAMMER 

2.1. Geografisk kart 

2.1.1. Jernbanestrekninger 

2.1.2. Viktigste steder (stasjoner, skiftestasjoner, sporkryss, godsterminaler) 

2.2. Linjediagram 

Opplysninger som skal tas med i diagrammer, om nødvendig supplert med tekst. Dersom det finnes et separat 

diagram over stasjoner/skiftestasjoner/depoter, kan opplysningene i linjediagrammet forenkles 

2.2.1. Angivelse av avstand 

2.2.2. Identifikasjon av hovedspor, forgreningsstrekninger, sidespor og avledningsspor 

2.2.3. Forbindelser mellom jernbanesporene 

2.2.4. Viktigste steder (stasjoner, skiftestasjoner, sporkryss, godsterminaler) 

2.2.5. Alle faste signalers plassering og betydning 

2.3. Diagrammer over stasjoner/skiftestasjoner/depoter (NB: gjelder bare steder som er tilgjengelige for 

samtrafikk) 

Opplysninger som skal tas med i stedsspesifikke diagrammer, om nødvendig supplert med tekst. 

2.3.1. Stedets navn 

2.3.2. Stedets identitetskode 

2.3.3. Stedstype (passasjerterminal, godsterminal, skiftestasjon, depot) 

2.3.4. Alle faste signalers plassering og betydning 

2.3.5. Identifikasjon av og plan over sporene, herunder avledningsspor 

2.3.6. Identifikasjon av plattformer 

2.3.7. Plattformlengde 

2.3.8. Plattformhøyde 

2.3.9. Identifikasjon av sidespor 

2.3.10. Sidesporenes lengde 

2.3.11. Tilgang til stasjonær strømforsyning 

2.3.12. Avstanden mellom plattformkanten og spormidten, parallelt med kjøreflaten 

2.3.13. (For stasjoner med passasjertrafikk:) Tilgjengelighet for bevegelseshemmede 

 DEL 3. SÆRSKILTE OPPLYSNINGER OM STREKNINGSAVSNITT 

3.1. Generelle egenskaper 

3.1.1. Stat 

3.1.2. Linjeavsnittets identifikasjonskode: nasjonal kode  
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3.1.3. Linjeavsnittets endestasjon 1 

3.1.4. Linjeavsnittets endestasjon 2 

3.1.5. Tidspunkter da linjeavsnittet er åpent for trafikk (tidspunkter, dager, særlige ordninger i forbindelse med 

offentlige helligdager) 

3.1.6. Angivelse av avstand langs sporet (hyppighet, utseende og plassering) 

3.1.7. Type trafikk (blandet, persontrafikk, godstrafikk osv.) 

3.1.8. Største tillatte hastighet(er) 

3.1.9. Eventuelle andre opplysninger som er nødvendige av sikkerhetsmessige årsaker 

3.1.10. Særskilte lokale driftskrav (herunder eventuelle særlige kvalifikasjoner for personalet) 

3.1.11. Særskilte begrensninger for farlig gods 

3.1.12. Særskilte lastebegrensninger 

3.1.13. Modell for melding om midlertidig arbeid (og hvordan få tak i) 

3.1.14. Angivelse av at linjeavsnittet er overbelastet (artikkel 22 i direktiv 2001/14/EF) 

3.2. Særlige tekniske egenskaper 

3.2.1. EF-verifisering mot TSI-en for infrastruktur 

3.2.2. Dato for ibruktaking som samtrafikkstrekning 

3.2.3. Liste over eventuelle særtilfeller 

3.2.4. Liste over eventuelle særunntak 

3.2.5. Sporvidde 

3.2.6. Frittromsprofil 

3.2.7. Største tillatte aksellast 

3.2.8. Største tillatte last per linjemeter 

3.2.9. Sporkrefter i sideretning 

3.2.10. Sporkrefter i lengderetning 

3.2.11. Minste krumningsradius 

3.2.12. Hellingsprosent 

3.2.13. Sted for helling 

3.2.14. Godkjent bremsekraft for bremseanlegg uten adhesjon mellom hjul og spor 

3.2.15. Broer 

3.2.16. Viadukter 

3.2.17. Tunneler 

3.2.18. Merknader 

3.3. Delsystemet «Energi» 

3.3.1. EF-verifisering mot TSI-en for energi 

3.3.2. Dato for ibruktaking som samtrafikkstrekning 

3.3.3. Liste over eventuelle særtilfeller 

3.3.4. Liste over eventuelle særunntak 

3.3.5. Type strømforsyningsanlegg (f.eks. ingen strømforsyning, kjøreledning, strømskinne) 

3.3.6. Strømforsyningsanleggets frekvens (f.eks. vekselstrøm, likestrøm) 

3.3.7. Laveste spenning  
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3.3.8. Høyeste spenning 

3.3.9. Begrensninger når det gjelder strømforbruket til ett eller flere bestemte elektriske trekkraftkjøretøyer 

3.3.10. Begrensninger når det gjelder plasseringen til ett eller flere trekkraftkjøretøyer i motorvognsett for at det/de 

skal være i samsvar med kjøreledningens atskilte seksjoner (strømavtakerplassering) 

3.3.11. Hvordan oppnå elektrisk isolasjon 

3.3.12. Kjøreledningens høyde 

3.3.13. Kjøreledningens tillatte helling i forhold til sporet og hellingsvariasjonen 

3.3.14. Godkjente typer strømavtakere 

3.3.15. Minste statiske kraft 

3.3.16. Største statiske kraft 

3.3.17. Plassering av nøytrale seksjoner 

3.3.18. Driftsinformasjon 

3.3.19. Senking av strømavtakere 

3.3.20. Vilkår som gjelder for regenerativ bremsing 

3.3.21. Største tillatte strøm til tog 

3.4. Delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

3.4.1. EF-verifisering mot TSI-en for styring, kontroll og signal 

3.4.2. Dato for ibruktaking som samtrafikkstrekning 

3.4.3. Liste over eventuelle særtilfeller 

3.4.4. Liste over eventuelle særunntak 

ERTMS/ETCS 

3.4.5. Anvendelsesnivå 

3.4.6. Valgfrie funksjoner montert langs sporet 

3.4.7. Valgfrie funksjoner som kreves om bord på toget 

3.4.8. Programvarens versjonsnummer 

3.4.9. Dato for ibruktaking av denne versjonen 

ERTMS/GSM-R-radio 

3.4.10. Valgfrie funksjoner som angitt i kravspesifikasjonen for funksjoner (FRS) 

3.4.11. Versjonsnummer 

3.4.12. Dato for ibruktaking av denne versjonen 

For ERTMS/ETCS-nivå 1 med infill-funksjon 

3.4.13. Teknisk gjennomføring som kreves for rullende materiell 

Klasse B-system(er) for automatisk togkontroll, styring og varsling 

3.4.14. Nasjonale regler for drift av klasse B-systemer (og hvordan få tilgang til dem) 

Linjesystem 

3.4.15. Ansvarlig medlemsstat 

3.4.16. Systemets navn 

3.4.17. Programvarens versjonsnummer 

3.4.18. Dato for ibruktaking av denne versjonen  
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3.4.19. Gyldighetstidens utløp 

3.4.20. Behov for å ha mer enn ett system aktivt samtidig 

3.4.21. System om bord på toget 

Radiosystem av klasse B 

3.4.22. Ansvarlig medlemsstat 

3.4.23. Systemets navn 

3.4.24. Versjonsnummer 

3.4.25. Dato for ibruktaking av denne versjonen 

3.4.26. Gyldighetstidens utløp 

3.4.27. Særskilte vilkår for å skifte mellom ulike klasse B-systemer for automatisk togkontroll, styring og varsling 

3.4.28. Særskilte tekniske vilkår for å skifte mellom ERTMS/ETCS og klasse B-systemer 

3.4.29. Særskilte vilkår for å skifte mellom ulike radiosystemer 

Tekniske driftsforstyrrelser: 

3.4.30. ERTMS/ETCS 

3.4.31. Klasse B-system for automatisk togkontroll, styring og varsling 

3.4.32. ERTM/GSM-R 

3.4.33. Radiosystem av klasse B 

3.4.34. Signaler langs sporet 

Hastighetsbegrensninger knyttet til bremseevne 

3.4.35. ERTMS/ETCS 

3.4.36. Klasse B-systemer for automatisk togkontroll, styring og varsling 

Nasjonale regler for drift av et klasse B-system 

3.4.37. Nasjonale regler knyttet til bremseevne 

3.4.38. Andre nasjonale regler, f.eks. data i henhold til UIC-blad 512 (åttende utgave av 1. januar 1979 med to 

endringer) 

EMC-følsomhet hos infrastrukturbasert utstyr for styring, kontroll og signal 

3.4.39. Krav som skal angis i samsvar med europeiske standarder 

3.4.40. Mulighet til å bruke virvelstrømbrems 

3.4.41. Mulighet til å bruke magnetisk brems 

3.4.42. Krav til tekniske løsninger med hensyn til gjennomførte unntak 

3.5. Delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

3.5.1. EF-verifisering av TSI-en for drift og trafikkstyring 

3.5.2. Dato for ibruktaking som samtrafikkstrekning 

3.5.3. Liste over eventuelle særtilfeller 

3.5.4. Liste over eventuelle særunntak 

3.5.5. Språk som brukes til sikkerhetskritisk kommunikasjon med infrastrukturforvaltningens personale 

3.5.6. Særlige klimatiske forhold og tilknyttede ordninger 

 ______   



Nr. 55/330 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

Tillegg E 

Språk og kommunikasjonsnivå 

De muntlige ferdighetene i et språk kan deles inn i fem nivåer: 

Nivå Beskrivelse 

5 — Kan føre en samtale med en hvilken som helst samtalepartner 

— Kan gi uttrykk for en mening 

— Kan forhandle 

— Kan overtale 

— Kan gi råd 

4 — Kan håndtere helt uforutsette situasjoner 

— Kan framsette antakelser 

— Kan argumentere for et synspunkt 

3 — Kan håndtere praktiske situasjoner som innbefatter et uforutsett element 

— Kan beskrive 

— Kan føre en enkel samtale 

2 — Kan håndtere enkle praktiske situasjoner 

— Kan stille spørsmål 

— Kan svare på spørsmål 

1 — Kan snakke ved å bruke setninger som er lært utenat 
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Tillegg F 

Benyttes ikke. 

 ______  

Tillegg G 

Benyttes ikke. 

 ______  

Tillegg H 

Benyttes ikke. 

 ______  

Tillegg I 

Benyttes ikke. 

 ______  
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Tillegg J 

Minstekrav til faglige kvalifikasjoner for togpersonale 

1. GENERELLE KRAV 

a) Dette tillegget, som skal leses sammen med nr. 4.6 og 4.7, er en liste over de elementene som anses å være 

relevante for å kunne arbeide om bord på et tog på jernbanenettet. 

b) Med uttrykket «faglig kvalifikasjon» menes i denne TSI-en elementer som er viktige for å sikre at 

driftspersonalet er opplært og i stand til å forstå og utføre sine oppgaver. 

c) Regler og prosedyrer får anvendelse på den oppgaven som utføres, og for den personen som utfører oppgaven. 

Disse oppgavene kan utføres av alle kvalifiserte og godkjente personer, uansett navn, yrkestittel eller grad som 

benyttes i reglene eller prosedyrene eller av det enkelte foretak. 

d) Enhver godkjent og kvalifisert person skal anvende de reglene og prosedyrene som er knyttet til den oppgaven 

som skal utføres. 

2. FAGLIG KUNNSKAP 

Enhver godkjenning krever at en innledende prøve er bestått, og omfatter bestemmelser om løpende vurdering og 

opplæring som beskrevet i nr. 4.6. 

2.1. Generell faglig kunnskap 

a)  Generelle prinsipper for sikkerhetsstyring innenfor jernbanesystemet som er relevante for oppgaven, herunder 

grensesnitt mot andre delsystemer 

b)  Generelle vilkår med hensyn til sikkerheten for passasjerer eller gods og for personer på eller omkring sporet 

c)  Vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 

d)  Generelle prinsipper for jernbanesystemets sikkerhet 

e)  Personlig sikkerhet, herunder når toget forlates på sporet 

2.2. Kunnskap om driftsrutiner og sikkerhetssystemer for den infrastrukturen som skal benyttes 

a)  Driftsrutiner og sikkerhetsregler 

b)  Systemet for styring, kontroll og signal 

c)  Kommunikasjonsprinsipper og formaliserte prosedyrer for utveksling av meldinger, herunder bruk av 

kommunikasjonsutstyr 

2.3. Kunnskap om rullende materiell 

a)  Innvendig utstyr i passasjerkjøretøyer 

b)  Reparasjon av mindre feil i passasjerområdene på rullende materiell i samsvar med jernbaneforetakets krav 

2.4. Kunnskap om strekningen 

a)  Driftsrutiner (f.eks. metoder for togavgang) på de enkelte stedene (signaler, utstyr på stasjonen osv.) 

b)  Stasjoner der passasjerer kan gå av eller på toget 

c)  Lokale drifts- eller nødløsninger som gjelder særskilt for jernbanelinjen(e) på strekningen 

3.  EVNE TIL Å OMSETTE KUNNSKAPEN I PRAKSIS 

a)  Kontroller før avgang, herunder prøving av bremser og av at dørene lukker seg på riktig måte 

b)  Avgangsprosedyrer  
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c)  Kommunikasjon med passasjerene, særlig i situasjoner som berører passasjerenes sikkerhet 

d)  Driftsforstyrrelser 

e)  Vurdering av omfanget av en feil i passasjerområdene og reaksjon i samsvar med regler og prosedyrer 

f)  Verne- og varselstiltak som er påkrevd i henhold til reglene og forskriftene, eller for å assistere 

lokomotivføreren 

g)  Togevakuering og passasjersikkerhet, særlig dersom passasjerene må oppholde seg på eller i nærheten av 

jernbanelinjen 

h)  Kommunikasjon med infrastrukturforvaltningens personale når det ytes bistand til lokomotivføreren, eller 

under en evakuering av toget 

i)  Rapportering av alle uvanlige hendelser som berører togdriften, det rullende materiellets tilstand og 

passasjerenes sikkerhet. Om nødvendig skal disse rapportene foreligge skriftlig på det språket 

jernbaneforetaket velger. 

 ______  

Tillegg K 

Benyttes ikke. 

 ______   
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Tillegg L 

Minstekrav til faglige kvalifikasjoner for klargjøring av tog 

1. GENERELLE KRAV 

Dette tillegget, som skal leses sammen med nr. 4.6, inneholder en liste over de elementene som anses som 

relevante for oppgaven klargjøring av tog på det transeuropeiske nett. 

a)  Med uttrykket «faglig kvalifikasjon» menes i denne TSI-en elementer som er viktige for å sikre at 

driftspersonalet er opplært og i stand til å forstå og utføre sine oppgaver. 

b)  Regler og prosedyrer gjelder for den oppgaven som utføres, og for den personen som utfører oppgaven. Disse 

oppgavene kan utføres av alle kvalifiserte og godkjente personer, uavhengig av navn, yrkestittel eller grad 

som benyttes i reglene eller prosedyrene eller av det enkelte foretak. 

c)  Enhver godkjent og kvalifisert person skal anvende de reglene og prosedyrene som er knyttet til den oppgaven 

som utføres. 

2. FAGLIG KUNNSKAP 

Enhver godkjenning krever at en innledende prøve er bestått, og omfatter bestemmelser om løpende vurdering og 

opplæring som beskrevet i nr. 4.6. 

2.1. Generell faglig kunnskap 

a)  Generelle prinsipper for sikkerhetsstyring innenfor jernbanesystemet som er relevante for oppgaven, herunder 

grensesnitt mot andre delsystemer 

b)  Generelle vilkår med hensyn til sikkerheten for passasjerer og/eller gods, herunder transport av farlig gods og 

ekstraordinær last 

c)  Vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 

d)  Generelle prinsipper for jernbanesystemets sikkerhet 

e)  Personers sikkerhet når de oppholder seg ved eller i nærhetene av jernbanelinjer 

f)  Kommunikasjonsprinsipper og formaliserte prosedyrer for utveksling av meldinger, herunder bruk av 

kommunikasjonsutstyr 

2.2. Kunnskap om driftsrutiner og sikkerhetssystemer for den infrastrukturen som skal benyttes 

a)  Regler for tog som framføres under normale forhold, ved driftsforstyrrelser og i nødssituasjoner 

b)  Driftsrutiner på de enkelte stedene (signaler, stasjon/depot/utstyr på skiftestasjon) og sikkerhetsregler 

c)  Lokale driftsordninger 

2.3. Kunnskap om togets utstyr 

a)  Formål med og bruk av utstyr i vogner og kjøretøyer 

b)  Fastsettelse og iverksetting av tekniske kontroller 

3.  EVNE TIL Å OMSETTE KUNNSKAPEN I PRAKSIS 

a)  Anvendelse av regler for togsammensetning, bremsing, lasting av tog osv. for å sikre at toget er i driftsferdig 

stand 

b)  Forståelse av merking og skilt på kjøretøyer 

c)  Framgangsmåte for bestemmelse og tilgjengeliggjøring av togdata 

d)  Kommunikasjon med togpersonalet 

e)  Kommunikasjon med det personalet som har ansvaret for å kontrollere togbevegelser  
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f)  Driftsforstyrrelser, særlig når det påvirker klargjøringen av togene 

g)  Verne- og varselstiltak som er påkrevd i henhold til reglene og forskriftene, eller lokale bestemmelser på det 

aktuelle stedet 

h)  Tiltak som skal treffes ved hendelser som omfatter transport av farlig gods (dersom det er relevant) 

 ______  

Tillegg M 

Benyttes ikke. 

 ______  

Tillegg N 

Benyttes ikke. 

 ______  

Tillegg O 

Benyttes ikke. 

 ______   



Nr. 55/336 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

Tillegg P 

Europeisk kjøretøynummer og tilhørende bokstavmerking på vognkassen 

1. GENERELLE BESTEMMELSER OM DET EUROPEISKE KJØRETØYNUMMERET 

Det europeiske kjøretøynummeret skal tildeles i samsvar med de kodene som er definert i tillegg 6 til vedtak 

2007/756/EF. 

Det europeiske kjøretøynummeret skal endres når det ikke lenger gjenspeiler samtrafikkevnen eller de tekniske 

egenskapene i samsvar med dette tillegget som følge av tekniske endringer av kjøretøyet. Slike tekniske endringer kan 

kreve ny ibruktaking i samsvar med artikkel 20-25 i direktiv 2008/57/EF. 

2. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR UTVENDIG MERKING 

De store bokstavene og tallene som utgjør merkingen, skal være minst 80 mm høye og bestå av sans serif-typer i 

trykkvalitet. Mindre høyde kan brukes bare dersom den eneste muligheten er å plassere merkingen på rammebjelkene. 

Merkingen skal ikke påføres høyere enn to meter over skinnenivå. 

Innehaveren kan, med bokstaver som er større enn det europeiske kjøretøynummeret, tilføye sin egen nummermerking 

(som vanligvis består av sifre i løpenummeret supplert med en bokstavkode), noe som kan være nyttig for driften. 

Innehaveren bestemmer selv hvor det egne nummeret skal påføres; det skal imidlertid alltid være enkelt å skille det 

europeiske kjøretøynummeret fra innehaverens egen nummermerking. 

3. GODSVOGNER 

Merkingen skal påføres på vognkassen på følgende måte: 

23. TEN  31. TEN  33. TEN 

80 D-RFC  80 D-DB  84 NL-ACTS 

7369 553-4  0691 235-2  4796 100-8 

Zcs  Tanoos  Slpss 

I disse eksemplene 

står D og NL for registreringsmedlemsstaten som fastsatt i vedtak 2007/756/EF om nasjonalt kjøretøyregister, tillegg 6 

del 4, 

står RFC, DB og ACTS for kjøretøyinnehavers merke som fastsatt i vedtak 2007/756/EF om nasjonalt kjøretøyregister, 

tillegg 6 del 1. 

For godsvogner med vognkasser som ikke har et areal som er stort nok til denne typen merking, særlig når det dreier 

seg om flatvogner, skal merkingen påføres som følger: 

0187 3320 644-7 

TEN F-SNCF Ks 

Når én eller flere underlitra med nasjonal betydning er påført på en vogn, skal denne nasjonale merkingen stå etter den 

internasjonale bokstavmerkingen og være atskilt fra den med en bindestrek på følgende måte: 

0187 3320 644-7 

TEN F-SNCF Ks-xy 

4. PASSASJERVOGNER 

Nummeret skal påføres på begge sider av kjøretøyet på følgende måte: 

 

Merkingen av den staten der kjøretøyet er registrert, og av de tekniske egenskapene påføres rett foran, etter eller under 

det tolvsifrede europeiske kjøretøynummeret. 

For passasjervogner med førerrom skal det europeiske kjøretøynummeret også påføres inni førerrommet. 

5.  LOKOMOTIVER, MOTORVOGNER OG SPESIALKJØRETØYER 

Det europeiske kjøretøynummeret skal påføres på begge sider av trekkraftmateriellet på følgende måte: 

92 10 1108 062-6  
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Det europeiske kjøretøynummeret påføres også inne i hvert trekkraftmateriells førerrom. 

6.  BOKSTAVMERKING AV SAMTRAFIKKEVNE 

«TEN»: Kjøretøy som 

a)  er i samsvar med alle relevante TSI-er som er i kraft på tidspunktet da det tas i bruk, og som er godkjent for 

ibruktaking i samsvar med artikkel 22 nr. 1 i direktiv 2008/57/EF, og 

b)  som er utstyrt med en godkjenning som er gyldig i alle medlemsstater i samsvar med artikkel 23 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF. 

«PPV/PPW»: Kjøretøy som er i samsvar med PPV/PPW- eller PGW-avtalen (i OSJD-stater). (I original: PPV/PPW: 

ППВ (Правила пользования вагонами в международном сообщении); PGW: Правила Пользования Грузовыми 

Вагонами). 

Kjøretøyer som ikke er godkjent for ibruktaking i alle medlemsstatene i samsvar med artikkel 23 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF, skal ha merking som angir hvilke medlemsstater de er godkjent for ibruktaking i. Denne merkingen skal 

være i samsvar med en av følgende tegninger, der D står for den medlemsstaten som har gitt den første godkjenningen 

(Tyskland i eksempelet), og F står for den andre medlemsstaten som har gitt tillatelse (Frankrike i eksempelet). 

Medlemsstatene kodes i samsvar med vedtak 2007/756/EF, tillegg 6 del 4. 

 

 

 ______   
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Tillegg Q 

Benyttes ikke. 

 ______  

Tillegg R 

Benyttes ikke. 

 ______  

Tillegg S 

Benyttes ikke. 

 ______   
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Tillegg T 

Bremseevne 

A. INFRASTRUKTURFORVALTNINGENS ROLLE 

Infrastrukturforvaltningen skal underrette jernbaneforetaket om bremseevnen som kreves for hver strekning, og skal gi 

opplysninger om strekningens egenskaper. Infrastrukturforvaltningen skal sørge for at virkningen av strekningens 

egenskaper og sikkerhetsmarginene langs sporet tas med i kravene til bremseevne. 

Med mindre infrastrukturforvaltningen og jernbaneforetaket er blitt enige om en annen enhet for å uttrykke 

bremseevne, skal kravet til bremseevne uttrykkes som følger: 

1)  For tog som har en toppfart på over 200 km/t, med retardasjonsprofil og tilsvarende reaksjonstid på et plant spor. 

2)  For togsett og faste togsammensetninger som har en toppfart på under 200 km/t, med retardasjon (se nr. 1 over) 

eller bremseprosent. 

 Infrastrukturforvaltningen skal også angi kravene i den alternative enheten (bremseprosent eller retardasjon) 

dersom jernbaneforetaket ber om det. 

3)  For andre tog (varierende sammensetninger av tog med en toppfart på under 200 km/t): i bremseprosent. 

B.  JERNBANEFORETAKETS ROLLE 

Jernbaneforetaket skal sørge for at hvert tog oppfyller eller overstiger den bremseevnen som kreves av 

infrastrukturforvaltningen. Jernbaneforetaket skal derfor beregne et togs bremseevne, samtidig som det tas hensyn til 

togsammensetningen. 

Jernbaneforetaket må ta hensyn til den bremseevnen for kjøretøyet eller togsettet som ble bestemt ved ibruktakingen. 

Marginer som berører rullende materiell, som bremsenes pålitelighet og tilgjengelighet, skal vurderes. 

Jernbaneforetaket må også ta hensyn til de opplysningene om strekningens egenskaper som påvirker togets funksjoner 

under justering av bremseevnen for stans og sikring av toget. 

Den bremseevnen som konstateres ved kontrollen av det aktuelle toget (som togsammensetning, bremsetilgjengelighet, 

bremseinnstillinger), vil bli brukt som utgangspunkt for enhver driftsregel som senere skal gjelde for toget. 

C.  BREMSEEVNE IKKE OPPNÅDD 

Infrastrukturforvaltningen skal fastsette regler som skal brukes dersom et tog ikke oppnår den bremseevnen som 

kreves, og skal gjøre disse reglene tilgjengelig for jernbaneforetakene. 

Dersom et tog ikke oppnår den bremseevnen som kreves for de strekningene toget skal trafikkere, må jernbaneforetaket 

respektere begrensningene som følger av dette, for eksempel hastighetsbegrensninger. 

 ______   
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Tillegg U 

Liste over åpne punkter 

TILLEGG B (SE NR. 4.4 I DENNE TSI-EN) 

Andre regler som muliggjør enhetlig drift 

NR. 4.2.2.1.3.3 

Godstog som ikke krysser en grense mellom medlemsstatene 

 ______  

Tillegg V 

Benyttes ikke. 

 ______   
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Tillegg W 

Ordliste 

Definisjonene i denne ordlisten viser til bruken av termene i denne TSI-en for drift og trafikkstyring. 

Term Definisjon 

Ulykke Som definert i artikkel 3 i direktiv 2004/49/EF. 

Gi tillatelse til togbevegelser Betjening av utstyr i signalsentraler, kjørestrømsentraler og togdriftssentraler som gir 

tillatelse til togbevegelse. Dette omfatter ikke det personalet som er ansatt av et 

jernbaneforetak, som er ansvarlig ressursforvaltning, som f.eks. forvaltning av 

togpersonale eller rullende materiell. 

Kompetanse De kvalifikasjonene og den erfaringen som er nødvendig for å kunne utføre oppgaven 

på en sikker og pålitelig måte. Erfaring kan erverves i opplæringsprosessen. 

Farlig gods Som omfattet av direktiv 2008/68/EF. 

Driftsforstyrrelser Driften påvirkes av en uforutsett hendelse som hindrer togtrafikken i å gå som normalt. 

Avgang Se Trafikkstyring 

Lokomotivfører Som definert i artikkel 3 i direktiv 2007/59/EF. 

Ekstraordinær last Last, f.eks. en container, et flak eller annen trafikk, på et jernbanekjøretøy der 

jernbanekjøretøyets størrelse og/eller aksellast gjør det nødvendig med en særlig 

tillatelse for transporten og/eller særskilte vilkår for hele eller deler av reisen. 

Helse- og sikkerhetsvilkår Innenfor rammen av denne TSI-en viser disse vilkårene bare til den medisinske og 

psykiske skikketheten som kreves for å betjene relevante deler av delsystemet. 

Varmgang Når en akselkasse og et aksellager overskrider den høyeste driftstemperaturen som de 

er konstruert for. 

Hendelse Som definert i artikkel 3 i direktiv 2004/49/EF. 

Togets lengde Samlet lengde av alle kjøretøyer over bufferne, herunder lokomotiv(er). 

Arbeidsspråk Det eller de språkene som en infrastrukturforvaltning bruker i sin daglige drift, og som 

offentliggjøres i dennes netterklæring, for å kommunisere drifts- eller sikkerhetsrelater-

te meldinger mellom infrastrukturforvaltningens og jernbaneforetakets personale. 

Passasjer En person (unntatt en arbeidstaker med bestemte oppgaver ombord på toget) som reiser 

med tog eller befinner seg på jernbaneområdet før eller etter en togreise. 

Overvåking av yteevne Systematisk observasjon og registrering av hvordan togtrafikken og infrastrukturen 

fungerer med henblikk på å kunne oppnå forbedret yteevne for begge. 

Kvalifikasjon Fysisk og psykisk skikkethet for oppgaven sammen med den kunnskapen som kreves. 

Sanntid Evnen til å utveksle eller behandle informasjon om bestemte hendelser etter hvert som 

de oppstår på togreisen (slik som ankomst til en stasjon, passering av en stasjon eller 

avgang fra en stasjon). 

Meldepunkt Et punkt angitt i togets ruteplan der det kreves melding om tidspunkt for ankomst, 

avgang eller passering. 

Strekning Ett eller flere bestemte linjeavsnitt. 



Nr. 55/342 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

Term Definisjon 

Sikkerhetskritisk arbeid Arbeid som utføres av personalet i forbindelse med kontroll eller påvirkning av et 

kjøretøys bevegelser, og som kan påvirke personers helse og sikkerhet. 

Personale Arbeidstakere som arbeider for et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning eller 

deres entreprenører, og som utfører de oppgavene som er beskrevet i denne TSI-en. 

Stoppested Et sted som er angitt i togets ruteplan, der toget etter planen skal stoppe, vanligvis for å 

utføre en bestemt aktivitet slik som å la passasjerer gå av og på toget. 

Ruteplan Dokument eller system som inneholder opplysninger om når ett eller flere tog 

framføres på en bestemt jernbanestrekning. 

Målepunkt for rutetid Sted angitt i togets ruteplan der et bestemt tidspunkt er angitt. Dette tidspunktet kan 

være et tidspunkt for ankomst, avgang eller passering dersom toget ikke skal stoppe på 

dette stedet. 

Trekkraftkjøretøy Et kjøretøy som kan bevege seg ved egen kraft, og som kan trekke andre kjøretøyer 

som det er koplet sammen med. 

Tog Et tog defineres som ett eller flere trekkraftkjøretøyer med eller uten sammenkoplede 

jernbanekjøretøyer, med tilgjengelige togdata, som går i trafikk mellom to eller flere 

fastsatte punkter. 

Trafikkstyring Tegn til den personen som kjører toget om at alle aktivitetene på stasjonen eller depotet 

er fullført, og at ansvarlig personale har gitt tillatelse til at toget kan kjøre. 

Togpersonale Medlemmer av et togs ombordpersonale som er godkjent som kvalifisert, og som 

jernbaneforetaket har utpekt til å utføre bestemte angitte sikkerhetsrelaterte oppgaver 

om bord i toget, f.eks. lokomotivføreren eller konduktøren. 

Klargjøring av tog Oppgaver med å sikre at et tog er i en slik stand at det kan settes i trafikk, at togets 

utstyr fungerer som det skal, og at togsammensetningen oppfyller kravene til togets 

tildelte ruteleie. Klargjøring av et tog omfatter også tekniske kontroller som utføres før 

toget settes i trafikk. 

 

Forkortelse Forklaring 

AC Vekselstrøm (Alternating Current) 

CCS Styring, kontroll og signal 

CEN Den europeiske standardiseringsorganisasjon (Comité Européen de Normalisation) 

COTIF Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (Convention relative aux Transports 

Internationaux Ferroviaires) 

CR Jernbanesystem for konvensjonelle tog 

dB Desibel 

DC Likestrøm (Direct Current) 

DMI Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin (Driver Machine Interface) 

EF Det europeiske fellesskap 

EKG Elektrokardiogram 

EIRENE Det utvidede integrerte europeiske jernbaneradionettet (European Integrated Railway 

Radio Enhanced Network) 
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Forkortelse Forklaring 

EN Europeisk standard (Euro-norm) 

ENE Energi 

ERA Det europeiske jernbanebyrå (European Rail Agency) 

ERTMS Europeisk system for styring av jernbanetrafikk (European Rail Traffic Management 

System) 

ETCS Europeisk togkontrollsystem (European Train Control System) 

EU Den europeiske union 

FRS Spesifikasjon av funksjonskrav (Functional Requirement Specification) 

GSM-R Verdensomspennende system for mobiltelekommunikasjon — Jernbane (Global 

System for Mobile Communications — Rail) 

HABD Varmgangsdetektor (Hot Axle Box Detector) 

Hz Hertz 

IF Infrastrukturforvaltning 

INF Infrastruktur 

OPE Drift og trafikkstyring (Operation and Traffic Management) 

OSJD Organisasjon for jernbanesamarbeid (Organisation for Cooperation of Railways) 

PPV/PPW Russisk forkortelse for Правила пользования вагонами в международном 

сообщении = Regler for bruk av jernbanekjøretøyer i internasjonal trafikk 

RST Rullende materiell (Rolling Stock) 

JF Jernbaneforetak 

SMS Sikkerhetsstyringssystem (Safety Management System) 

SPAD Passering av stoppsignal (Signal Passed at Danger) 

SRS Spesifikasjon av systemkrav (System Requirement Specification) 

TAF Telematikkprogrammer for godstrafikk (Telematic Applications for Freight) 

TEN Det transeuropeiske nett 

TSI Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne (Technical Specification for Interoperability) 

UIC Den internasjonale jernbaneunion (Union Internationale des Chemins de fer) 

VKM Kjøretøyinnehavermerke (Vehicle Keeper Marking) 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til vedtak nr. 2007/756/EF gjøres følgende endringer: 

1) I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a) Beskrivelsen i datafelt 1, «Europeisk kjøretøynummer», skal lyde: 

 «Numerisk identifikasjonskode som definert i tillegg 6» 

b) Fotnote (1) skal lyde: 

 «(1) Benyttes ikke.» 

c) Beskrivelsen i datafelt 2.1 skal lyde: 

 «Medlemsstatens numeriske kode som definert i tillegg 6 del 4» 

d) Beskrivelsen i datafelt 11 skal lyde: 

 «Medlemsstatens numeriske kode som definert i tillegg 6 del 4.» 

2) I nr. 2.1 «Koplinger til andre registre» skal forklaringen som gjelder VKMR, lyde: 

 «VKMR: Dette registeret drives i samarbeid av ERA og OTIF (ERA for EU og OTIF for alle medlemsstater i OTIF 

som ikke er medlemmer i EU). Innehaver registreres i NVR. I tillegg 6 spesifiseres andre globale sentrale registre 

(for eksempel koder for kjøretøytype, koder for samtrafikkevne, landkoder osv.) som skal forvaltes av et «sentralt 

organ» opprettet som følge av samarbeidet mellom ERA og OTIF.» 

3)  Nytt tillegg skal lyde: 

«Tillegg 6 

DEL «0» — IDENTIFIKASJON AV KJØRETØYET 

Generelle merknader 

I dette tillegget beskrives det europeiske kjøretøynummeret med tilhørende merking som skal festes på et synlig 

sted på kjøretøyet for å kunne identifisere det entydig og vedvarende under drift. Andre numre eller merkinger som 

eventuelt graveres inn eller påføres permanent på rammen, beskrives ikke, heller ikke kjøretøyets hoved-

komponenter under konstruksjonen. 

Europeisk kjøretøynummer og tilhørende forkortelser 

Hvert kjøretøy får tildelt et nummer som består av 12 sifre (kalt europeisk kjøretøynummer) med følgende struktur: 

Type rullende 

materiell 

Samtrafikkevne og 

kjøretøytype 

[2 sifre] 

Stat der kjøretøyet er 

registrert 

[2 sifre] 

Tekniske egenskaper 

[4 sifre] 

Løpenummer 

[3 sifre] 

Kontrollsiffer 

[1 siffer] 

Godsvogner 00-09 

10-19 

20-29 

30-39 

40-49 

80-89 

[nærmere 

opplysninger i  

del 6] 

01-99 

[nærmere 

opplysninger i  

del 4] 

0000-9999 

[nærmere 

opplysninger i 

 del 9] 

000-999 0-9 

[nærmere 

opplysninger i  

del 3] 

Passasjervogner 50-59 

60-69 

70-79 

[nærmere 

opplysninger i  

del 7] 

0000-9999 

[nærmere 

opplysninger i  

del 10] 

000-999 
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Type rullende 

materiell 

Samtrafikkevne og 

kjøretøytype 

[2 sifre] 

Stat der kjøretøyet er 

registrert 

[2 sifre] 

Tekniske egenskaper 

[4 sifre] 

Løpenummer 

[3 sifre] 

Kontrollsiffer 

[1 siffer] 

Rullende 

trekkraftmateriell 

og enheter i et 

togsett i fast eller 

forhåndsdefinert 

sammensetning 

90-99 

[nærmere 

opplysninger i  

del 8] 

 0000000-8999999 

[Betydningen av disse tallene 

fastsettes av medlemsstatene, 

eventuelt ved bilaterale eller 

multilaterale avtaler] 

 

Spesialkjøretøyer 9000-9999 

[nærmere 

opplysninger i  

del 11] 

000-999 

I en gitt stat er de sju sifrene for tekniske egenskaper og løpenummer tilstrekkelig til entydig å identifisere et 

kjøretøy innenfor gruppene av passasjervogner og spesialkjøretøyer(1). 

Bokstavkoder supplerer nummeret: 

a)  Forkortelse for den staten der det rullende materiellet er registrert (nærmere opplysninger i del 4). 

b)  Kjøretøyinnehavermerke (VKM) (nærmere opplysninger i del 1). 

c)  Forkortelser for de tekniske egenskapene (nærmere opplysninger i del 12 for godsvogner, del 13 for 

passasjervogner). 

Det europeiske kjøretøynummeret skal endres når det som følge av tekniske endringer av kjøretøyet ikke lenger 

gjenspeiler samtrafikkevnen eller de tekniske egenskapene i samsvar med dette tillegg. Slike tekniske endringer 

kan kreve ny ibruktaking i samsvar med artikkel 20-25 i direktiv 2008/57/EF. 

DEL 1 — KJØRETØYINNEHAVERMERKE 

1. Definisjon av kjøretøyinnehavermerket (VKM – Vehicle Keeper Marking) 

Et kjøretøyinnehavermerke (VKM) er en alfabetisk kode som består av to til fem bokstaver(2). VKM påføres på 

hvert enkelt jernbanekjøretøy i nærheten av det europeiske kjøretøynummeret. VKM identifiserer den 

kjøretøyinnehaveren som er registrert i et nasjonalt kjøretøyregister. 

Et VKM er entydig og gyldig i alle stater som omfattes av denne TSI-en, og i alle stater som inngår en avtale som 

innebærer anvendelse av systemet for nummerering av kjøretøyer og VKM som beskrevet i denne TSI-en. 

2. Format på kjøretøyinnehavermerket 

VKM angir det fullstendige navnet på kjøretøyinnehaveren, eller en forkortelse av dette, om mulig på en 

gjenkjennelig måte. Alle de 26 bokstavene i det latinske alfabetet kan brukes. Bokstavene i VKM skrives med store 

bokstaver. Bokstaver som ikke står for forbokstaver i innehaverens navn, kan skrives med små bokstaver. Ved 

kontroll av entydighet vil små bokstaver bli tatt for store bokstaver. 

Bokstavene kan inneholde diakritiske tegn(3). Diakritiske tegn i forbindelse med disse bokstavene ignoreres ved 

kontroll av entydighet. 

For kjøretøyer som tilhører innehavere bosatt i en stat som ikke bruker det latinske alfabetet, kan en oversettelse av 

VKM til statens eget alfabet tilføyes etter VKM, atskilt med en skråstrek («/»). Dette oversatte VKM ignoreres for 

databehandlingsformål. 

3. Bestemmelser om tildeling av kjøretøyinnehavermerker 

En kjøretøyinnehaver kan få utstedt mer enn ett VKM dersom 

— kjøretøyinnehaveren har et offisielt navn på mer enn ett språk, 

— en kjøretøyinnehaver har en god grunn til å skille mellom separate vognparker i sin organisasjon. 

Ett enkelt VKM kan utstedes for en gruppe foretak 

— som tilhører én og samme foretaksstruktur (f.eks. holdingstruktur),  
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— som tilhører én enkelt foretaksstruktur som har utpekt og gitt én organisasjon i denne strukturen mandat til å 

håndtere alle spørsmål på vegne av alle andre, 

— som har gitt én enkelt juridisk person mandat til å håndtere alle spørsmål på sine vegne; i så fall regnes den 

juridiske personen som innehaver. 

4. Register over kjøretøyinnehavermerker og framgangsmåte for tildeling 

VKM-registeret er offentlig og ajourføres i sanntid. 

En søknad om et VKM sendes til søkerens vedkommende nasjonale myndighet og videresendes til Byrået. Et VKM 

kan brukes først etter at det er offentliggjort av Byrået. 

Innehaveren av et VKM skal underrette vedkommende nasjonale myndighet når han/hun slutter å bruke et VKM, 

og vedkommende nasjonale myndighet skal videresende informasjonen til Byrået. Et VKM vil bli tilbakekalt så 

snart innehaveren kan bevise at merkingen er blitt endret på alle berørte kjøretøyer. Det vil ikke bli utstedt på nytt 

før det er gått ti år, med mindre det utstedes til den opprinnelige innehaveren, eller på dennes anmodning til en 

annen innehaver. 

Et VKM kan overføres til en annen innehaver som er den opprinnelige innehaverens rettsetterfølger. Et VKM 

fortsetter å være gyldig når innehaveren skifter navn til et navn som ikke ligner på navnet i 

kjøretøyinnehavermerket. 

I tilfelle av en endring av innehaver som medfører en endring av VKM, må de berørte kjøretøyene merkes med det 

nye kjøretøyinnehavermerket innen tre måneder etter at endringen ble registrert i det nasjonale kjøretøyregisteret. I 

tilfelle av manglende samsvar mellom kjøretøyinnehavermerket angitt på kjøretøyet og de registrerte dataene i det 

nasjonale kjøretøyregisteret har det nasjonale kjøretøyregisteret forrang. 

DEL 2 

Benyttes ikke. 

DEL 3 — REGLER FOR FASTSETTELSE AV KONTROLLSIFFERET (12. SIFFER) 

Kontrollsifferet skal fastsettes på følgende måte: 

— Sifrene på de like plassene i grunntallet (regnet fra høyre) leses med sine egne desimalverdier. 

— Sifrene på de ulike plassene i grunntallet (regnet fra høyre) multipliseres med 2. 

— Summen av sifrene på de like plassene og de sifrene som utgjør delproduktene av multiplikasjon av sifrene på 

de ulike plassene, regnes så ut. 

— Sluttsifferet for denne summen has i minnet. 

— Det tallet som skal legges til dette sluttsifferet for at summen skal bli 10, utgjør kontrollsifferet; dersom 

sluttsifferet er lik null, er kontrollsifferet også null. 

Eksempler: 

1 — Anta at grunntallet er 3 3 8 4 4 7 9 6 1 0 0 

Multiplikasjonsfaktor 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 6 3 16 4 8 7 18 6 2 0 0 

Sum: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52 

Sluttsifferet for denne summen er 2. 

Kontrollsifferet vil derfor være 8, og grunntallet blir således registreringsnummeret 33 84 4796 100 – 8. 

2 — Anta at grunntallet er 3 1 5 1 3 3 2 0 1 9 8 

Multiplikasjonsfaktor 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 6 1 10 1 6 3 4 0 2 9 16 

Sum: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40 

Sluttsifferet for denne summen er 0. 

Kontrollsifferet vil derfor være 0, og grunntallet blir således registreringsnummeret 31 51 3320 198 – 0.  



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/347 

 

 

DEL 4 — KODER FOR DE STATENE DER KJØRETØYENE ER REGISTRERT (SIFFER 3-4 OG 

FORKORTELSE) 

Opplysninger om tredjestater er utelukkende tatt med til orientering. 

Stater 
Alfabetisk 

landkode(1) 

Numerisk 

landkode 

Albania AL 41 

Algerie DZ 92 

Armenia AM 58 

Østerrike A 81 

Aserbajdsjan AZ 57 

Hviterussland BY 21 

Belgia B 88 

Bosnia-Hercegovina BIH 49 

Bulgaria BG 52 

Kina RC 33 

Kroatia HR 78 

Cuba CU(1) 40 

Kypros CY  

Den tsjekkiske republikk CZ 54 

Danmark DK 86 

Egypt ET 90 

Estland EST 26 

Finland FIN 10 

Frankrike F 87 

Georgia GE 28 

Tyskland D 80 

Hellas GR 73 

Ungarn H 55 

Iran IR 96 

Irak IRQ(1) 99 

Irland IRL 60 

Israel IL 95 

Italia I 83 

Japan J 42 

Stater 
Alfabetisk 

landkode(1) 

Numerisk 

landkode 

Kasakhstan KZ 27 

Kirgisistan KS 59 

Latvia LV 25 

Libanon RL 98 

Liechtenstein FL  

Litauen LT 24 

Luxembourg L 82 

Makedonia MK 65 

Malta M  

Moldova MD(1) 23 

Monaco MC  

Mongolia MGL 31 

Montenegro MNE 62 

Marokko MA 93 

Nederland NL 84 

Nord-Korea PRK(1) 30 

Norge N 76 

Polen PL 51 

Portugal P 94 

Romania RO 53 

Russland RUS 20 

Serbia SRB 72 

Slovakia SK 56 

Slovenia SLO 79 

Sør-Korea ROK 61 

Spania E 71 

Sverige S 74 

Sveits CH 85 

Syria SYR 97 
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Stater 
Alfabetisk 

landkode(1) 

Numerisk 

landkode 

Tadsjikistan TJ 66 

Tunisia TN 91 

Tyrkia TR 75 

Turkmenistan TM 67 

Ukraina UA 22 

Stater 
Alfabetisk 

landkode(1) 

Numerisk 

landkode 

Det forente kongerike GB 70 

Usbekistan UZ 29 

Vietnam VN(1) 32 

(1) I henhold til det alfabetiske kodesystemet beskrevet i 

tillegg 4 til 1949-konvensjonen og artikkel 45 nr. 4 i 

1968-konvensjonen om veitrafikk. 

DEL 5 

Benyttes ikke. 
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DEL 6 — KODER FOR GODSVOGNERS SAMTRAFIKKEVNE (1. OG 2. SIFFER). 

 
2. siffer 

1. siffer 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. siffer 

1. siffer 

  Sporvidde fast eller variabel fast variabel fast variabel fast variabel fast variabel fast eller variabel Sporvidde  

Godsvogner i 

samsvar med 

TSI-en for 

godsvogner (a), 

herunder  

nr. 7.1.2 og alle 

vilkår fastsatt i 

tillegg C 

0 med aksler 

Benyttes ikke 

Godsvogner Benyttes ikke (c) 
PPV/PPW-godsvogner 

(variabel sporvidde) 

med 

aksler 
0 

1 med boggier 
med 

boggier 
1 

2 med aksler 

Godsvogner 
PPV/PPW-godsvogner 

(fast sporvidde) 

med 

aksler 
2 

3 med boggier 
med 

boggier 
3 

Andre vogner 

4 
med 

aksler(b) Vedlikeholds-

relaterte 

vogner 

Andre vogner 

Vogner med 

spesialnummer for 

tekniske kjennetegn 

som ikke er tatt i bruk i 

EU 

med 

aksler(b) 
4 

8 
med 

boggier(b) 

med 

boggier(b) 
8 

      

 1. siffer 

2. siffer 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. siffer 

2. siffer 

(a) Kommisjonsforordning [TSI-en for godsvogner som vedtatt etter revisjonen]. 

(b) Fast eller variabel sporvidde. 

(c) Unntatt for godsvogner i hovedlitra I (temperaturkontrollerte vogner) benyttes ikke for nye ibruktatte kjøretøyer. 
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DEL 7 — KODER FOR EGNETHET FOR INTERNASJONAL TRAFIKK TIL BRUK PÅ PASSASJERVOGNER (SIFFER 1-2) 

 Innenlands trafikk TEN(a) og/eller COTIF (b) og/eller PPV/PPW 

Innenlands trafikk 

eller internasjonal 

trafikk etter særlig 

avtale 

TEN (a) og/eller 

COTIF (a) 
PPV/PPW 

2. siffer 

1. siffer 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 

Kjøretøyer for 

innenlands trafikk 

Kjøretøyer med 

fast sporvidde og 

uten klimaanlegg 

(herunder 

godsvogner for 

transport av 

personbiler) 

Kjøretøyer med 

variabel 

sporvidde 

(1 435/1 520) og 

uten klimaanlegg 

Benyttes ikke Kjøretøyer med 

variabel 

sporvidde 

(1 435/1 668) og 

uten klimaanlegg 

Historiske 

kjøretøyer 

Benyttes ikke(c) Kjøretøyer med 

fast sporvidde 

Kjøretøyer med 

variabel 

sporvidde 

(1 435/1 520) ved 

hjelp av bytte av 

boggier 

Kjøretøyer med 

variabel 

sporvidde 

(1 435/1 520) ved 

hjelp av stillbare 

aksler 

6 

Servicekjøretøyer Kjøretøyer med 

fast sporvidde og 

klimaanlegg 

Kjøretøyer med 

variabel 

sporvidde 

(1 435/1 520) og 

klimaanlegg 

Servicekjøretøyer Kjøretøyer med 

variabel 

sporvidde 

(1 435/1 668) og 

klimaanlegg 

Godsvogner for 

transport av 

personbiler 

Benyttes ikke(c) 

7 

Trykktette 

kjøretøyer med 

klimaanlegg 

Benyttes ikke Benyttes ikke Trykktette 

kjøretøyer med 

fast sporvidde og 

klimaanlegg 

Benyttes ikke Andre kjøretøyer Benyttes ikke Benyttes ikke Benyttes ikke Benyttes ikke 

(a) Samsvar med gjeldende TSI-er: Se tillegg P del 5. 

(b) Herunder kjøretøyer som i henhold til nåværende regler er påført sifrene fastsatt i denne tabellen. COTIF: Kjøretøy som overholder gjeldende COTIF-regler idet det tas i bruk. 

(c) Unntatt for vogner med fast sporvidde (56) og variabel sporvidde (66) som allerede er tatt i bruk; benyttes ikke for nye kjøretøyer. 
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DEL 8 — TYPER RULLENDE TREKKRAFTMATERIELL OG ENHETER I ET TOGSETT I FAST ELLER 

FORHÅNDSDEFINERT SAMMENSETNING (1. OG 2. SIFFER) 

Det første sifferet er «9». 

Dersom det andre sifferet beskriver type trekkraftmateriell, er følgende koder obligatoriske: 

Kode Generell kjøretøytype 

0 Diverse 

1 Elektrisk lokomotiv 

2 Diesellokomotiv 

3 Elektrisk motorvognsett (høyhastighet) [motorvogn eller tilhengervogn] 

4 Elektrisk motorvognsett (unntatt høyhastighetstog) [motorvogn eller tilhengervogn] 

5 Dieseldrevet motorvognsett [motorvogn eller tilhengervogn] 

6 Spesialvogn 

7 Elektrisk skiftelokomotiv 

8 Dieseldrevet skiftelokomotiv 

9 Spesialkjøretøy 

DEL 9 — MERKING AV GODSVOGNER MED STANDARDNUMMER (5.-8. SIFFER) 

I denne delen angis den nummermerkingen som er forbundet med godsvognens viktigste tekniske egenskaper, og den 

offentliggjøres på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu). 

En søknad om en ny kode sendes til registreringsenheten (som nevnt i vedtak 2007/756/EF) og videresendes til Byrået. 

En ny kode kan brukes først etter at den er offentliggjort av Byrået. 

DEL 10 — KODER FOR DE TEKNISKE EGENSKAPENE TIL PASSASJERVOGNER (5.-6. SIFFER) 

Del 10 offentliggjøres på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu). 

En søknad om en ny kode sendes til registreringsenheten (som nevnt i vedtak 2007/756/EF) og videresendes til Byrået. 

En ny kode kan brukes først etter at den er offentliggjort av Byrået. 

DEL 11 — KODER FOR DE TEKNISKE EGENSKAPENE TIL SPESIALVOGNER (6.-8. SIFFER) 

Del 11 offentliggjøres på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu). 

En søknad om en ny kode sendes til registreringsenheten (som nevnt i vedtak 2007/756/EF) og videresendes til Byrået. 

En ny kode kan brukes først etter at den er offentliggjort av Byrået. 

DEL 12 — BOKSTAVMERKING AV GODSVOGNER UNNTATT LEDDVOGNER OG VOGNSETT 

Del 12 offentliggjøres på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu). 

En søknad om en ny kode sendes til registreringsenheten (som nevnt i vedtak 2007/756/EF) og videresendes til Byrået. 

En ny kode kan brukes først etter at den er offentliggjort av Byrået.  
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DEL 13 — BOKSTAVMERKING AV PASSASJERVOGNER 

Del 13 offentliggjøres på Byråets nettsted (http://www.era.europa.eu). 

En søknad om en ny kode sendes til registreringsenheten (som nevnt i vedtak 2007/756/EF) og videresendes til Byrået. 

En ny kode kan brukes først etter at den er offentliggjort av Byrået. 

_____________ 

(1) For spesialvogner skal nummeret være entydig i en gitt stat, og det første sifferet og de fem siste sifrene inneholder tekniske 

egenskaper og serienummer. 

(2) For NMBS/SNCB er det fortsatt tillatt å bruke bokstaven B innskrevet i en sirkel. 

(3) Diakritiske tegn er «aksenttegn» som f.eks. À, Ç, Ö, Č, Ž, Å osv. Spesialbokstaver som Ø og Æ vil bli angitt med en enkelt 

bokstav; ved kontroll av om betegnelsen er entydig, behandles Ø som O og Æ som A. 

____________________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/9/EU 

av 11. mars 2013 

om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 30 nr. 3, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1)  Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i direktiv 2008/57/EF og som gjelder 

tilpasning av vedlegg II-IX til nevnte direktiv, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med 

kontroll nevnt i artikkel 29 nr. 4 i direktiv 2008/57/EF. 

2)  Ved De forente nasjoners konvensjon om rettighetene til 

personer med nedsatt funksjonsevne, som Den 

europeiske union er part i(2), fastsettes i artikkel 3 

tilgjengelighet som ett av de generelle prinsippene, og i 

artikkel 9 kreves det at konvensjonspartene treffer 

hensiktsmessige tiltak slik at funksjonshemmede sikres 

tilgang på lik linje med andre. Disse tiltakene skal 

omfatte identifisering og fjerning av hindringer og 

barrierer for tilgjengelighet, og skal blant annet gjelde 

transport. I samsvar med artikkel 216 nr. 2 i TEUV er 

avtaler som inngås av Unionen, bindende for Unionens 

institusjoner og medlemsstater, og direktiv 2008/57/EF 

er, som en rettsakt i Den europeiske unions avledede 

regelverk, underlagt forpliktelsene som følger av 

konvensjonen. 

3)  I henhold til betraktning 10 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1371/2007 av 23. oktober 2007 

om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser(3) 

skal funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer ha de samme rettighetene som alle andre 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 12.3.2013, s. 55, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 123/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 67 av 28.11.2013, s. 29. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) Rådsbeslutning 2010/48/EF av 26. november 2009 om Det 

europeiske fellesskaps inngåelse av De forente nasjoners 

konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 

(EUT L 23 av 27.1.2010, s. 35). 

(3) EUT L 315 av 3.12.2007, s. 14. 

borgere til fri bevegelighet, fritt valg og likebehandling, 

og bør ha samme mulighet til å reise med tog som alle 

andre borgere. I henhold til artikkel 21 i nevnte 

forordning skal jernbaneforetak og stasjonsforvaltere 

ved å overholde TSI-en for bevegelseshemmede 

personer sørge for at stasjoner, perronger, rullende 

materiell og andre innretninger er tilgjengelige for 

funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer. 

4)  Det er nødvendig å tilpasse vedlegg III til direktiv 

2008/57/EF for å tilføye en uttrykkelig henvisning til 

tilgjengelighet. Tilgjengelighet er et grunnleggende krav 

som gjelder både generelt for samtrafikkevnen i 

jernbanesystemet og særlig for delsystemene 

infrastruktur, rullende materiell, drift og telematikk-

programmer for persontrafikk. Vedlegg III til direktiv 

2008/57/EF bør derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv berører på ingen måte 

prinsippet om gradvis gjennomføring fastsatt i direktiv 

2008/57/EF, særlig at delsystemer angitt som mål i en 

TSI kan oppnås gradvis og innenfor et rimelig tidsrom, 

og at hver TSI bør angi en gjennomføringsstrategi for en 

gradvis overgang fra den nåværende til den endelige 

situasjonen, der overholdelse av TSI-en skal være 

normen. 

6)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med en 

strategi for å sikre adgang på like vilkår ved å anvende 

tekniske løsninger, driftstiltak eller begge deler. 

7)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I vedlegg III til direktiv 2008/57/EF, som fastsetter 

grunnleggende krav, gjøres følgende endringer: 

2017/EØS/55/31 
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1)  I del 1 skal nye numre lyde: 

«1.6. Tilgjengelighet 

1.6.1  Delsystemene for «infrastruktur» og «rullende 

materiell» skal være tilgjengelige for 

funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer 

for å sikre adgang på like vilkår som andre ved å 

forebygge eller fjerne barrierer, og ved hjelp av 

andre hensiktsmessige tiltak. Dette skal omfatte 

prosjektering, bygging, fornying, opprusting, 

vedlikehold og drift av de relevante delene av 

delsystemene publikum har adgang til. 

1.6.2  Delsystemene for «drift» og «telematikkprogrammer 

for persontrafikk» skal inneholde den funksjonalitet 

som er nødvendig for å lette adgangen for 

funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer 

på like vilkår som andre ved å forebygge eller fjerne 

barrierer, og ved hjelp av andre hensiktsmessige 

tiltak.» 

2)  I nr. 2.1 skal nye numre lyde: 

«2.1.2.  Tilgjengelighet 

2.1.2.1.  Delsystemer for infrastruktur som publikum har 

adgang til, skal være tilgjengelige for 

funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer i samsvar med nr. 1.6.» 

3)  I nr. 2.4 skal nye numre lyde: 

«2.4.5.  Tilgjengelighet 

2.4.5.1.  Delsystemer for rullende materiell som publikum 

har adgang til, skal være tilgjengelig for 

funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer i samsvar med nr. 1.6.» 

4)  I nr. 2.6 skal nye numre lyde: 

«2.6.4.  Tilgjengelighet 

2.6.4.1.  Det skal treffes egnede tiltak for å sikre at 

driftsreglene gir den funksjonalitet som er 

nødvendig for å sikre tilgjengelighet for 

funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer.» 

5)  I nr. 2.7 skal nye numre lyde: 

«2.7.5.  Tilgjengelighet 

2.7.5.1.  Det skal treffes egnede tiltak for å sikre at 

delsystemer for telematikkprogrammer for 

persontrafikk gir den funksjonalitet som er 

nødvendig for å sikre tilgjengelighet for 

funksjonshemmede og bevegelseshemmede 

personer.» 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 1. januar 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. 

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. 

3.  Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 

lovgivning og til å gjennomføre det, skal ikke gjelde for 

Republikken Kypros og Republikken Malta så lenge det ikke 

finnes noe jernbanesystem på deres territorium. 

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, 11. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 25. januar 2012 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemene «Styring, kontroll 

og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem 

[meddelt under nummer K(2012) 172] 

(2012/88/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsvedtak 2006/679/EF av 28. mars 2006 

om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne 

som gjelder for delsystemet «styring, kontroll og signal» 

i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 

tog(2) fastsettes den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne (TSI) som gjelder for delsystemet 

«Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog. 

2) Ved kommisjonsvedtak 2006/860/EF av 7. november 

2006 om den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «styring, 

kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem 

for høyhastighetstog(3) fastsettes den tekniske 

spesifikasjonen for samtrafikkevne (TSI) som gjelder 

for delsystemet «Styring, kontroll og signal» i det 

transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. 

3) De grunnleggende kravene til jernbanenettet for 

konvensjonelle tog og jernbanenettet for høyhastighets-

tog må være identiske, i likhet med deres funksjons-

spesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner, deres 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 51 av 23.2.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

67 av 28.11.2013, s. 30. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 284 av 16.10.2006, s. 1. 

(3) EUT L 342 av 7.12.2006, s. 1. 

samtrafikkomponenter og grensesnitt samt fram-

gangsmåtene for samsvarsvurdering av sam-

trafikkomponentene eller vurdering av deres 

bruksegnethet, eller EF-verifiseringen av delsystemene 

«Styring, kontroll og signal» i jernbanenettene. 

4) Gjennomføringsstrategiene bør fortsatt være forskjellige 

for hver type jernbanenett, og de eksisterende kravene 

til det transeuropeiske jernbanenettet for konvensjonelle 

tog og det transeuropeiske jernbanenettet for 

høyhastighetstog bør forbli uendret. Det europeiske 

jernbanebyrå («Byrået») ble gitt et rammemandat for å 

utøve visse typer virksomhet. 

5) Byrået gav 31. januar 2011 sin anbefaling om den 

tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder 

for delsystemene «Styring, kontroll og signal» i det 

transeuropeiske jernbanesystem(4). Denne beslutning er 

basert på den anbefalingen. 

6) Av klarhetshensyn bør derfor vedtak 2006/679/EF og 

2006/860/EF erstattes med denne beslutning. 

7) De endringene som er innført med hensyn til 

sikkerhetskravene (nr. 4.2.1 i vedlegg III), bygger på 

den vurderingen at teksten i TSI-ene for styring, kontroll 

og signal kan tolkes forskjellig. De innførte endringene 

har ingen negativ virkning på det generelle 

sikkerhetsnivået. 

8) Montering av ERTMS/ETCS bør være obligatorisk for 

nye installasjoner eller for opprusting av delen for 

hastighetsovervåking i utstyr for styring, kontroll og 

signal for jernbaneinfrastrukturprosjekter som får 

økonomisk støtte fra EU. Slik montering bør i prinsippet 

utføres innenfor rammen av det EU-finansierte 

prosjektet. I visse tilfeller er det imidlertid nødvendig å 

gi unntak fra denne gjennomføringsregelen. 

Virkeområdet for et slikt unntak er begrenset til 

gjennomføringsstrategien for TSI-en for styring, 

kontroll og signal.  

  

(4) ERA/REC/2011-03/ERTMS. 

2017/EØS/55/32 
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9) Byrået har i det tekniske dokumentet «List of CCS 

Class B systems» oppført de eksisterende nasjonale 

systemene for styring, kontroll og signal («klasse B-

systemer»). Disse systemene kan fortsatt være 

nødvendige om bord i lokomotiver og motorvogner for 

å kunne kjøre på visse linjer. 

10) Klasse B-systemene hemmer i betydelig grad 

lokomotivers og motorvogners samtrafikkevne, men 

spiller en viktig rolle med hensyn til å opprettholde det 

transeuropeiske jernbanenettets høye sikkerhetsnivå. 

Det er derfor viktig å unngå å skape ytterligere 

hindringer for samtrafikkevnen ved for eksempel å 

endre disse eksisterende nasjonale systemene eller ved å 

innføre nye systemer. 

11) For å unngå å skape ytterligere hindringer for 

samtrafikkevnen bør medlemsstatene sikre at 

funksjonene til de eksisterende klasse B-systemene og 

deres grensesnitt fortsatt er i samsvar med de gjeldende 

spesifikasjonene, unntatt når det kreves endringer for å 

avhjelpe sikkerhetsrelaterte feil i disse systemene. 

Medlemsstatene bør også sikre at systemene som ikke er 

med på listen over klasse B-systemer, ikke utgjør 

ytterligere hindringer for samtrafikkevnen. 

12) Tilgjengeligheten av GSM-R-frekvenser er avgjørende 

for sikker jernbanedrift med samtrafikkevne. 

13) Vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF bør derfor 

oppheves. 

14) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 29 nr. 1 i direktiv 

2008/57/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

1. Den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne («TSI») 

som gjelder for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs 

sporet» og delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord», 

som angitt i vedlegg III, vedtas. 

2. TSI-en fastsatt i vedlegg III til denne beslutning får 

anvendelse på delsystemet «Styring, kontroll og signal langs 

sporet» og delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord», 

som beskrevet i henholdsvis nr. 2.3 og 2.4 i vedlegg II til 

direktiv 2008/57/EF. 

Artikkel 2 

1. Når det anmodes om et nasjonalt sikringssystem for 

styring og kontroll om bord i rullende materiell for å kjøre på 

en gitt jernbanelinje eller en del av det transeuropeiske 

jernbanenettet, skal medlemsstatene sikre at dette systemet er 

med på listen over klasse B-systemer, som har samme rettslige 

verdi som vedleggene til TSI-en. 

2. Medlemsstatene skal sikre at klasse B-systemenes 

funksjonalitet, yteevne og grensesnitt fortsatt er i samsvar med 

de gjeldende spesifikasjonene, unntatt når det kreves endringer 

for å avhjelpe sikkerhetsrelaterte feil i disse systemene. 

Artikkel 3 

Hver medlemsstat skal, med hensyn til klasse B-systemer og de 

punktene som er identifisert som åpne punkter i tillegg G til 

TSI-en vedtatt ved denne beslutning, innen seks måneder etter 

at det er gitt melding om denne beslutning, underrette de andre 

medlemsstatene og Kommisjonen om følgende: 

a) listen over gjeldende tekniske forskrifter, 

b) hvilke framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll 

som skal benyttes for å sikre at gjeldende tekniske 

forskrifter faktisk anvendes, 

c) hvilke organer den utpeker til å gjennomføre nevnte 

framgangsmåter for samsvarsvurdering og kontroll. 

Dersom disse opplysningene allerede er blitt meddelt i 

tilknytning til vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF, anses 

denne forpliktelsen som oppfylt. 

Artikkel 4 

1. Kommisjonen kan gi et unntak fra forpliktelsen fastsatt  

i nr. 7.3.2.4 i vedlegg III til å utstyre jernbanelinjer med Det 

europeiske togkontrollsystem (ETCS) i forbindelse med EU-

finansierte prosjekter (nr. 7.3.2.4), når signaldelen fornyes på 

korte (under 150 km) og avbrutte linjeavsnitt, og forutsatt at 

ETCS monteres før det tidligste av de følgende to tidspunkter: 

– 5 år etter at prosjektet er avsluttet, 

– på det tidspunktet linjeavsnittet koples sammen med en 

annen jernbanelinje med ETCS-utstyr. 

2. Den berørte medlemsstaten skal oversende Kommisjonen 

dokumentasjon om prosjektet. Denne dokumentasjonen skal 

inneholde en økonomisk analyse som viser at det gir en 

betydelig økonomisk og/eller teknisk fordel å sette ERTMS i 

drift på det første av de to tidspunktene nevnt i nr. 1, i stedet for 

i forbindelse med gjennomføringen av det EU-finansierte 

prosjektet. 

3. Kommisjonen skal undersøke dokumentasjonen de er 

tilsendt og de tiltakene som medlemsstaten har foreslått, og skal 

meddele resultatene av sin undersøkelse til komiteen nevnt i 

artikkel 29 i direktiv 2008/57/EF. Dersom det gis et unntak, 

skal medlemsstaten sikre at ERTMS blir montert før det første 

av de to tidspunktene nevnt i nr. 1.  
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Artikkel 5 

I kommisjonsbeslutning 2011/291/EU av 26. april 2011 om en 

teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til 

delsystemet «Rullende materiell» – «Lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk» i det transeuropeiske jern-

banesystem for konvensjonelle tog(1) gjøres følgende 

endringer: 

1) Annet strekpunkt under overskriften «Gjeldende 

lovgivningsmessige tiltak» i nr. 1.4 «Referanse-

dokumenter» i vedlegget erstattes med «TSI-en for styring, 

kontroll og signal». 

2) Nr. 4.2.3.3.1 erstattes med vedlegg I til denne beslutning. 

3) Tabell 10 i nr. 4.3.4 erstattes med vedlegg II til denne 

beslutning. 

Artikkel 6 

Det europeiske jernbanebyrås tekniske dokument av 22. 

desember 2010 om kravspesifikasjon til ERTMS/ETCS-

systemet, dokumentreferanse «subset-026» i versjon 3.2.0, kan 

benyttes som grunnlag for å tilby utstyr på linjer med ETCS og 

for å gjennomføre prøvinger, men det kan ikke kreves at togene 

skal utstyres med referanseversjon 3 («baseline 3») før 

referanseversjon 3 har trådt i kraft. 

  

(1) EUT L 139 av 26.5.2011, s. 1. 

Artikkel 7 

Vedtak 2006/679/EF og 2006/860/EF oppheves. Vedtakenes 

bestemmelser får imidlertid fortsatt anvendelse ved 

videreføring av prosjekter godkjent i samsvar med de TSI-ene 

som er vedlagt nevnte vedtak, og, med mindre søkeren ber om å 

få anvende denne beslutning, på prosjekter for nye, fornyede 

eller opprustede delsystemer som på den datoen denne 

beslutning meddeles, er langt framskredne eller omfattes av en 

kontrakt som er under utføring. 

Artikkel 8 

Denne beslutning får anvendelse seks måneder etter at den er 

meddelt medlemsstatene. 

Artikkel 9 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 25.januar 2012. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 _____  
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VEDLEGG I 

«4.2.3.3.1. E g e n s k a p e r  f o r  r u l l e n d e  m a t e r i e l l  m e d  h e n s y n  t i l  f o r e n l i g h e t  m e d  

t o g d e t e k s j o n s s y s t e m e r  

De egenskapene for rullende materiell som er nødvendige for å sikre forenlighet med målsystemer for 

togdeteksjon er, angitt i nr. 4.2.3.3.1.1, 4.2.3.3.1.2 og 4.2.3.3.1.3. 

Det vises til numre i spesifikasjonen som det vises til i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll 

og signal. 

Settet av egenskaper som det rullende materiellet er forenlig med, skal føres i registeret over rullende 

materiell som definert i nr. 4.8 i denne TSI-en. 

4.2.3.3.1.1. EGENSKAPER FOR RULLENDE MATERIELL MED HENSYN TIL FORENLIGHET MED 

TOGDETEKSJONSSYSTEMER BASERT PÅ SPORFELT 

– Kjøretøyets geometri 

– Den største avstanden mellom to påfølgende aksler er angitt i spesifikasjonen som det vises til  

i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal (avstand «ai» i figur 1). 

– Den største avstanden mellom bufferenden og den første akselen er angitt i spesifikasjonen som det 

vises til i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal (avstand «b1»  

i figur 1). 

– Kjøretøyets konstruksjon 

– Den minste aksellasten under alle lastforhold er angitt i spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.1.7 i 

vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Den elektriske motstanden mellom kjøreflatene på motstående hjul i en hjulsats er angitt i 

spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.1.9 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og 

signal», og målemetoden er angitt i samme nummer. 

– For elektriske enheter utstyrt med en strømavtaker er minste impedans mellom strømavtaker og 

hvert hjul på toget et åpent punkt i spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.2.2 i vedlegg A  

indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Isolering av utslipp 

– Begrensningene for bruk av sandingsutstyr er angitt i spesifikasjonene som det vises til  

i nr. 3.1.4 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Begrensningene for bruk av komposittbremseklosser er angitt i spesifikasjonen som det vises  

til i nr. 3.1.6 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

– Kravene som gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, er åpne punkter i spesifikasjonen som det 

vises til i nr. 3.2.1 og 3.2.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Grenseverdiene for elektromagnetisk interferens forårsaket av kjørestrømmen er et åpent punkt i 

spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.2.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og 

signal. 

4.2.3.3.1.2. EGENSKAPER FOR RULLENDE MATERIELL MED HENSYN TIL FORENLIGHET MED 

TOGDETEKSJONSSYSTEMER BASERT PÅ AKSELTELLERE 

– Kjøretøyets geometri 

– Den største avstanden mellom to påfølgende aksler er angitt i spesifikasjonen som det vises til  

i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Den minste avstanden mellom to påfølgende aksler på toget er angitt i spesifikasjonen som det vises 

til i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal.  
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– I enden av en enhet som skal koples, er den minste avstanden mellom enden og den første akselen på 

enheten halvparten av verdien angitt i spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 

77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Den største avstanden mellom enden og den første akselen er angitt i spesifikasjonen som det vises 

til i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal (avstand «b1» i figur 1). 

– Den minste avstanden mellom endeakslene på en enhet er angitt i spesifikasjonen som det vises til  

i nr. 3.1.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Hjulgeometri 

– Hjulgeometrien er angitt i nr. 4.2.3.5.2.2 i den foreliggende TSI-en. 

– Den minste hjuldiameteren (hastighetsavhengig) er angitt i spesifikasjonen som det vises til  

i nr. 3.1.3 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Kjøretøyets konstruksjon 

– Det metallfrie området rundt hjulene er et åpent punkt i spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.1.3.5 

i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Hjulmaterialets egenskaper med hensyn til magnetfelt er angitt i spesifikasjonen som det vises til  

i nr. 3.1.3.6 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 

– Kravene som gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, er angitt i spesifikasjonen som det vises til  

i nr. 3.2.1 og 3.2.2 i vedlegg A indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal. 

– Grenseverdiene for elektromagnetisk interferens forårsaket av virvelstrømbremser eller magnetiske 

sporbremser er et åpent punkt i spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.2.3 i vedlegg A indeks 77 i 

TSI-en for styring, kontroll og signal. 

4.2.3.3.1.3. EGENSKAPER FOR RULLENDE MATERIELL MED HENSYN TIL FORENLIGHET MED 

SLØYFEUTSTYR 

– Kjøretøyets konstruksjon 

 Metallmassen til kjøretøyet er et åpent punkt i spesifikasjonen som det vises til i nr. 3.1.7.2 i vedlegg A 

indeks 77 i TSI-en for styring, kontroll og signal.» 

 ______ 
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VEDLEGG II 

«Tabell 10 

Grensesnitt mot delsystemet «Styring, kontroll og signal» 

Henvisning til TSI-en for lokomotiver og 

rullende materiell for passasjertrafikk for 

konvensjonelle tog 

 
Henvisning til TSI-en for 

styring, kontroll og signal 
 

Parameter Nummer Parameter Nummer 

Egenskaper for rullende materiell som er 

forenlige med togdeteksjonssystemer 

basert på sporfelt 

4.2.3.3.1.1 Kjøretøyets geometri 

Kjøretøyets konstruksjon 

Isolering av utslipp 

Elektromagnetisk 

kompatibilitet 

Spesifikasjonen som det 

vises til i vedlegg A indeks 

77 i TSI-en for styring, 

kontroll og signal 

Egenskaper for rullende materiell som er 

forenlige med togdeteksjonssystemer 

basert på akseltellere 

4.2.3.3.1.2 Kjøretøyets geometri 

Hjulgeometri 

Kjøretøyets konstruksjon 

Elektromagnetisk 

kompatibilitet 

Spesifikasjonen som det 

vises til i vedlegg A indeks 

77 i TSI-en for styring, 

kontroll og signal 

Egenskaper for rullende materiell som er 

forenlige med sløyfeutstyr 

4.2.3.3.1.3 Kjøretøyets konstruksjon Spesifikasjonen som det 

vises til i vedlegg A indeks 

77 i TSI-en for styring, 

kontroll og signal 

Betjening av nødbrems 4.2.4.4.1 ETCS-funksjoner om bord 4.2.2 

Nødbremsevirkning 4.2.4.5.2 Togets garanterte bremse-

virkning og egenskaper 

4.2.2 

Sikt ut 4.2.9.1.3 Synlighet av styrings- og 

kontrollelementer langs 

sporet 

4.2.15» 
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Vedlegg III 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. Innledning  

1.1. Teknisk virkeområde  

1.2. Geografisk virkeområde  

1.3. Innhold i denne TSI-en  

2. Definisjon av og virkeområde for delsystemet  

2.1. Innledning  

2.2. Virkeområde  

2.3. Anvendelsesnivåer (ERTMS/ETCS)  

3. De grunnleggende kravene til delsystemene «Styring, kontroll og signal»  

3.1. Allment  

3.2. Særlige aspekter ved delsystemene «Styring, kontroll og signal»  

3.2.1. Sikkerhet  

3.2.2. Pålitelighet og tilgjengelighet  

3.2.3. Helse  

3.2.4. Miljøvern  

3.2.5. Teknisk kompatibilitet  

3.2.5.1. Konstruksjonsmessig forenlighet  

3.2.5.1.1. Fysiske miljøforhold  

3.2.5.1.2. Intern elektromagnetisk kompatibilitet for jernbane  

3.2.5.2. Kompatibilitetf for styring, kontroll og signal  

4. Beskrivelse av delsystemet  

4.1. Innledning  

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemene  

4.2.1. Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen  

4.2.1.1. Sikkerhet  

4.2.1.2. Pålitelighet/tilgjengelighet  

4.2.2. ERTMS/ETCS-funksjoner om bord  

4.2.3. ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet  

4.2.4. Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbaner  

4.2.4.1. Grunnleggende kommunikasjonsfunksjon  

4.2.4.2. Programmer for tale- og driftskommunikasjon   
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4.2.4.3. Datakommunikasjonsprogrammer for ETCS  

4.2.5. Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og GSM-R  

4.2.5.1. Radiokommunikasjon med toget  

4.2.5.2. Eurobalise-kommunikasjon med toget  

4.2.5.3. Euroloop-kommunikasjon med toget  

4.2.6. Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord  

4.2.6.1. ERTMS/ETCS og hastighetsovervåking i klasse B  

4.2.6.2. Grensesnitt mellom GSM-R-radiodatakommunikasjon og ERTMS/ETCS  

4.2.6.3. Måling av tilbakelagt avstand (odometri)  

4.2.7. Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet  

4.2.7.1. Funksjonsgrensesnitt mellom RBC-er  

4.2.7.2. RBC/RBC  

4.2.7.3. GSM-R/ETCS langs sporet  

4.2.7.4. Eurobalise/LEU  

4.2.7.5. Euroloop/LEU  

4.2.8. Håndtering av kryptonøkler  

4.2.9. Håndtering av ETCS-ID  

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet  

4.2.11. Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal 

langs sporet  

4.2.12. Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i ERTMS/ETCS  

4.2.13. Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R  

4.2.14. Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data  

4.2.15. Synlighet av styrings-, kontroll- og signalelementer langs sporet  

4.2.16. Miljøforhold  

4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene mot andre delsystemer  

4.3.1. Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring»  

4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell»  

4.3.3. Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur»  

4.3.4. Grensesnitt mot delsystemet «Energi»  

4.4. Driftsregler  

4.5. Vedlikeholdsregler  

4.5.1. Utstyrsprodusentens ansvar  

4.5.2. Ansvar for den som søker om verifisering av delsystemet  

4.6. Faglig dyktighet  

4.7. Helse- og sikkerhetsforhold  

4.8. Registre   
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5. Samtrafikkomponenter  

5.1. Definisjon  

5.2. Liste over samtrafikkomponenter   

5.2.1. Grunnleggende samtrafikkomponenter  

5.2.2. Gruppering av samtrafikkomponenter  

5.3. Komponentenes yteevne og spesifikasjoner  

6. Samsvarsvurdering og/eller vurdering av bruksegnethet for komponentene og verifisering av 

delsystemene  

6.1. Innledning  

6.1.1. Allmenne prinsipper  

6.1.2. Prinsipper for prøving av ERTMS/ETCS og GSM-R  

6.2. Samtrafikkomponenter  

6.2.1. Framgangsmåter for vurdering av samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal 

6.2.2. Moduler for samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal  

6.2.3. Vurderingskrav  

6.2.4. Særlige spørsmål  

6.2.4.1. ERTMS/ETCS om bord  

6.2.4.2. Den særskilte overføringsenheten (STM)  

6.2.4.3. EF-samsvarserklæringens innhold  

6.3. Delsystemer for styring, kontroll og signal  

6.3.1. Framgangsmåter for vurdering av delsystemene «Styring, kontroll og signal»  

6.3.2. Moduler for delsystemene «Styring, kontroll og signal»  

6.3.2.1. Delsystem om bord  

6.3.2.2. Delsystem langs sporet  

6.3.2.3. Vilkår for bruk av moduler for delsystemer om bord og delsystemer langs sporet  

6.3.3. Vurderingskrav til et delsystem om bord  

6.3.4. Vurderingskrav til et delsystem langs sporet  

6.4. Bestemmelser for delvis samsvar  

6.4.1. Innledning  

6.4.2. Vurdering av deler av delsystemene «Styring, kontroll og signal»  

6.4.3. Delvis samsvar for delsystemene «Styring, kontroll og signal» på grunn av bruksbegrensninger for 

delsystemenes samtrafikkomponent(er)  

7. Gjennomføring av TSI-en for styring, kontroll og signal  

7.1. Innledning   
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7.2. Regler som får allmenn anvendelse  

7.2.1. Opprusting eller fornyelse av delsystemet «Styring og kontroll langs sporet» eller deler av det  

7.2.2. Eksisterende systemer  

7.2.3. Tilgjengelighet av særskilte overføringsenheter  

7.2.4. Ytterligere klasse B-utstyr på en jernbanelinje som har klasse A-utstyr  

7.2.5. Rullende materiell med klasse A- og B-utstyr  

7.2.6. Vilkår for obligatoriske og valgfrie funksjoner  

7.2.7. GSM-R — særlige gjennomføringsregler  

7.2.7.1. Anlegg langs sporet  

7.2.7.2. Anlegg om bord  

7.2.8. Særlige gjennomføringsregler for togdeteksjonssystemer  

7.2.9. Særtilfeller  

7.2.9.1. Innledning  

7.2.9.2. Belgia  

7.2.9.3. Det forente kongerike  

7.2.9.4. Frankrike  

7.2.9.5. Polen  

7.2.9.6. Litauen, Latvia  

7.2.9.7. Sverige   

7.2.9.8. Luxembourg   

7.3. Regler for ERTMS   

7.3.1. Den europeiske gjennomføringsplan for ERTMS   

7.3.2. Gjennomføring av ERTMS langs sporet   

7.3.2.1. Korridorer   

7.3.2.2. Forbindelse til de viktigste europeiske havnene, skiftestasjonene, godsterminalene og 

godstransportområdene   

7.3.2.3. Høyhastighetsnett   

7.3.2.4. EU-finansierte prosjekter   

7.3.2.5. Melding   

7.3.2.6. Forsinkelser   
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1. INNLEDNING 

1.1. Teknisk virkeområde 

 Denne TSI-en gjelder for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet». 

1.2. Geografisk virkeområde 

 Det geografiske virkeområdet for denne TSI-en er det transeuropeiske jernbanesystemet, dvs. de 

transeuropeiske jernbanesystemene for henholdsvis konvensjonelle tog og høyhastighetstog, som  

definert i nr. 1 og 2 i vedlegg I til direktiv 2008/57/EF (direktivet om samtrafikkevnen i jernbanesystemet). 

1.3. Innhold i denne TSI-en 

 I samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktivet om samtrafikkevnen i jernbanesystemet skal denne TSI-en: 

1. angi det tilsiktede virkeområdet — kapittel 2 (Definisjon av og virkeområde for delsystemet), 

2. fastsette grunnleggende krav for delsystemene «Styring, kontroll og signal» og deres grensesnitt mot 

andre delsystemer — kapittel 3 (De grunnleggende kravene til delsystemene «Styring, kontroll og 

signal»), 

3. fastsette de funksjonsspesifikasjonene og tekniske spesifikasjonene som må oppfylles av delsystemene 

og deres grensesnitt mot andre delsystemer — kapittel 4 (Beskrivelse av delsystemet), 

4. angi hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt som skal omfattes av europeiske spesifikasjoner, 

herunder europeiske standarder, som er nødvendige for å nå målet om samtrafikkevne i det 

transeuropeiske jernbanesystem — kapittel 5 (Samtrafikkomponenter), 

5. angi, for hvert enkelt tilfelle, hvilke framgangsmåter som skal brukes til samsvarsvurdering eller 

vurdering av bruksegnethet for samtrafikkomponentene og til EF-verifisering av delsystemene — 

kapittel 6 (Samsvarsvurdering og/eller vurdering av bruksegnethet for komponentene og verifisering av 

delsystemene), 

6. angi strategien for gjennomføring av denne TSI-en — kapittel 7 (Gjennomføring av TSI-en for styring, 

kontroll og signal), 

7. angi den faglige dyktigheten og hvilke vilkår for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som kreves for 

personalet som arbeider med drift og vedlikehold av disse delsystemene og med gjennomføring av denne 

TSI-en — kapittel 4 (Beskrivelse av delsystemet). 

 I samsvar med artikkel 5 nr. 5 i direktivet om jernbanesystemets samtrafikkevne er bestemmelsene om 

særtilfeller angitt i kapittel 7 (Gjennomføring av TSI-en for styring, kontroll og signal). 

 I kapittel 4 (Beskrivelse av delsystemet) fastsettes i denne TSI-en også drifts- og vedlikeholdsreglene som 

gjelder særskilt for virkeområdet angitt i nr. 1.1 og 1.2 ovenfor. 

2.  DEFINISJON AV OG VIRKEOMRÅDE FOR DELSYSTEMET 

2.1. Innledning 

 Delsystemene «Styring, kontroll og signal» er i vedlegg II til direktivet om samtrafikkevnen i 

jernbanesystemet definert som «alt utstyr som er nødvendig for å kunne garantere sikkerhet og for å kunne 

styre og kontrollere bevegelsene til tog som har tillatelse til å trafikkere jernbanenettet». 

 Delsystemene «Styring, kontroll og signal» har følgende egenskaper: 

1. de funksjonene som er grunnleggende for sikker styring av jernbanetrafikken, og som er grunnleggende 

for driften, herunder dem som kreves i situasjoner med driftsforstyrrelser(1), 

2. grensesnittene, 

3. det nivået for yteevne som kreves for å oppfylle de grunnleggende kravene. 

2.2. Virkeområde 

 I TSI-en for delsystemene «Styring, kontroll og signal» angis bare de kravene som er nødvendige for å sikre 

samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem og at de grunnleggende kravene oppfylles. 

 Delsystemene «Styring, kontroll og signal» omfatter følgende deler:  

  

(1) Situasjoner med driftsforstyrrelser er driftsformer beregnet på håndtering av feil. Dette er det tatt hensyn til under utformingen av 

delsystemene «Styring, kontroll og signal». 
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1. hastighetsovervåking, 

2. radiokommunikasjon, 

3. togdeteksjon. 

Systemet for hastighetsovervåking i klasse A er ERTMS/ETCS, mens radiosystemet i klasse A er GSM-R. 

For togdeteksjon i klasse A angis i denne TSI-en bare kravene til grensesnittet mot andre delsystemer. 

Klasse B-systemer er et begrenset sett med eksisterende systemer for styring, kontroll og signal som var i 

bruk før 20. april 2001. Listen over klasse B-systemer finnes i Det europeiske jernbanebyrås tekniske 

dokument «List of CCS Class B systems», ERA/TD/2011-11, versjon 1.0. 

Kravene til delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» er angitt for mobilradio- og 

hastighetsovervåkingssystemene i klasse A. 

Kravene til delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» er angitt for: 

1. radionettet i klasse A, 

2. hastighetsovervåking i klasse A, 

3. grensesnittkravene for togdeteksjonssystemer, for å sikre forenlighet med rullende materiell. 

2.3. Anvendelsesnivåer (ERTMS/ETCS) 

 De grensesnittene som er angitt i denne TSI-en, definerer hvordan dataoverføringen til og eventuelt fra 

togene skal gjennomføres. De ERTMS/ETCS-spesifikasjonene som denne TSI-en omfatter, gir forskjellige 

anvendelsesnivåer, og for en gjennomføring langs sporet er det mulig å velge den overføringsmåten som 

oppfyller de kravene som stilles til gjennomføringen. 

 I denne TSI-en defineres kravene til alle anvendelsesnivåer. 

 Et tog som er utstyrt med et system for hastighetsovervåking om bord av klasse A for et gitt 

anvendelsesnivå, skal kunne fungere på nevnte nivå og på alle lavere nivåer. Det betyr at: 

– et tog som er utstyrt med et system for hastighetsovervåking om bord av klasse A for nivå 2, skal kunne 

fungere på det nivået og på jernbanelinjer utstyrt for nivå 1, 

– et tog som er utstyrt med et system for hastighetsovervåking om bord av klasse A for nivå 1, ikke trenger 

å være utstyrt med en GSM-R-dataradio, men skal allerede ha installert alle nivå 2-funksjoner for å sikre 

at tilkoplingen av en GSM-R-dataradio på et senere tidspunkt, sikrer at det er utstyrt for nivå 2. 

3. DE GRUNNLEGGENDE KRAVENE TIL DELSYSTEMENE «STYRING, KONTROLL OG SIGNAL» 

3.1. Allment 

 I henhold til direktivet om samtrafikkevnen i jernbanesystemet skal delsystemene og 

samtrafikkomponentene, herunder grensesnitt, oppfylle de grunnleggende kravene som er fastsatt i generelle 

vendinger i vedlegg III til direktivet. 

 De grunnleggende kravene er: 

1. sikkerhet, 

2. pålitelighet og tilgjengelighet, 

3. helse, 

4. miljøvern, 

5. teknisk kompatibilitet. 

 De grunnleggende kravene til klasse A-systemer er beskrevet nedenfor. 

 Ansvaret for kravene til klasse B-systemer påhviler den enkelte medlemsstat.  
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3.2. Særlige aspekter ved delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

3.2.1. Sikkerhet 

 Hvert enkelt prosjekt som denne spesifikasjonen får anvendelse på, skal treffe de tiltakene som er 

nødvendige for å sikre at risikoen for at en ulykke inntreffer innenfor virkeområdet for delsystemene 

«Styring, kontroll og signal», ikke er høyere enn målet som kreves for driften. For dette formål får 

kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009 av 24. april 2009 om vedtakelse av en felles sikkerhetsmetode for 

risikoevaluering og risikovurdering som omhandlet i artikkel 6 nr. 3 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/49/EF(1) (felles sikkerhetsmetode), anvendelse. 

 For å sikre at sikkerhetstiltakene ikke skader samtrafikkevnen, skal kravene i den grunnleggende 

parameteren definert i nr. 4.2.1 (Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for 

samtrafikkevnen) overholdes. 

 For ERTMS/ETCS-systemer i klasse A skal sikkerhetsmålet fordeles mellom delsystemene «Styring, 

kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet». De detaljerte kravene angis i den 

grunnleggende parameteren definert i nr. 4.2.1 (Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har 

betydning for samtrafikkevnen). Dette sikkerhetskravet skal oppfylles sammen med kravet om 

tilgjengelighet, slik det er angitt i nr. 3.2.2 (Pålitelighet og tilgjengelighet). 

3.2.2. Pålitelighet og tilgjengelighet 

 For klasse A-systemet skal målene for pålitelighet og tilgjengelighet fordeles mellom delsystemene 

«Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet». De detaljerte kravene 

angis i den grunnleggende parameteren definert i nr. 4.2.1 (Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og 

signal som har betydning for samtrafikkevnen). 

 Risikonivået skal overvåkes, siden delsystemets bestanddeler eldes og slites. Kravene til vedlikehold angitt  

i nr. 4.5, skal overholdes. 

3.2.3. Helse 

 I samsvar med EU-regler og nasjonale regler som er forenlige med EUs regelverk, skal det tas 

forholdsregler for å sikre at de materialene som brukes i samt prosjekteringen av delsystemene «Styring, 

kontroll og signal», ikke utgjør noen helsefare for personer som har tilgang til dem. 

3.2.4. Miljøvern 

 I samsvar med EU-regler og nasjonale regler som er forenlige med EUs regelverk, skal: 

1. utstyret for styring, kontroll og signal, dersom det er utsatt for sterk varme eller brann, ikke overskride 

de grenseverdiene for utslipp av røyk eller gasser som kan skade miljøet, 

2. utstyret for styring, kontroll og signal ikke inneholde stoffer som under normal bruk kan forurense 

miljøet unormalt mye, 

3. utstyret for styring, kontroll og signal omfattes av gjeldende EU-regelverk for grenseverdier for utslipp 

av og følsomhet for elektromagnetisk interferens ved jernbanens faste eiendommer, 

4. utstyret for styring, kontroll og signal oppfylle gjeldende regler for støyplager, 

5. utstyret for styring, kontroll og signal ikke forårsake et uakseptabelt vibrasjonsnivå som kan skade 

infrastrukturen (når infrastrukturen er vedlikeholdt på en riktig måte). 

3.2.5. Teknisk kompatibilitet 

 Teknisk kompatibilitet omfatter de funksjonene, de grensesnittene og den yteevnen som kreves for å oppnå 

samtrafikkevne. 

 Kravene til teknisk kompatibilitet er videre delt inn i følgende tre kategorier: 

1. Den første kategorien fastsetter generelle konstruksjonskrav til samtrafikkevne, dvs. miljøforhold, intern 

elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) innenfor jernbanens faste eiendommer, samt installasjon. Disse 

kravene til forenlighet er definert i dette kapittel. 

2. Den andre kategorien beskriver hvordan delsystemene «Styring, kontroll og signal» skal anvendes 

teknisk, og hvilke funksjoner de skal ha for å sikre samtrafikkevne. Denne kategorien er definert i 

kapittel 4.  

  

(1) EUT L 108 av 29.4.2009, s. 4. 
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3. Den tredje kategorien beskriver hvordan delsystemene «Styring, kontroll og signal» skal fungere for at 

samtrafikkevne skal kunne oppnås. Denne kategorien er definert i kapittel 4. 

3.2.5.1. K o n s t r u k s j o n s m e s s i g  f o r e n l i g h e t  

3.2.5.1.1. F y s i s k e  m i l j ø f o r h o l d  

Utstyr for styring, kontroll og signal skal kunne fungere under de klimatiske og fysiske forholdene som 

kjennetegner det området der den relevante delen av det transeuropeisk jernbanesystemet befinner seg. 

Kravene i grunnleggende parameter 4.2.16 (Miljøforhold) skal overholdes. 

3.2.5.1.2. I n t e r n  e l e k t r o m a g n e t i s k  k o m p a t i b i l i t e t  f o r  j e r n b a n e  

I samsvar med EU-regler og nasjonale regler som er forenlige med EUs regelverk, skal utstyret for styring, 

kontroll og signal verken forstyrre eller forstyrres av annet utstyr for styring, kontroll og signal eller andre 

delsystemer. 

Den grunnleggende parameteren for elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for 

styring, kontroll og signal langs sporet er beskrevet i nr. 4.2.11 (Elektromagnetisk kompatibilitet). 

3.2.5.2. K o m p a t i b i l i t e t  f o r  s t y r i n g ,  k o n t r o l l  o g  s i g n a l  

I kapittel 4 fastsettes kravene til samtrafikkevne for delsystemene «Styring, kontroll og signal». 

Når det gjelder delsystemene «Styring, kontroll og signal», sikrer dessuten denne TSI-en den tekniske 

samtrafikkevnen mellom det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og det transeuropeiske 

jernbanesystem for konvensjonelle tog når begge er utstyrt med klasse A-systemer. 

4. BESKRIVELSE AV DELSYSTEMENE 

4.1. Innledning 

I samsvar med de relevante grunnleggende kravene kjennetegnes delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

ved følgende grunnleggende parametrer: 

1. sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen (nr. 4.2.1), 

2. ERTMS/ETCS-funksjoner om bord (nr. 4.2.2), 

3. ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (nr. 4.2.3), 

4. mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbaner (nr. 4.2.4), 

5. grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og GSM-R (nr. 4.2.5), 

6. interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord (nr. 4.2.6), 

7. interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet (nr. 4.2.7), 

8. håndtering av kryptonøkler (nr. 4.2.8), 

9. håndtering av ETCS-ID (nr. 4.2.9), 

10. togdeteksjonssystemer (nr. 4.2.10), 

11. elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal langs 

sporet (nr. 4.2.11), 

12. ERTMS/ETCS DMI (grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin) (nr. 4.2.12), 

13. GSM-R DMI (grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin) (nr. 4.2.13), 

14. grensesnitt mot lovpliktig registrering av data (nr. 4.2.14), 

15. synlighet av styrings-, kontroll- og signalelementer langs sporet (nr. 4.2.15), 

16. miljøforhold (nr. 4.2.16). 
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Alle krav i nr. 4.2 (Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemene) for å oppfylle 

disse grunnleggende parametrene får anvendelse på klasse A-systemet. 

Krav til klasse B-systemer og STM-er (som gjør det mulig for et system om bord av klasse A å fungere på 

klasse B-infrastruktur) er den berørte medlemsstatens ansvar. 

Denne TSI-en bygger på prinsippene for hvordan delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» kan 

gjøres forenlig med delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» som er i samsvar med TSI-en. For å 

nå dette målet 

1. er funksjoner, grensesnitt og yteevne for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

standardisert, noe som sikrer at hvert tog vil reagere på en forutsigbar måte på data som mottas fra utstyr 

langs sporet, 

2. er delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» og kommunikasjonen spor til tog og tog til spor 

fullt ut standardisert i denne TSI-en. Spesifikasjonene som det vises til i avsnittene nedenfor, gjør det 

mulig å anvende funksjoner for styring, kontroll og signal langs sporet på en fleksibel måte, slik at de 

kan innarbeides i jernbanesystemet på best mulig måte. Denne fleksibiliteten skal utnyttes uten å 

begrense bevegelse av delsystemer om bord som oppfyller kravene i TSI-en. 

Funksjonene for styring, kontroll og signal er klassifisert i kategorier som angir om de er valgfrie (V) eller 

obligatoriske (O). Kategoriene er definert i vedlegg A nr. 4.1a for ERTMS/ETCS og i vedlegg A nr. 4.1b for 

GSM-R, og i disse tekstene er det også angitt hvordan funksjonene er klassifisert. 

I vedlegg A nr. 4.1c finnes en ordliste med ERTMS/ETCS-termer og -definisjoner som brukes i de 

spesifikasjonene som er nevnt i vedlegg A. 

I henhold til nr. 2.2 (Virkeområde) består delsystemene «Styring, kontroll og signal» av tre deler. 

I tabellen nedenfor angis det hvilke grunnleggende parametrer som er relevante for hvert delsystem og for 

hver del. 

Delsystem Del Grunnleggende parametrer 

Styring, kontroll og 

signal om bord 

hastighetsovervåking 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.16 

radiokommunikasjon 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.16 

Styring, kontroll og 

signal langs sporet 

hastighetsovervåking 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15, 4.2.16 

radiokommunikasjon 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.16 

togdeteksjon 4.2.10, 4.2.11, 4.2.16 

Med hensyn til de grunnleggende kravene angitt i kapittel 3 gjelder følgende funksjonsspesifikasjoner og 

tekniske spesifikasjoner for delsystemene «Styring, kontroll og signal»: 

4.2. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for delsystemene 

4.2.1. Sikkerhetsegenskaper for styring, kontroll og signal som har betydning for samtrafikkevnen 

Denne grunnleggende parameteren beskriver kravene til delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

og delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet», med henvisning til nr. 3.2.1 (Sikkerhet)  

og nr. 3.2.2 (Pålitelighet og tilgjengelighet). 

For å oppnå samtrafikkevne skal følgende bestemmelser overholdes når delsystemet «Styring, kontroll og 

signal om bord» og delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» gjennomføres: 

1. Prosjektering, gjennomføring og bruk av delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og 

delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» skal ikke overføre noen ytterligere krav 

a) til grensesnittet mellom delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» i tillegg til kravene angitt i denne TSI-en, 

b) til andre delsystemer i tillegg til kravene angitt i de tilsvarende TSI-ene. 

2. Kravene fastsatt i nr. 4.2.1.1 og 4.2.1.2 nedenfor skal overholdes.  
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4.2.1.1. S i k k e r h e t  

Delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet» skal 

overholde kravene til ERTMS/ETCS-utstyr og -montering angitt i denne TSI-en. 

For faren «overskridelse av hastighets- og/eller avstandsgrenser angitt for ERTMS/ETCS» er det akseptable 

farenivået (THR) 10– 9 h– 1 for tilfeldige feil, for både ERTMS/ETCS om bord og ERTMS/ETCS langs 

sporet. Se vedlegg A nr. 4.2.1.a. 

For å oppnå samtrafikkevne skal ERTMS/ETCS om bord fullt ut oppfylle alle krav som er angitt i vedlegg 

A nr. 4.2.1, mens mindre strenge sikkerhetskrav kan aksepteres for ERTMS/ETCS langs sporet, forutsatt at, 

i kombinasjon med delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» som er i samsvar med TSI-en, 

sikkerhetsnivået for tjenesten overholdes. 

Kravene til farer i forbindelse med feil i grensesnittet mellom lokomotivfører og ERTMS/ETCS om bord, er 

et åpent punkt. 

4.2.1.2. P å l i t e l i g h e t / t i l g j e n g e l i g h e t  

Delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet» skal 

overholde kravene angitt i denne TSI-en. Kravene til tilgjengelighet/pålitelighet er definert i vedlegg  

A nr. 4.2.1.b. 

Risikonivået skal kontrolleres i løpet av utstyrets levetid. Kravene til vedlikehold angitt i nr. 4.5 

(Vedlikeholdsregler), skal overholdes. 

4.2.2. ERTMS/ETCS-funksjoner om bord 

Den grunnleggende parameteren for ERTMS/ETCS-funksjoner om bord beskriver alle funksjoner som 

kreves for å kjøre et tog på en sikker måte. Hovedfunksjonen er å sørge for automatisk hastighetsovervåking 

og automatiske signaler i førerhuset ved å: 

1. fastsette togegenskapene (for eksempel togets høyeste toghastighet, bremsevirkning), 

2. velge overvåkingsmetode på grunnlag av informasjonen fra utstyr langs sporet, 

3. utføre funksjoner for måling av tilbakelagt avstand, 

4. lokalisere toget i et koordinatsystem basert på Eurobalise-steder, 

5. beregne den dynamiske hastighetsprofilen for kjøringen på grunnlag av togegenskaper og informasjon 

fra utstyr langs sporet, 

6. overvåke den dynamiske hastighetsprofilen under kjøringen, 

7. utføre inngrepsfunksjonen. 

Disse funksjonene skal gjennomføres i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.2.b, og deres yteevne skal være i 

samsvar med vedlegg A nr. 4.2.2.a. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.2.c. 

ETCS-identitetene til utstyr skal forvaltes i samsvar med nr. 4.2.9 (Håndtering av ETCS-ID). 

Hovedfunksjonen støttes av andre funksjoner, som vedlegg A nr. 4.2.2.a og vedlegg A nr. 4.2.2.b også får 

anvendelse på, sammen med tilleggsspesifikasjonene angitt nedenfor. 

1. Kommunikasjon med delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

a) Eurobalise-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.2 (Eurobalise-kommunikasjon med toget). 

b) Euroloop-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.3 (Euroloop-kommunikasjon med toget). Denne funksjonen er 

valgfri om bord, med mindre Euroloop er montert langs sporet for ERTMS/ETCS nivå 1 og 

aktiveringshastigheten er satt til null av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel beskyttelse av 

farlige punkter).  
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c) Overføring av radiodata for radio in-fill-enhet. Se vedlegg A nr. 4.2.2.d, nr. 4.2.5.1 (Radio-

kommunikasjon med toget), nr. 4.2.6.2 (grensesnitt mellom GSM-R-radiodatakommunikasjon og 

ERTMS/ETCS) og nr. 4.2.8 (Håndtering av kryptonøkler). Denne funksjonen er valgfri om bord, 

med mindre overføring av radiodata for radio in-fill-enhet er montert langs sporet for 

ERTMS/ETCS-nivå 1 og aktiveringshastigheten er satt til null av sikkerhetsmessige årsaker (for 

eksempel beskyttelse av farlige punkter). 

d) Overføring av radiodata. Se nr. 4.2.5.1 (Radiokommunikasjon med toget), nr. 4.2.6.2 (grensesnitt 

mellom GSM-R-radiodatakommunikasjon og ERTMS/ETCS) og nr. 4.2.8 (Håndtering av 

kryptonøkler). Bare obligatorisk om bord i toget ved anvendelse på ERTMS/ETCS-nivå 2- eller 

ETCS-nivå 3. 

2. Kommunikasjon med lokomotivføreren. Se vedlegg A nr. 4.2.2.e og nr. 4.2.12 (Grensesnitt mellom 

lokomotiv fører og maskin i ERTMS/ETCS). 

3. Kommunikasjon med STM. Se nr. 4.2.6.1 (Grensesnitt mellom ERTMS/ETCS og STM). Denne 

funksjonen omfatter: 

a) håndtering av STM-utdata, 

b) framlegging av data til bruk for STM-en, 

c) håndtering av STM-overganger. 

4. Håndtering av opplysninger om at togsettet er fullstendig (siste-vogn-kontroll) — obligatorisk for nivå 3, 

ikke påkrevd for nivå 1 eller 2. 

5. Overvåking av utstyret, og støtte i tilfelle driftsforstyrrelser. Denne funksjonen omfatter: 

a) oppstart av ERTMS/ETCS-funksjoner om bord, 

b) støtte ved driftsforstyrrelser, 

c) isolasjon av ERTMS/ETCS-funksjoner om bord. 

6. Støtte av lovpliktig registrering av data. Se nr. 4.2.14 (Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data). 

7. Videresending av informasjon/instrukser og mottak av statusinformasjon fra rullende materiell: 

a) til grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin. Se nr. 4.2.12 (grensesnitt mellom fører og maskin 

i ERTMS/ETCS), 

b) til/fra togets grensesnittenhet. Se vedlegg A nr. 4.2.2.f. 

4.2.3. ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren beskriver ERTMS/ETCS-funksjonene langs sporet. Den inneholder alle 

ERTMS/ETCS-funksjoner som muliggjør sikker kjøring for et bestemt tog. 

De viktigste funksjonene er: 

1. lokalisering av et bestemt tog i et koordinatsystem basert på Eurobalise-steder (nivå 2 og 3), 

2. konvertering av informasjon fra signalutstyr langs sporet til standardformat for delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om bord». 

3. oversending av kjøretillatelser, herunder beskrivelse av spor og instrukser til et bestemt tog. 

Disse funksjonene skal gjennomføres i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.3.b, og deres yteevne skal være i 

samsvar med vedlegg A nr. 4.2.3.a. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.3.c. 

ETCS-identitetene til utstyr skal forvaltes i samsvar med nr. 4.2.9 (Håndtering av ETCS-ID). 

Hovedfunksjonen støttes av andre funksjoner, som vedlegg A nr. 4.2.3.a og vedlegg A nr. 4.2.3.b også får 

anvendelse på, sammen med tilleggsspesifikasjonene angitt nedenfor. 

1. Kommunikasjon med delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord». Dette omfatter:   
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a) Eurobalise-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.2 (Eurobalise-kommunikasjon med toget) og nr. 4.2.7.4 

(Eurobalise/LEU). 

b) Euroloop-dataoverføring. Se nr. 4.2.5.3 (Euroloop-kommunikasjon med toget) og nr. 4.2.7.5 

(Euroloop/LEU). Euroloop er bare relevant på nivå 1 og er da valgfritt. 

c) Overføring av radiodata for radio in-fill-enhet. Se vedlegg A nr. 4.2.3.d, nr. 4.2.5.1 

(Radiokommunikasjon med toget), nr. 4.2.7.2 (grensesnitt mellom GSM-R og ETCS-funksjoner 

langs sporet) og nr. 4.2.8 (Håndtering av kryptonøkler). Radio in-fill-enhet er bare relevant på nivå 1 

og er da valgfritt. 

d) Overføring av radiodata. Se nr. 4.2.5.1 (Radiokommunikasjon med toget), nr. 4.2.7.3 (grensesnitt 

mellom GSM-R og ETCS-funksjoner langs sporet) og nr. 4.2.8 (Håndtering av kryptonøkler). 

Overføring av radiodata er bare relevant på nivå 2 og 3. 

2. Generering av informasjon/instrukser til ERTMS/ETCS om bord, f.eks. informasjon i forbindelse med 

lukking/åpning av luftventiler, senking/heving av strømavtakeren, å slå på/av hovedstrømbryteren, 

overgang fra trekkraftsystem A til trekkraftsystem B. Gjennomføring av denne funksjonen er valgfri for 

utstyr langs sporet. 

3. Håndtering av overgangene mellom områder som overvåkes av forskjellige radioblokksentre (RBC-er) 

(bare relevant for nivå 2 og 3). Se nr. 4.2.7.1 (Funksjonelt grensesnitt mellom RBC-er) og nr. 4.2.7.2 

(Teknisk grensesnitt mellom RBC-er). 

4.2.4. Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for jernbaner 

Denne grunnleggende parameteren beskriver radiokommunikasjonsfunksjonene. Slike funksjoner skal 

gjennomføres i henholdsvis delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og 

signal langs sporet», i samsvar med spesifikasjonene angitt nedenfor. 

4.2.4.1. G r u n n l e g g e n d e  k o m m u n i k a s j o n s f u n k s j o n  

De allmenne kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4.a. 

I tillegg skal følgende spesifikasjoner overholdes: 

1. ASCI-funksjoner, vedlegg A nr. 4.2.4.b, 

2. SIM-kort, vedlegg A nr. 4.2.4.c, 

3. signaler mellom brukere / overføring av meldinger / bruker-til-bruker-signaler, vedlegg A nr. 4.2.4.d, 

4. stedsavhengig adressering, vedlegg A nr. 4.2.4.e. 

4.2.4.2. P r o g r a m m e r  f o r  t a l e -  o g  d r i f t s k o m m u n i k a s j o n  

De allmenne kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4.f. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4.g. 

I tillegg skal følgende spesifikasjoner overholdes: 

1. bekreftelse på anrop med høy prioritet, vedlegg A nr. 4.2.4.h, 

2. funksjonell adressering, vedlegg A nr. 4.2.4.j, 

3. presentasjon av funksjonelle numre, vedlegg A nr. 4.2.4.k. 

4.2.4.3. D a t a k o m m u n i k a s j o n s p r o g r a m m e r  f o r  E T C S  

De allmenne kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4.f. 

Kravene til prøvinger er angitt i vedlegg A nr. 4.2.4.g. 

Denne funksjonen er obligatorisk bare ved anvendelse på ETCS-nivå 2 og 3 og radio in-fill-enheter.  
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4.2.5. Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og GSM-R 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til overføring (air gap) mellom delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» og delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord», og den skal tas 

hensyn til i forbindelse med kravene til grensesnittene mellom ERTMS/ETCS- og GSM-R-utstyr, som 

angitt i nr. 4.2.6 (Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord) og nr. 4.2.7 (Interne grensesnitt 

for styring, kontroll og signal langs sporet). 

Denne grunnleggende parameteren omfatter: 

1. fysiske, elektriske og elektromagnetiske verdier som skal overholdes for å muliggjøre sikker drift, 

2. hvilken kommunikasjonsprotokoll som skal benyttes, 

3. kommunikasjonskanalens tilgjengelighet. 

Spesifikasjonene som skal anvendes, er oppført nedenfor. 

4.2.5.1. R a d i o k o m m u n i k a s j o n  m e d  t o g e t  

 Grensesnitt for klasse A-radiokommunikasjon skal anvende GSM-R-båndet – se vedlegg A nr. 4.2.5.a. 

Protokollene skal være i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.5.b. 

Dersom radio in-fill er gjennomført, skal kravene angitt i vedlegg A nr. 4.2.5.c overholdes. 

4.2.5.2. E u r o b a l i s e - k o m m u n i k a s j o n  m e d  t o g e t  

Grensesnittene for Eurobalise-kommunikasjon skal være i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.5.d. 

4.2.5.3. E u r o l o o p - k o m m u n i k a s j o n  m e d  t o g e t  

Grensesnittene for Euroloop-kommunikasjon skal være i samsvar med vedlegg A nr. 4.2.5.e. 

4.2.6. Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal om bord 

Denne grunnleggende parameteren består av tre deler. 

4.2.6.1. E R T M S / E T C S  o g  h a s t i g h e t s o v e r v å k i n g  i  k l a s s e  B  

Dersom ERTMS/ETCS-funksjoner og funksjoner for hastighetsovervåking i klasse B er montert om bord, 

kan overgangene mellom dem håndteres med et standardisert grensesnitt som angitt i vedlegg A nr. 4.2.6.a. 

Vedlegg A nr. 4.2.6.b angir K-grensesnittet (for å gjøre det mulig for visse STM-er å lese informasjon fra 

klasse B-baliser gjennom ERTMS/ETCS-antennen om bord), mens vedlegg A nr. 4.2.6.c angir G-

grensesnittet (overføringen mellom ETCS-antennen om bord og klasse B-baliser). 

Gjennomføringen av K-grensesnittet er valgfritt, men dersom det gjennomføres, skal det være i samsvar 

med vedlegg A nr. 4.2.6.b. 

Dersom K-grensesnittet gjennomføres, skal funksjonene i overføringskanalen om bord også kunne håndtere 

egenskapene i vedlegg A nr. 4.2.6.c. 

Dersom overføringene mellom ERTMS/ETCS og hastighetsovervåkingen om bord i klasse B ikke håndteres 

med bruk av det standardiserte grensesnittet som er angitt i vedlegg A nr. 4.2.6.a, skal det treffes tiltak for å 

sikre at den metoden som brukes, ikke stiller ytterligere krav til delsystemet «Styring, kontroll og signal 

langs sporet». 

4.2.6.2. G r e n s e s n i t t  m e l l o m  G S M - R - r a d i o d a t a k o m m u n i k a s j o n  o g  E R T M S / E T C S  

Kravene til grensesnittet mellom klass A-radioen og ERTMS/ETCS-funksjonen om bord er angitt i vedlegg 

A nr. 4.2.6.d. 

Dersom radio in-fill-enhet er installert, skal kravene angitt i vedlegg A nr. 4.2.6.e oppfylles.  
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4.2.6.3. M å l i n g  a v  t i l b a k e l a g t  a v s t a n d  ( o d o m e t r i )  

Grensesnittet mellom funksjonen for måling av tilbakelagt avstand og ETCS-funksjonen om bord skal 

oppfylle kravene i vedlegg A nr. 4.2.6.f. Dette grensesnittet bidrar til denne grunnleggende parameteren 

bare når utstyret for måling av tilbakelagt avstand utgjør en separat samtrafikkomponent (se nr. 5.2.2, 

Gruppering av samtrafikkomponenter). 

4.2.7. Interne grensesnitt for styring, kontroll og signal langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren består av fem deler. 

4.2.7.1. F u n k s j o n e l t  g r e n s e s n i t t  m e l l o m  R B C - e r  

Dette grensesnittet definerer de dataene som skal utveksles mellom radioblokksentre (RBC) som grenser 

opp mot hverandre, slik at et tog kan flyttes fra ett RBC-område til det neste på en sikker måte: 

1. informasjon fra «avsender-RBC» til «mottaker-RBC», 

2. informasjon fra «mottaker-RBC» til «avsender-RBC». 

Kravene er angitt i vedlegg A. 4.2.7.a. 

4.2.7.2. R B C / R B C  

Dette er det tekniske grensesnittet mellom to RBC-er. Kravene er angitt i vedlegg A. 4.2.7.b. 

4.2.7.3. G S M - R / E T C S  l a n g s  s p o r e t  

Dette er grensesnittet mellom klasse A-radiosystemet og ETCS-funksjoner langs sporet. Kravene er angitt i 

vedlegg A. 4.2.7.c. 

4.2.7.4. E u r o b a l i s e / L E U  

Dette er grensesnittet mellom Eurobalise og LEU-enheten. Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.7.d. 

Dette grensesnittet bidrar til denne grunnleggende parameteren bare når Eurobalise og LEU-enheter utgjør 

separate samtrafikkomponenter (se nr. 5.2.2, Gruppering av samtrafikkomponenter). 

4.2.7.5. E u r o l o o p / L E U  

Dette er grensesnittet mellom Euroloop og LEU-enheten. Kravene er angitt i vedlegg A. 4.2.7.e. 

Dette grensesnittet bidrar til denne grunnleggende parameteren bare når Euroloop og LEU-enheter utgjør 

separate samtrafikkomponenter (se nr. 5.2.2, Gruppering av samtrafikkomponenter). 

4.2.8. Håndtering av kryptonøkler 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til håndtering av kryptonøkler som brukes til å sikre data 

som overføres via radio. 

Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.8.a. Bare krav knyttet til grensesnittene for utstyr for styring, kontroll 

og signal omfattes av denne TSI-ens virkeområde. 

4.2.9. Håndtering av ETCS-ID 

Denne grunnleggende parameteren gjelder ETCS-identiteter (ETCS-ID-er) for utstyr i delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om bord» og delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

Kravene er angitt i vedlegg A nr. 4.2.9.a. 

4.2.10. Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til grensesnitt mellom togdeteksjonssystemer langs sporet 

og rullende materiell. 

Kravene til grensesnitt som togdeteksjonssystemene skal oppfylle, er angitt i vedlegg A nr. 4.2.10.a.  
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4.2.11. Elektromagnetisk kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal langs 

sporet 

Denne grunnleggende parameteren angir kravene til grensesnitt med hensyn til elektromagnetisk 

kompatibilitet mellom rullende materiell og utstyr for styring, kontroll og signal langs sporet. 

Kravene til grensesnitt som togdeteksjonssystemet skal oppfylle, er angitt i vedlegg A nr. 4.2.11.a. 

4.2.12. Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i ERTMS/ETCS 

Denne grunnleggende parameteren beskriver den informasjonen som lokomotivføreren mottar fra 

ERTMS/ETCS, og som lokomotivføreren legger inn i ERTMS/ETCS-utstyret om bord. Se vedlegg  

A nr. 4.2.1.a. 

Den omfatter: 

1. ergonomi (herunder synlighet), 

2. ERTMS/ETCS-funksjoner som skal vises, 

3. ERTMS/ETCS-funksjoner som utløses av de dataene lokomotivføreren legger inn. 

4.2.13. Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i GSM-R 

Denne grunnleggende parameteren beskriver den informasjonen som lokomotivføreren mottar fra GSM-R, 

og som lokomotivføreren legger inn i GSM-R-utstyret om bord. Se vedlegg A nr. 4.2.13.a. 

Den omfatter: 

1. ergonomi (herunder synlighet), 

2. GSM-R-funksjoner som skal vises, 

3. utgående informasjon knyttet til anrop, 

4. innkommende informasjon knyttet til anrop. 

4.2.14. Grensesnitt mot lovpliktig registrering av data 

Denne grunnleggende parameteren beskriver: 

1. datautveksling mellom ERTMS/ETCS om bord og det rullende materiellets registreringsinnretning, 

2. kommunikasjonsprotokoller, 

3. fysisk grensesnitt. 

Se vedlegg A nr. 4.2.14.a. 

4.2.15. Synlighet av styrings-, kontroll- og signalelementer langs sporet 

Denne grunnleggende parameteren beskriver: 

1. egenskapene til lysreflekterende skilt for å sikre korrekt synlighet, 

2. egenskapene til markeringstavler med samtrafikkevne. 

Se vedlegg A nr. 4.2.15.a. 

I tillegg skal monteringen av styrings-, kontroll- og signalelementer langs sporet være forenlig med 

lokomotivførerens synsfelt og med infrastrukturkravene. 

4.2.16. Miljøforhold 

De obligatoriske miljøforholdene i spesifikasjonene nevnt i denne TSI-en skal overholdes.  
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4.3. Funksjonsspesifikasjoner og tekniske spesifikasjoner for grensesnittene mot andre delsystemer 

4.3.1. Grensesnitt mot delsystemet «Drift og trafikkstyring» 

Grensesnitt mot TSI-en for drift og trafikkstyring 

Henvisning til TSI-en for styring, kontroll og signal Henvisning til TSI-en for drift og trafikkstyring 

Parameter Nr. Parameter Nr. 

Driftsregler (normale forhold og 

driftsforstyrrelser) 

4.4 Regelbok 4.2.1.2.1 

Driftsregler 4.4 

Synlighet av styrings-, kontroll- og 

signalelementer langs sporet 

4.2.15 Signalers og markeringspunkters 

synlighet 

4.2.2.8 

Togets bremsevirkning og 

bremseegenskaper 

4.2.2 Bremsevirkning 4.2.2.6 

Bruk av sandingsutstyr    

Flenssmøring om bord 4.2.10 Regelbok 4.2.1.2.1 

Bruk av komposittbremseklosser    

Grensesnitt mot lovpliktig registrering av 

data 

4.2.14 Registrering av data om bord 4.2.3.5 

Grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin i ETCS 

4.2.12 Tognummer 4.2.3.2.1 

Grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin i GSM-R 

4.2.13 Tognummer 4.2.3.2.1 

4.3.2. Grensesnitt mot delsystemet «Rullende materiell» 

Grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell 

Henvisning til TSI-en 

for styring, kontroll og 

signal 

 Henvisning til TSI-ene for rullende materiell  

Parameter Nr. Parameter  Nr. 

Forenlighet med 

togdeteksjons-

systemer langs 

sporet: Kjøretøyets 

konstruksjon 

4.2.10 Egenskaper for 

rullende materiell 

som er forenlige 

med togdeteksjons-

systemer basert på 

sporfelt 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Hjulsatsens plassering 

Aksellast 

Sanding 

Elektrisk motstand mellom hjulene 

4.2.7.9.2 

4.2.3.2 

4.2.3.10 

4.2.3.3.1 
 

  TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.3.3.1.1 

  TSI-en for godsvogner 4.2.3.2 

  Egenskaper for 

rullende materiell 

som er forenlige 

med togdeteksjons-

systemer basert på 

akseltellere 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Hjulsatsens geometri 

Hjul 

4.2.7.9.2 

4.2.7.9.3 

  TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.3.3.1.2 

  TSI-en for godsvogner 4.2.3.3.1 
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Grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell 

Henvisning til TSI-en 

for styring, kontroll og 

signal 

 Henvisning til TSI-ene for rullende materiell  

Parameter Nr. Parameter  Nr. 

  Egenskaper for 

rullende materiell 

som er forenlige 

med sløyfeutstyr 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Ingen 

  TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.3.3.1.3 

  TSI-en for godsvogner Ingen 

Elektromagnetisk 

kompatibilitet 

mellom rullende 

materiell og utstyr 

for styring, kontroll 

og signal langs sporet 

4.2.11 Egenskaper for 

rullende materiell 

som er forenlige 

med togdeteksjons-

systemer basert på 

sporfelt 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.6.6.1 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.3.3.1 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Egenskaper for 

rullende materiell 

som er forenlige 

med togdeteksjons-

systemer basert på 

akseltellere 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.6.6.1 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.3.3.2 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Togets 

bremsevirkning og 

bremseegenskaper 

4.2.2 Nødbremse-

virkning 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Nødbremsing 

Driftsbremsing 

4.2.4.1 

4.2.4.4 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

Nødbremsing 

Driftsbremsing 

4.2.4.5.2 

4.2.4.5.3 

TSI-en for godsvogner 4.2.4.1.2 

Plassering av 

antenner for styring, 

kontroll og signal om 

bord 

4.2.2 Kinematisk 

lasteprofil 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.3.1 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.3.1 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Utkopling av 

ERTMS/ETCS-

funksjoner om bord. 

4.2.2 Driftsregler TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.7.9.1 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.12.3 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Grensesnitt for data 4.2.2 Overvåkings- og 

diagnosekonsepter 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.7.10 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.1.1 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Synlighet av 

styrings-, kontroll- 

og signalelementer 

langs sporet 

4.2.15 Sikt ut 

Frontlykter 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.7.4.1.1 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.7.1.1 

TSI-en for godsvogner Ingen 
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Grensesnitt mot TSI-ene for rullende materiell 

Henvisning til TSI-en 

for styring, kontroll og 

signal 

 Henvisning til TSI-ene for rullende materiell  

Parameter Nr. Parameter  Nr. 

  Lokomotivførerens 

ytre synsfelt 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Synslinje 

Frontrute 

4.2.2.6 b 

4.2.2.7 

  TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

Synslinje 

Frontrute 

4.2.9.1.3.1 

4.2.9.2 

  TSI-en for godsvogner Ingen 

Grensesnitt mot 

lovpliktig 

registrering av data 

4.2.14 Registrerings-

innretning 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.7.10 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.9.6 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Kommandoer til 

utstyr til rullende 

materiell 

4.2.2 Faseskille TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

4.2.8.3.6.7 

4.2.3 TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.8.2.9.8 

TSI-en for godsvogner Ingen 

Betjening av 

nødbrems 

4.2.2 Betjening av 

nødbrems 

TSI-en for rullende materiell for 

høyhastighetstog 

Ingen 

TSI-en for lokomotiver og rullende 

materiell for passasjertrafikk 

4.2.4.4.1 

TSI-en for godsvogner Ingen 

4.3.3. Grensesnitt mot delsystemet «Infrastruktur» 

Grensesnitt mot TSI-en for infrastruktur 

Henvisning til TSI-en for styring, 

kontroll og signal 
Henvisning til TSI-en for infrastruktur 

Parameter Nr. Parameter  Nr. 

Togdeteksjons-

systemer (plass til 

montering) 

4.2.10 Minste lasteprofil for infrastrukturene Høyhastighet 4.2.3 

Konstruksjonsprofil Konvensjonell 4.2.4.1 

Eurobalise-

kommunikasjon 

(plass til montering) 

4.2.5.2 Minste lasteprofil for infrastrukturene Høyhastighet 4.2.3 

Konstruksjonsprofil Konvensjonell 4.2.4.1 

Euroloop-

kommunikasjon 

(plass til montering) 

4.2.5.3 Minste lasteprofil for infrastrukturene Høyhastighet 4.2.3 

Konstruksjonsprofil Konvensjonell 4.2.4.1 
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Grensesnitt mot TSI-en for infrastruktur 

Henvisning til TSI-en for styring, 

kontroll og signal 
Henvisning til TSI-en for infrastruktur 

Parameter Nr. Parameter  Nr. 

Synlighet av 

styrings-, kontroll- 

og signalelementer 

langs sporet 

4.2.15 Minste lasteprofil for infrastrukturene Høyhastighet 4.2.3 

Konstruksjonsprofil Konvensjonell 4.2.4.1 

4.3.4. Grensesnitt mot delsystemet «Energi» 

Grensesnitt mot TSI-en for energi 

Henvisning til TSI-en for styring, 

kontroll og signal 
Henvisning til TSI-en for energi 

Parameter Nr. Parameter  Nr. 

Kommandoer til 

utstyr til rullende 

materiell 

4.2.2 Faseskilleseksjoner TSI-en for energi for høy-

hastighetstog 

4.2.21 

4.2.3 

Systemskille-

seksjoner 

4.2.22 

Faseskille-seksjoner TSI-en for energi for konven-

sjonelle tog 

4.2.19 

Systemskille-

seksjoner 

4.2.20 

4.4. Driftsregler 

Reglene for drift av jernbanetransport med ERTMS/ETCS er angitt i TSI-en for drift og trafikkstyring. 

4.5. Vedlikeholdsregler 

Vedlikeholdsreglene for de delsystemene som omfattes av denne TSI-en, skal sikre at verdiene som angis i 

de grunnleggende parametrene angitt i kapittel 4, holdes innenfor de grensene som kreves, gjennom hele 

levetiden til delsystemene. I forbindelse med forebyggende vedlikehold eller reparasjon kan det imidlertid 

skje at delsystemet ikke klarer å overholde de verdiene som er angitt i de grunnleggende parametrene; 

vedlikeholdsreglene skal sikre at sikkerheten ikke blir påvirket av slik virksomhet. 

Den enheten som er ansvarlig delsystemene «Styring, kontroll og signal», skal utarbeide vedlikeholdsregler 

med sikte på å nå de ovennevnte målene. Som bistand til utarbeidelsen av disse reglene skal kravene 

nedenfor overholdes. 

4.5.1. Utstyrsprodusentens ansvar 

Produsenten av utstyr som inngår i delsystemet, skal angi: 

1. alle vedlikeholdskrav og framgangsmåter for vedlikehold (herunder helseovervåking, diagnostisering av 

hendelser, prøvingsmetoder og prøvingsverktøy samt krav til faglig dyktighet) som er nødvendige for å 

oppnå grunnleggende krav og verdier angitt i de obligatoriske kravene i denne TSI-en gjennom hele 

levetiden til utstyret (transport og oppbevaring før installasjon, normal drift, svikt, reparasjoner, kontroll 

og vedlikehold, demontering osv.), 

2. risiko for helse og sikkerhet som kan påvirke offentligheten og vedlikeholdspersonalet,  
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3. vilkårene for basisvedlikehold, dvs. definisjonen av øyeblikkelig utskiftbare enheter (Line Replaceable 

Units, LRU-er), definisjonen av godkjente kompatible versjoner av maskinvare og programvare, 

framgangsmåtene for utskifting av defekte LRU-er, og vilkårene for å oppbevare LRU-er og for å 

reparere defekte LRU-er, 

4. de kontrollene som skal gjennomføres dersom utstyret blir utsatt for uvanlig hard belastning (f.eks. ved 

ugunstige miljøforhold eller unormale støt), 

5. de kontrollene som skal utføres i forbindelse med vedlikehold av annet utstyr enn utstyr for styring, 

kontroll og signal, og som påvirker delsystemene «Styring, kontroll og signal» (f.eks. endring av 

hjuldiameteren). 

4.5.2. Ansvar for den som søker om verifisering av delsystemet 

Søkeren skal: 

1. sikre at vedlikeholdskravene beskrevet i nr. 4.5.1 (Utstyrsprodusentens ansvar) er definert for alle 

komponenter innenfor denne TSI-ens virkeområde, uavhengig av om de er samtrafikkomponenter eller 

ikke, 

2. oppfylle de ovennevnte kravene, idet det tas hensyn til de risikoene som skyldes vekselvirkninger 

mellom forskjellige komponenter i delsystemet og grensesnittene mot andre delsystemer. 

4.6. Faglig dyktighet 

Produsentene av utstyret og delsystemet skal gi opplysninger som er tilstrekkelige til å definere den faglige 

dyktigheten som kreves for montering, sluttkontroll og vedlikehold av delsystemene «Styring, kontroll og 

signal». Se nr. 4.5 (Vedlikeholdsregler). 

4.7. Helse- og sikkerhetsforhold 

Det skal tas forholdsregler for å sikre vedlikeholds- og driftspersonalets helse og sikkerhet i samsvar med 

EU-regler og nasjonale regler som er i samsvar med EUs regelverk. 

Produsentene skal angi hvilke risikoer for helse og sikkerhet som kan oppstå ved bruk og vedlikehold av 

deres utstyr og delsystemer. Se nr. 4.4 (Driftsregler) og nr. 4.5 (Vedlikeholdsregler). 

4.8. Registre 

Dataene som skal leveres til registrene nevnt i artikkel 34 og 35 i direktiv 2008/57/EF, er de som er angitt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU(1) og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

2011/633/EU(2). 

5. SAMTRAFIKKOMPONENTER 

5.1. Definisjon 

Med samtrafikkomponenter menes i henhold til artikkel 2 bokstav f) i direktivet om samtrafikkevnen i 

jernbanesystemet «enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig 

enhet av utstyr som inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til 

jernbanesystemet direkte eller indirekte er avhengig av. Begrepet komponent omfatter både materielle og 

immaterielle produkter, som programvare.» 

5.2. Liste over samtrafikkomponenter 

5.2.1. Grunnleggende samtrafikkomponenter 

De grunnleggende samtrafikkomponentene i delsystemene «Styring, kontroll og signal» er definert i: 

1. tabell 5.1.a for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord», 

2. tabell 5.2.a for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

5.2.2. Gruppering av samtrafikkomponenter 

Funksjonene til grunnleggende samtrafikkomponenter kan kombineres slik at de danner en gruppe. Denne 

gruppen defineres så av disse funksjonene og av sine gjenværende eksterne grensesnitt. Dersom en gruppe 

dannes på denne måten, skal den betraktes som en samtrafikkomponent. 

1. I tabell 5.1.b er gruppene av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

oppført.  

  

(1) EUT L 264 av 8.10.2011, s. 32. 

(2) EUT L 256 av 1.10.2011, s. 1. 
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2. I tabell 5.2.b er gruppene av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal langs 

sporet» oppført. 

5.3. Komponentenes yteevne og spesifikasjoner 

For hver grunnleggende samtrafikkomponent eller gruppe av samtrafikkomponenter beskriver tabellene i 

kapittel 5 følgende: 

1. I kolonne 3: Funksjoner og grensesnitt. Bemerk at noen samtrafikkomponenter har funksjoner og/eller 

grensesnitt som er valgfrie. 

2. I kolonne 4: De obligatoriske spesifikasjonene for samsvarsvurderingen av hver enkelt funksjon eller 

grensesnitt (der det er relevant) ved henvisning til det aktuelle nummeret i kapittel 4. 

Tabell 5.1.a 

Grunnleggende samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

N Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som 

skal vurderes 

med henvisning 

til kapittel 4 

1 ERTMS/ETCS om 

bord 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ETCS-funksjoner om bord (unntatt måling av tilbakelagt 

avstand) 

4.2.2 

Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og GSM-R 4.2.5 

— RBC (nivå 2 og 3) 4.2.5.1 

— Radio in-fill-enhet (valgfritt på nivå 1) 4.2.5.1 

— Eurobalise-overføring 4.2.5.2 

— Euroloop-overføring (valgfritt på nivå 1) 4.2.5.3 

Grensesnitt  

— STM (gjennomføring av K-grensesnittet er valgfritt) 4.2.6.1 

— ERTMS/GSM-R om bord 4.2.6.2 

— Måling av tilbakelagt avstand (odometri) 4.2.6.3 

— System for håndtering av kryptonøkler 4.2.8 

— Håndtering av ETCS-ID 4.2.9 

— ERTMS/ETCS-grensesnitt mellom lokomotivfører og 

maskin 

4.2.12 

— Toggrensesnitt 4.2.2 

— Registreringsinnretning om bord 4.2.14 

Fysiske miljøforhold 4.2.16 

2 Utstyr for måling av 

tilbakelagt avstand 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner om bord: bare måling av 

tilbakelagt avstand 

4.2.2 

Grensesnitt 

— ERTMS/ETCS om bord 

4.2.6.3 

Miljøforhold 4.2.16 

3 Grensesnitt mot 

ekstern STM 

Grensesnitt  

— ERTMS/ETCS om bord 4.2.6.1 

4 GSM-R-togradio 

Merk: SIM-kort, 

antenne, tilkop-

lingskabler og filtre 

utgjør ikke en del av 

denne sam-

trafikkomponenten 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

Merk: Ingen krav til sikkerhet 

4.2.1 

4.5.1 

 Grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner 4.2.4.1 

 Programmer for tale- og driftskommunikasjon 4.2.4.2 



Nr. 55/382 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

N Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav som 

skal vurderes 

med henvisning 

til kapittel 4 

  Grensesnitt  

  — GSM-R-overføring 4.2.5.1 

  — GSM-R-grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin 4.2.13 

  Miljøforhold 4.2.16 

5 GSM-R-radio bare for 

ETCS-data 

Merk: SIM-kort, 

antenne, tilkop-

lingskabler og filtre 

utgjør ikke en del av 

denne sam-

trafikkomponenten 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

Merk: Ingen krav til sikkerhet 

4.2.1 

4.5.1 

Grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner 4.2.4.1 

Kommunikasjonsprogrammer for ETCS-data 4.2.4.3 

Grensesnitt  

— ERTMS/ETCS om bord 4.2.6.2 

— GSM-R-overføring 4.2.5.1 

Miljøforhold 4.2.16 

6 SIM-kort for GSM-R Grunnleggende kommunikasjonsfunksjoner 4.2.4.1 

Miljøforhold 4.2.16 

Tabell 5.1.b 

Grupper av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

Denne tabellen er et eksempel for å vise strukturen. Andre grupper er tillatt. 

N 
Gruppering av 

samtrafikkomponenter 
Egenskaper 

Særlige krav 

som skal 

vurderes med 

henvisning til 

kapittel 4 

1 ERTMS/ETCS om 

bord 

Utstyr for måling av 

tilbakelagt avstand 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner om bord 4.2.2 

Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og  

GSM-R 

4.2.5 

—  RBC (nivå 2 og 3) 4.2.5.1 

—  Radio in-fill-enhet (valgfritt på nivå 1) 4.2.5.1 

—  Eurobalise-overføring 4.2.5.2 

—  Euroloop-overføring (valgfritt på nivå 1) 4.2.5.3 

Grensesnitt  

—  STM (gjennomføring av K-grensesnittet er valgfritt) 4.2.6.1 

—  ERTMS/ETCS –– GSM-R om bord 4.2.6.2 

—  System for håndtering av kryptonøkler 4.2.8 

—  Håndtering av ETCS-ID 4.2.9 

—  Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i 

ERTMS/ETCS 

4.2.12 

—  Toggrensesnitt 4.2.2 

—  Registreringsinnretning om bord 4.2.14 

Fysiske miljøforhold 4.2.16 
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Tabell.5.2.a 

Grunnleggende samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» 

N Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav 

som skal 

vurderes med 

henvisning til 

kapittel 4 

1 RBC Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via Eurobalise, radio in-fill-enhet og 

Euroloop) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og 

GSM-R: bare radiokommunikasjon med toget 

4.2.5.1 

Grensesnitt  

— Tilgrensende RBC 4.2.7.1, 

4.2.7.2 

— ERTMS/ETCS GSM-R langs sporet 4.2.7.3 

— System for håndtering av kryptonøkler 4.2.8 

— Håndtering av ETCS-ID 4.2.9 

Miljøforhold 4.2.16 

2 Radio in-fill-enhet Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via Eurobalise, Euroloop og nivå 2/3-

funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og 

GSM-R: bare radiokommunikasjon med toget 

4.2.5.1 

Grensesnitt  

— ERTMS/ETCS GSM-R langs sporet 4.2.7.3 

— System for håndtering av kryptonøkler 4.2.8 

— Håndtering av ETCS-ID 4.2.9 

— Sikringsanlegg og LEU 4.2.3 

Miljøforhold 4.2.16 

3 Eurobalise Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og 

GSM-R: Bare Eurobalise-kommunikasjon med toget 

4.2.5.2 

Grensesnitt  

— LEU – Eurobalise 4.2.7.4 

Miljøforhold 4.2.16 

4 Euroloop Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

  Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og 

GSM-R: bare Euroloop-kommunikasjon med toget 

4.2.5.3 
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N Samtrafikkomponent Egenskaper 

Særlige krav 

som skal 

vurderes med 

henvisning til 

kapittel 4 

  Grensesnitt  

  — LEU – Euroloop 4.2.7.5 

  Miljøforhold 4.2.16 

5 LEU Eurobalise Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via radio in-fill-enhet, Euroloop og nivå 

2-og 3-funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt  

— LEU – Eurobalise 4.2.7.4 

Miljøforhold 4.2.16 

6 LEU Euroloop Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via radio in-fill-enhet, Eurobalise og nivå 

2-og 3-funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt  

— LEU – Euroloop 4.2.7.5 

Miljøforhold 4.2.16 

Tabell 5.2.b 

Grupper av samtrafikkomponenter i delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» 

Denne tabellen er et eksempel for å vise strukturen. Andre grupper er tillatt. 

N 
Gruppering av 

samtrafikkomponenter 
Egenskaper 

Særlige krav som 

skal vurderes med 

henvisning til 

kapittel 4 

1 Eurobalise 

LEU Eurobalise 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 

ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via Euroloop og nivå 2-og 3-funksjoner) 

4.2.3 

Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og 

GSM-R: bare Eurobalise-kommunikasjon med toget 

4.2.5.2 

Miljøforhold 4.2.16 

2 Euroloop 

LEU Euroloop 

Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

4.2.1 

4.5.1 
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N 
Gruppering av 

samtrafikkomponenter 
Egenskaper 

Særlige krav som 

skal vurderes med 

henvisning til 

kapittel 4 

  ERTMS/ETCS-funksjoner langs sporet (omfatter ikke 

kommunikasjon via Eurobalise og nivå 2-og 3-funksjoner) 

4.2.3 

  Grensesnitt for overføring mellom ERTMS/ETCS og 

GSM-R: bare Euroloop-kommunikasjon med toget 

4.2.5.3 

  Miljøforhold 4.2.16 

6. SAMSVARSVURDERING OG/ELLER VURDERING AV BRUKSEGNETHET FOR KOMPONENTENE 

OG VERIFISERING AV DELSYSTEMENE 

6.1. Innledning 

6.1.1. Allmenne prinsipper 

Oppfyllelse av de grunnleggende kravene nevnt i kapittel 3 i denne TSI-en skal sikres gjennom samsvar 

med de grunnleggende parametrene angitt i kapittel 4. 

Samsvaret skal påvises gjennom: 

1. samsvarsvurdering av samtrafikkomponentene angitt i kapittel 5 (se nr. 6.2), 

2. verifisering av delsystemene (se nr. 6.3). 

I visse tilfeller kan imidlertid noen av de grunnleggende kravene bli oppfylt gjennom nasjonale regler på 

grunn av: 

1. bruken av klasse B-systemer, 

2. åpne punkter i TSI-en, 

3. avvik i henhold til artikkel 9 i direktivet om samtrafikkevnen i jernbanesystemet, 

4. særtilfeller beskrevet i nr. 7.2.9. 

I slike tilfeller skal de berørte medlemsstatene ha ansvaret for at samsvarsvurderingen gjennomføres i 

henhold til meldte framgangsmåter. 

6.1.2. Prinsipper for prøving av ERTMS/ETCS og GSM-R 

Et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» som omfattes av en EF-verifiseringserklæring, bør 

kunne kjøres på alle delsystemer for «Styring, kontroll og signal langs sporet» som omfattes av en EF-

verifiseringserklæring, på de vilkårene som er angitt i denne TSI-en, uten ytterligere verifiseringer. 

Dette målet nås gjennom: 

1. regler for utforming og montering av delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, 

kontroll og signal langs sporet», 

2. prøvingsspesifikasjoner for å bevise at delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» oppfyller kravene i denne TSI-en og er innbyrdes forenlige. 

For å gjøre samsvarsvurderingen av ERTMS/ETCS- og GSM-R-utstyr mer effektiv, og for å bidra til å nå 

målet nevnt ovenfor, skal hver medlemsstat gjøre tilgjengelig for Kommisjonen de driftsmessige 

prøvingsscenarioene for å kontrollere ERTMS/ETCS- og GSM-R-delen av delsystemet «Styring, kontroll 

og signal langs sporet» og dets vekselvirkning med den tilsvarende delen av delsystemet «Styring, kontroll 

og signal om bord». De aktuelle prøvingsscenarioene: 

1. skal være forenlige med spesifikasjonene det vises til i denne TSI-en, og gi en teknisk beskrivelse av 

funksjoner og yteevne (f.eks. reaksjonstider) når disse er relevante for vekselvirkningen mellom 

delsystemer om bord og delsystemer langs sporet, 

2. skal sendes inn i et standardisert format. Se vedlegg A nr. 4.2.2.c,  
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3. skal, med mindre noe annet er angitt i vedlegg A nr. 4.2.2.c, minst omfatte starten på kjøringen, 

overgangen mellom nivåer, overgangen mellom driftsmåter som kan benyttes på jernbanelinjen, de 

viktigste identifiserte situasjonene for driftsforstyrrelser, sendingen av nødmeldinger og eventuelle andre 

relevante aspekter som er spesifikke for linjen. 

Det europeiske jernbanebyrå: 

1. skal foreta en foreløpig offentliggjøring av de driftsmessige prøvingsscenarioene, noe som gjør det 

mulig for alle berørte parter å kommentere prøvingsscenarioenes samsvar med spesifikasjonene det vises 

til i denne TSI-en og deres virkning på andre gjennomføringer eller utviklinger. Fristen for merknader 

skal fastsettes for hver offentliggjøring og skal være høyst seks måneder, 

2. skal, dersom merknadene er negative, samordne de berørte partenes arbeid med sikte på å komme til 

enighet, ved f.eks. å endre de driftsmessige prøvingsscenarioene, 

3. skal gradvis utvikle og gjøre offentlig tilgjengelig en database over prøvingsscenarioer som er godkjent 

for trinnet beskrevet ovenfor, og som representerer de situasjonene som inntreffer i forskjellige 

gjennomføringer, 

4. skal benytte databasen nevnt ovenfor til å vurdere om det er behov for ytterligere obligatoriske 

prøvingsspesifikasjoner, og om det er nødvendig å utarbeide ytterligere tekniske regler for delsystemene 

«Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

6.2. Samtrafikkomponenter 

6.2.1. Framgangsmåter for vurdering av samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal  

Før en samtrafikkomponent og/eller grupper av samtrafikkomponenter bringes i omsetning, skal 

produsenten eller dennes representant som er etablert i Den europeiske union, utarbeide en EF-

samsvarserklæring i samsvar med artikkel 13 nr. 1 i og vedlegg IV til direktivet om samtrafikkevnen i 

jernbanesystemet. 

Framgangsmåten for vurdering skal utføres ved hjelp av én av modulene angitt i nr. 6.2.2 (Moduler for 

samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal). 

En EF-erklæring om bruksegnethet er ikke påkrevd for samtrafikkomponenter for styring, kontroll og 

signal, fordi de fullt ut må overholde alle de grunnleggende parametrene. Slikt samsvar vises gjennom EF-

samsvarserklæringen og er tilstrekkelig for å bringe dem i omsetning(1). 

6.2.2. Moduler for samtrafikkomponenter for styring, kontroll og signal  

For å vurdere samtrafikkomponenter i delsystemene «Styring, kontroll og signal» kan produsenten eller 

dennes representant som er etablert i Den europeiske union, velge: 

1. enten framgangsmåten for typeprøving (modul CB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon 

med en framgangsmåte for kvalitetsstyringssystem for produksjonen (modul CD) for produksjonsfasen, 

eller 

2. framgangsmåten for typeprøving (modul CB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for produktverifisering (modul CF), eller 

3. framgangsmåten for fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll (modul CH1). 

For å kontrollere samtrafikkomponenten for SIM-kort kan dessuten produsenten eller dennes representant 

velge modul CA. 

Modulene er nærmere beskrevet i kommisjonsbeslutning 2010/713/EU av 9. november 2010 om moduler 

for framgangsmåter for vurdering av samsvar, bruksegnethet og EF-verifisering som skal brukes i de 

tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/57/EF(2). 

Ved bruk av bestemte moduler bør følgende punkter avklares: 

1. med henvisning til kapittel 2 i «Modul CB», skal EF-typeprøvingen utføres gjennom en kombinasjon av 

produksjonstype og designtype, 

2. med henvisning til kapittel 3 i «modul CF» (produktverifisering) er ikke statistisk verifisering tillatt, dvs. 

alle samtrafikkomponenter skal undersøkes hver for seg.  

  

(1) Kontroll av at en samtrafikkomponent brukes på korrekt måte, er et ledd i den generelle EF-verifiseringen av delsystemene 

«Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll og signal langs sporet», som angitt i 6.3.3 og 6.3.4. 

(2) EUT L 319 av 4.12.2010, s. 1. 
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6.2.3. Krav til vurdering 

Uavhengig av den valgte modulen: 

1. skal kravene angitt i nr. 6.2.4.1 i denne TSI-en overholdes for samtrafikkomponenten «ERTMS/ETCS 

om bord», 

2. skal virksomhetene vist i tabell 6.1, utføres i forbindelse med samsvarsvurdering av en 

samtrafikkomponent eller en gruppe av samtrafikkomponenter, som definert i kapittel 5 i denne TSI-en. 

Alle verifiseringer skal utføres med henvisning til den aktuelle tabellen i kapittel 5 og de grunnleggende 

parametrene som er angitt der. 

Tabell 6.1 

Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Funksjoner, grense-

snitt og yteevne 

Kontroller at alle obligatoriske 

funksjoner og grensesnitt og at all 

obligatorisk yteevne som beskrevet i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i kapittel 5, er gjennomført, og 

at de oppfyller kravene i denne TSI-en. 

Konstruksjonsdokumentasjon og 

gjennomføring av prøvingstilfeller og 

prøvingsscenarioer, som beskrevet i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i den aktuelle tabellen i kapittel 

5. 

Kontroller hvilke valgfrie funksjoner og 

grensesnitt som beskrevet i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i kapittel 5, som er gjennomført, 

og kontroller at de oppfyller kravene i 

denne TSI-en. 

Konstruksjonsdokumentasjon og 

gjennomføring av prøvingstilfeller og 

prøvingsscenarioer, som beskrevet i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i den aktuelle tabellen i kapittel 

5. 

Undersøk hvilke tilleggsfunksjoner og 

grensesnitt (ikke angitt i denne TSI-en) 

som er gjennomført, og kontroller at de 

ikke fører til konflikter med 

gjennomførte funksjoner angitt i denne 

TSI-en. 

Konsekvensanalyse 

Miljø Kontroller at obligatoriske miljøforhold 

er oppfylt, dersom dette er angitt i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i den aktuelle tabellen i kapittel 

5. 

Prøvinger for å sikre at kravene i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i den aktuelle tabellen i kapittel 

5, er oppfylt. 

Kontroller i tillegg at samtrafikkompo-

nenten fungerer korrekt i de 

miljøforholdene som den er konstruert 

for. 

Prøvinger i samsvar med søkerens 

spesifikasjoner. 

Pålitelighet, tilgjen-

gelighet, vedlike-

holdsevne, sikkerhet 

(RAMS) 

Kontroller at det er samsvar med 

sikkerhetskravene som er beskrevet i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i den aktuelle tabellen i kapittel 

5, dvs.: 

1.  at kvantitative tillatte risikonivåer 

(THR: Tolerable Hazard Rate) 

forårsaket av tilfeldig svikt 

overholdes, 

2.  at utviklingsprosessen klarer å 

oppdage og eliminere systematiske 

feil. 

1.  Beregninger av tillatte risikonivåer 

forårsaket av tilfeldig svikt, basert 

på dokumenterbare kilder av 

pålitelige data. 

2.1. Produsentens kvalitets- og sikker-

hetsstyringssystem i forbindelse 

med konstruksjon, produksjon og 

prøving er i samsvar med en 

godkjent standard (se merknad). 

2.2. Utviklingssyklusen for maskinvare 

og programvare og integrasjonen av 

maskinvare og programvare er 

gjennomført i samsvar med en 

godkjent standard (se merknad). 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

  2.3. Prosessen for sikkerhetsverifisering 

og -validering er gjennomført i 

samsvar med en godkjent standard 

(se merknad) og oppfyller 

sikkerhetskravene beskrevet i de 

grunnleggende parametrene som det 

vises til i den aktuelle tabellen i 

kapittel 5. 

2.4. De funksjonelle og tekniske 

sikkerhetskravene (korrekt drift 

under feilfrie forhold, virkninger av 

feil og ytre påvirkninger) er 

kontrollert i samsvar med en 

godkjent standard (se merknad). 

Merk: Standarden skal oppfylle minst 

følgende krav: 

1.  være allment anerkjent i 

jernbanesektoren. Dersom dette ikke 

er tilfelle, skal standarden begrunnes 

og kunne aksepteres av det meldte 

organet, 

2.  være relevant for kontroll av de 

farene som er tatt i betraktning for 

det systemet som vurderes, 

3.  være offentlig tilgjengelig for alle 

aktører som vil benytte den. 

Se vedlegg A tabell A.3. 

 Kontroller at det kvantitative 

pålitelighetsmålet angitt av søkeren er 

oppfylt. 

Beregninger 

 Kontroller at vedlikeholdskravet er 

oppfylt – nr. 4.5.1. 

Dokumentkontroll 

6.2.4. Særlige spørsmål 

6.2.4.1. E R T M S / E T C S  o m  b o r d  

Det bør legges særlig vekt på samsvarsvurdering av samtrafikkomponenten for ERTMS/ETCS om bord, 

ettersom den er teknisk komplisert og spiller en viktig rolle for å oppnå samtrafikkevne. 

Uavhengig av om modul CB eller CH1 velges, skal det meldte organet kontrollere at et prøveeksemplar av 

samtrafikkomponenten har gjennomført hele settet med obligatoriske prøvingssekvenser nevnt  

i nr. 4.2.2 (ERTMS/ETCS-funksjoner om bord) med godkjent resultat, og at disse prøvingene ble utført i et 

laboratorium som er akkreditert til å utføre denne typen prøvinger i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av krav til akkreditering og markedstilsyn 

for markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93(1). 

For å øke tilliten til at ERTMS/ETCS-utstyret om bord kan brukes riktig med ulike programmer langs 

sporet, anbefales det dessuten at ERTMS/ETCS-utstyret om bord kan prøves ved å benytte scenarioer fra 

databasen som byrået forvalter, og som ikke er en del av de obligatoriske prøvingsspesifikasjonene,  

se nr. 6.1.2 (Prinsipper for prøving av ERTMS/ETCS og GSM-R). Dokumentasjonen som følger med 

sertifikatet, skal angi hvilke scenarioer fra databasen samtrafikkomponenten er blitt kontrollert mot.  

  

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 
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6.2.4.2. D e n  s æ r s k i l t e  o v e r f ø r i n g s e n h e t e n  ( S T M )  

Hver medlemsstat skal være ansvarlig for å verifisere at STM-ene oppfyller de nasjonale kravene. 

Verifisering av grensesnittet mellom STM og ERTMS/ETCS-utstyret om bord krever at et meldt organ 

utfører en samsvarsvurdering. 

6.2.4.3. E F - s a m s v a r s e r k l æ r i n g e n s  i n n h o l d  

EF-samsvarserklæringen angitt i vedlegg IV til direktivet om jernbanesystemets samtrafikkevne, skal 

omfatte følgende opplysninger om samtrafikkomponenten: 

1. hvilke valgfrie funksjoner og tilleggsfunksjoner som er gjennomført, 

2. de gjeldende miljøforholdene. 

6.3. Delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

6.3.1. Framgangsmåter for vurdering av delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

Dette kapittelet omhandler EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal om 

bord» og EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet». 

Det meldte organet skal på søkerens anmodning gjennomføre en EF-verifisering av delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om bord» eller «Styring, kontroll og signal langs sporet» i samsvar med vedlegg VI til 

direktivet om samtrafikkevnen i jernbanesystemet. 

Søkeren skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen for delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» 

eller «Styring, kontroll og signal langs sporet» i samsvar med artikkel 18 nr. 1 i og vedlegg V til direktivet 

om samtrafikkevnen i jernbanesystemet. 

Innholdet i EF-verifiseringserklæringen skal være i samsvar med vedlegg V til direktivet om 

samtrafikkevnen i jernbanesystemet. 

Framgangsmåten for vurdering skal gjennomføres ved bruk av én av modulene angitt i nr. 6.3.2 (Moduler 

for delsystemene «Styring, kontroll og signal»). 

EF-verifiseringserklæringene for delsystemene «Styring, kontroll og signal om bord» og «Styring, kontroll 

og signal langs sporet», skal sammen med samsvarssertifikatene anses som tilstrekkelig for å sikre at 

delsystemene er forenlige under de forholdene som er angitt i denne TSI-en. 

6.3.2. Moduler for delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

Alle moduler angitt nedenfor er angitt i beslutning 2010/713/EU. 

6.3.2.1. D e l s y s t e m  o m  b o r d  

For å verifisere delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» kan søkeren velge enten: 

1. framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for kvalitetsstyring av produksjonen (modul SD) for produksjonsfasen, eller 

2. framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for produktverifisering (modul SF), eller 

3. framgangsmåten for det fullstendige kvalitetsstyringssystemet med designkontroll (modul SH1). 

6.3.2.2. D e l s y s t e m  l a n g s  s p o r e t  

For å verifisere delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» kan søkeren velge enten: 

1. framgangsmåten for verifisering av enkelteksemplarer (modul SG), eller 

2. framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for kvalitetsstyring av produksjonen (modul SD) for produksjonsfasen, eller 

3. framgangsmåten for typeprøving (modul SB) for prosjekterings- og utviklingsfasen i kombinasjon med 

framgangsmåten for produktverifisering (modul SF), eller 

4. framgangsmåten for det fullstendige kvalitetsstyringssystemet med designkontroll (modul SH1).  
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6.3.2.3. V i l k å r  f o r  b r u k  a v  m o d u l e r  f o r  d e l s y s t e m e r  o m  b o r d  o g  d e l s y s t e m e r  

l a n g s  s p o r e t  

Med henvisning til nr. 4.2 i modul SB (typeprøving) kreves en undersøkelse av prosjekteringen. 

Med henvisning til nr. 4.2 i modul SH1 (fullstendig kvalitetsstyringssystem med designkontroll) kreves 

typeprøving. 

6.3.3. Vurderingskrav til et delsystem om bord 

Tabell 6.2 viser hvilke kontroller som skal gjennomføres i forbindelse med verifisering av delsystemet 

«Styring, kontroll og signal om bord», og hvilke grunnleggende parametrer som skal oppfylles. 

Uavhengig av hvilken modul som velges: 

1. skal verifiseringen vise at delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» er i samsvar med de 

grunnleggende parametrene når det er integrert i kjøretøyet, 

2. kreves det ikke ytterligere verifiseringer av funksjoner og yteevne for samtrafikkomponenter som 

allerede er omfattet av en EF-samsvarserklæring. 

Tabell 6.2 

Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Bruk av sam-

trafikkomponenter 

Kontroller om samtrafikkomponenter 

som skal integreres i delsystemet, 

allerede er omfattet av en EF-

samsvarserklæring og et tilsvarende 

sertifikat. 

Forekomst av og innhold i do-

kumenter. 

Kontroller begrensninger på bruken av 

samtrafikkomponenter mot delsystemets 

og miljøets egenskaper. 

Analyse ved dokumentkontroll. 

For samtrafikkomponenter som har blitt 

sertifisert mot eldre versjoner av TSI-en 

for styring, kontroll og signal, 

kontrolleres at sertifikatene fortsatt 

sikrer samsvar med kravene i den 

gjeldende TSI-en. 

Konsekvensanalyse ved dokument-

kontroll. 

Integrasjon av sam-

trafikkomponenter i 

delsystemet 

Kontroller at delsystemets interne 

grensesnitt er korrekt installert og 

fungerer som de skal – grunnleggende 

parametrer 4.2.6. 

Kontroller i henhold til spesifi-

kasjoner. 

Kontroller at tilleggsfunksjoner (ikke 

angitt i denne TSI-en) ikke påvirker de 

obligatoriske funksjonene. 

Konsekvensanalyse. 

Kontroller at ETCS ID-enes verdier 

ligger innenfor de tillatte grenseverdiene 

– grunnleggende parametrer 4.2.9. 

Kontroll av konstruksjons-

spesifikasjoner. 

Integrasjon med 

rullende materiell 

Kontroller at utstyret er korrekt montert 

– grunnleggende parametrer 4.2.2, 4.2.4, 

4.2.14 og vilkår for montering av utstyr, 

som angitt av produsenten. 

Resultater av kontrollene (i henhold til 

spesifikasjoner som det vises til i de 

grunnleggende parametrene og i 

produsentens monteringsregler). 

 Kontroller at delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om bord» er forenlig 

med miljøet for det rullende materiellet. 

Dokumentkontroll (sertifikater for 

samtrafikkomponenter og mulige 

integrasjonsmetoder kontrollert mot 

egenskaper hos det rullende 

materiellet). 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

 Kontroller at parametrene (f.eks. 

bremseparametrer) er korrekt konfigu-

rert og at de ligger innenfor de tillatte 

grenseverdiene. 

Dokumentkontroll (verdier for 

parametrer kontrollert mot egenskaper 

hos det rullende materiellet). 

Integrasjon med 

klasse B 

Kontroller at den eksterne STM-en er 

koplet til ERTMS/ETCS-utstyret om 

bord med grensesnitt som er i samsvar 

med TSI-en. 

Ingenting å prøve: det finnes et 

standardisert grensesnitt som allerede 

er prøvd på samtrafikkomponentnivå. 

Dets funksjon er allerede prøvd i 

forbindelse med kontroll av 

integrasjonen av samtrafikkompo-

nenter i delsystemet. 

Kontroller at klasse B-funksjoner som er 

gjennomført i ERTMS/ETCS-utstyret 

om bord – grunnleggende parameter 

4.2.6.1 – ikke skaper tilleggskrav for 

delsystemet «Styring, kontroll og signal 

langs sporet» som følge av overganger. 

Ingenting å prøve: alt er allerede prøvd 

på samtrafikkomponentnivå. 

Kontroller at separat klasse B-utstyr 

som ikke er koplet til ERTMS/ETCS-

utstyret om bord – grunnleggende 

parameter 4.2.6.1 – ikke skaper 

tilleggskrav for delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» som 

følge av overganger. 

Ingenting å prøve: ingen grensesnitt(1). 

Kontroller at separat klasse B-utstyr 

som er koplet til ERTMS/ETCS-utstyr 

om bord ved bruk av grensesnitt som 

(delvis) ikke er i samsvar med TSI-en – 

grunnleggende parameter 4.2.6.1 – ikke 

skaper tilleggskrav for delsystemet 

«Styring, kontroll og signal langs 

sporet» som følge av overganger. 

Kontroller også at ERTMS/ETCS-

funksjoner ikke påvirkes. 

Konsekvensanalyse. 

Integrasjon med del-

systemene «Styring, 

kontroll og signal 

langs sporet». 

Kontroller at Eurobalise-telegrammer 

kan leses (virkeområdet for denne prø-

vingen er begrenset til kontroll av at 

antennen er korrekt montert. De prøvin-

gene som allerede er gjennomført på 

samtrafikkomponentnivå, bør ikke 

gjentas) – grunnleggende parameter 

4.2.5. 

Prøving med bruk av sertifisert 

Eurobalise: støttedokumentasjonen er 

evnen til å lese telegrammer på en 

korrekt måte. 

Kontroller at Euroloop-telegrammer 

(der det er relevant) kan leses – 

grunnleggende parameter 4.2.5. 

Prøving med bruk av sertifisert 

Euroloop: støttedokumentasjonen er 

evnen til å lese telegrammer på en 

korrekt måte. 

Kontroller at utstyret kan håndtere et 

GSM-R-anrop for tale og data (der det 

er relevant) – grunnleggende parameter 

4.2.5. 

Prøving med et sertifisert GSM-R-nett. 

Støttedokumentasjonen er evnen til å 

sette opp, opprettholde og kople ned 

en forbindelse. 

Pålitelighet, 

tilgjengelighet, 

vedlikeholdsevne, 

sikkerhet (RAMS) 

Kontroller at utstyret er i samsvar med 

sikkerhetskravene – grunnleggende 

parameter 4.2.1. 

Anvendelse av framgangsmåter angitt 

i Den felles sikkerhetsmetoden. 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

 Kontroller at det kvantitative 

pålitelighetsmålet er oppfylt – 

grunnleggende parameter 4.2.1. 

Beregninger. 

 Kontroller at kravene til vedlikehold er 

oppfylt – nr. 4.5.2. 

Dokumentkontroll. 

Integrasjon med 

delsystemene 

«Styring, kontroll og 

signal langs sporet» 

og andre 

delsystemer: 

Prøvinger under 

driftsforhold. 

Gjennomfør prøving av delsystemets 

atferd under så mange forskjellige 

driftsforhold som praktisk mulig (linjens 

fall/stigning, toghastighet, vibrasjoner, 

trekkraft, værforhold, utforming av 

funksjoner for styring, kontroll og signal 

langs sporet). Prøvingen må kunne 

verifisere: 

1.  at funksjoner for måling av 

tilbakelagt avstand utføres korrekt – 

grunnleggende parameter 4.2.2, 

2.  at delsystemet «Styring, kontroll og 

signal om bord» er forenlig med 

miljøet for rullende materiell – 

grunnleggende parameter 4.2.16. 

Disse prøvingene skal også være slik at 

de øker tilliten til at det ikke vil 

forekomme systematiske feil. 

Virkeområdet for disse prøvingene 

utelukker prøvinger som allerede er 

gjennomført på tidligere stadier: det skal 

tas hensyn til prøvinger utført på 

samtrafikkomponenter og prøvinger 

utført på delsystemet i et simulert miljø. 

Prøvinger under driftsforhold er ikke 

nødvendige for GSM-R-taleutstyr om 

bord. 

Rapporter fra prøvekjøringer. 

Merk: Angi i sertifikatet hvilke 

forhold det er utført prøving under, 

hvilke standarder som er benyttet, og 

kriteriene for å vurdere om prøvingene 

er avsluttet. 

(1) I dette tilfellet skal vurderingen av håndteringen av overganger være i samsvar med nasjonale spesifikasjoner. 

6.3.4. Vurderingskrav til et delsystem langs sporet 

Formålet med vurderinger gjennomført innenfor denne TSI-ens virkeområde er å verifisere at utstyret 

oppfyller kravene angitt i kapittel 4. 

For prosjektering av ERTMS/ETCS-delen av delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» er det 

imidlertid nødvendig med anvendelsesspesifikke opplysninger. Disse bør omfatte: 

1. egenskaper ved jernbanelinjen, som for eksempel fall/stigning, avstander, posisjoner for elementer på 

jernbanestrekningen og Eurobalise/Euroloop, steder som skal sikres osv., 

2. opplysninger og regler for signaler som skal håndteres av ERTMS/ETCS-systemet. 

Denne TSI-en omfatter ikke kontroller for å vurdere om de anvendelsesspesifikke opplysningene er 

korrekte: 

Uavhengig av hvilken modul som velges, gjelder følgende: 

1. Tabell 6.3 viser hvilke kontroller som skal gjennomføres i forbindelse med verifisering av delsystemet 

«Styring, kontroll og signal langs sporet bord», og hvilke grunnleggende parametrer som skal oppfylles. 

2. Det kreves ikke ytterligere verifisering av funksjoner og yteevne som allerede er kontrollert på 

samtrafikkomponentnivå.  
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Tabell 6.3 

Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

Bruk av sam-

trafikkomponenter 

Kontroller at alle samtrafikkomponenter 

som skal integreres i delsystemet, allerede 

er omfattet av en EF-samsvarserklæring 

og et tilsvarende sertifikat. 

Forekomst av og innhold i do-

kumenter. 

Kontroller begrensninger på bruken av 

samtrafikkomponenter mot delsystemets 

og miljøets egenskaper. 

Konsekvensanalyse ved dokument-

kontroll. 

For samtrafikkomponenter som har blitt 

sertifisert mot eldre versjoner av TSI-en 

for styring, kontroll og signal, kontrolleres 

at sertifikatene fortsatt sikrer samsvar med 

kravene i den gjeldende TSI-en. 

Konsekvensanalyse ved sammen-

ligning av spesifikasjoner som det 

vises til i TSI-en og i sam-

trafikkomponentenes sertifikater. 

Bruk av togdeteksjons-

systemer 

Kontroller at de valgte typene oppfyller 

kravene i TSI-en for styring, kontroll og 

signal – grunnleggende parametrer 4.2.10, 

4.2.11. 

Dokumentkontroll. 

Integrasjon av 

samtrafikkomponenter i 

delsystemet 

Kontroller at delsystemets interne 

grensesnitt er korrekt installert, og at de 

fungerer slik de skal – grunnleggende 

parametrer 4.2.5, 4.2.7. 

Kontroller i henhold til spesifi-

kasjoner. 

Kontroller at tilleggsfunksjoner (ikke 

angitt i denne TSI-en) ikke påvirker de 

obligatoriske funksjonene. 

Konsekvensanalyse. 

Kontroller at ETCS ID-enes verdier ligger 

innenfor de tillatte grenseverdiene – 

grunnleggende parameter 4.2.9. 

Kontroll av konstruksjons-

spesifikasjoner. 

Integrasjon med 

infrastrukturen 

Kontroller at utstyret er korrekt montert – 

grunnleggende parametrer 4.2.3, 4.2.4 og 

monteringsvilkår angitt av produsenten 

Resultater av kontrollene (i henhold 

til spesifikasjoner som det vises til i 

de grunnleggende parametrene og i 

produsentens monteringsregler) 

Kontroller at utstyret for delsystemet 

«Styring, kontroll og signal langs sporet» 

er forenlig med miljøet langs sporet. 

Dokumentkontroll (sertifikater for 

samtrafikkomponenter og mulige 

integrasjonsmetoder kontrollert mot 

egenskaper langs sporet). 

Integrasjon med 

signaler langs sporet 

Kontroller at alle funksjoner som kreves 

av programmet, er gjennomført i samsvar 

med spesifikasjoner som det vises til i 

denne TSI-en – grunnleggende parameter 

4.2.3. 

Dokumentkontroll (søkerens kon-

struksjons-spesifikasjon og sam-

trafikkomponentenes sertifikater). 

 Kontroller at parametrene er korrekt 

konfigurert (Eurobalise-telegrammer, 

RBC-meldinger, plassering av 

markeringstavler osv.) 

Dokumentkontroll (parameter-

verdier kontrollert mot egenskaper 

langs sporet og mot signal-

egenskaper). 
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 Kontroller at grensesnittene er korrekt 

installert, og at de fungerer slik de skal. 

Konstruksjonsverifisering og prø-

vinger i samsvar med opplysninger 

gitt av søkeren. 

 Kontroller at delsystemet «Styring, 

kontroll og signal langs sporet» fungerer 

korrekt i henhold til opplysninger i 

grensesnittene mot signaler langs sporet 

(f.eks. hensiktsmessig produksjon av 

Eurobalise-telegrammer ved en LEU eller 

av meldinger ved RBC). 

Konstruksjonsverifisering og 

prøvinger i samsvar med opplys-

ninger gitt av søkeren. 

Integrasjon med 

delsystemet «Styring, 

kontroll og signal om 

bord» og med rullende 

materiell. 

Kontroller GSM-R-dekningen – 

grunnleggende parameter 4.2.4. 

Målinger på stedet. 

Kontroller at togdeteksjonssystemene 

oppfyller kravene i denne TSI-en – 

grunnleggende parameter 4.2.10. 

Målinger på stedet. 

Kontroller at togdeteksjonssystemene 

oppfyller kravene i denne TSI-en – 

grunnleggende parameter 4.2.10 og 

4.2.11. 

Kontroller dokumentasjon fra 

eksisterende anlegg (for systemer 

som allerede er i bruk); gjennomfør 

prøvinger i samsvar med standarder 

for nye typer. 

Kontroller at alle funksjoner som kreves 

av programmet, er gjennomført i samsvar 

med spesifikasjoner som det vises til i 

denne TSI-en – grunnleggende parametrer 

4.2.3, 4.2.4 og 4.2.5. 

Rapporter fra prøvinger av 

driftsscenarioene angitt i nr. 6.1.2 

med forskjellige sertifiserte 

delsystemer for «Styring, kontroll 

og signal om bord». Rapporten skal 

angi hvilke driftsscenarioer som har 

vært gjenstand for prøving, hva 

slags utstyr om bord som er 

benyttet, og om prøvingene er blitt 

gjennomført i laboratorier, på 

prøvingslinjer eller i virkelig drift. 

Pålitelighet, 

tilgjengelighet, 

vedlikeholdsevne, 

sikkerhet (RAMS) 

Kontroller samsvar med sikkerhetskrav – 

grunnleggende parameter 4.2.1. 

Anvendelse av framgangsmåter 

angitt i Den felles sikker-

hetsmetoden. 

Kontroller at kvantitative pålitelighetsmål 

er oppfylt – grunnleggende parameter 

4.2.1. 

Beregninger. 

Kontroller at kravene til vedlikehold er 

oppfylt – nr. 4.5.2. 

Dokumentkontroll. 

Integrasjon med 

delsystemer for 

«Styring, kontroll og 

signal om bord» og 

med rullende materiell: 

Prøvinger under 

driftsforhold 

Gjennomfør prøving av delsystemets 

atferd under så mange ulike driftsforhold 

som praktisk mulig (f.eks. toghastighet, 

antall tog på linjen, værforhold). 

Prøvingen må kunne verifisere: 

1.  togdeteksjonssystemenes yteevne – 

grunnleggende parametrer 4.2.10, 

4.2.11, 

Rapporter fra prøvekjøringer. 

Merk: Angi i sertifikatet hvilke 

forhold det er utført prøving under, 

hvilke standarder som er benyttet, 

og kriteriene for å vurdere om 

prøvingene er avsluttet. 
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Aspekt Hva som skal vurderes Støttedokumentasjon 

 2.  at delsystemet «Styring, kontroll og 

signal» er forenlig med miljøet langs 

sporet – grunnleggende parameter 

4.2.16. 

Disse prøvingene vil også øke tilliten til at 

det ikke forekommer systematiske feil. 

Virkeområdet for disse prøvingene 

utelukker prøvinger som allerede er 

gjennomført på tidligere stadier: det skal 

tas hensyn til prøvinger utført på 

samtrafikkomponentnivå og prøvinger 

utført på delsystemet i et simulert miljø. 

 

6.4. Bestemmelser for delvis samsvar 

6.4.1. Innledning 

I henhold til artikkel 18 nr. 4 i direktivet om samtrafikkevnen i jernbanesystemet «kan det meldte organet 

utstede attester for mellomliggende verifisering for å dekke visse trinn i verifiseringen eller visse deler av 

delsystemet». 

Som nevnt i nr. 2.2 (Virkeområde) i denne TSI-en omfatter delsystemene «Styring, kontroll og signal» tre 

deler, som er angitt i nr. 4.1 (Innledning). 

Nr. 6.4.2 omhandler verifiseringen av disse delene av delsystemene «Styring, kontroll og signal». 

Nr. 6.4.3 omhandler verifiseringen av delvis samsvar med delsystemene «Styring, kontroll og signal» når 

det er begrensede bruksvilkår for deres samtrafikkomponent(er). 

6.4.2. Vurdering av deler av delsystemene «Styring, kontroll og signal» 

Vurdering av om delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» eller «Styring, kontroll og signal om 

bord» oppfyller kravene i denne TSI-en, er en prosess som kan utføres trinnvis – én gang for hver av de tre 

delene. For hvert trinn kontrollerer den vurderingsansvarlige om den bestemte delen oppfyller kravene i 

TSI-en. 

Uansett hvilken modul som velges, skal det meldte organet verifisere at: 

1. TSI-kravene for den aktuelle delen er oppfylt, 

2. TSI-kravene som tidligere har vært vurdert, ikke påvirkes negativt. 

Det er ikke nødvendig å kontrollere på nytt de funksjonene som allerede er blitt vurdert, og som ikke er blitt 

endret eller påvirket av dette trinnet. 

6.4.3. Delvis samsvar for delsystemene «Styring, kontroll og signal» på grunn av bruksbegrensninger for 

delsystemenes samtrafikkomponent(er) 

Et delsamsvarssertifikat for en samtrafikkomponent kan utstedes selv om noen funksjoner, grensesnitt eller 

yteevne ikke er gjennomført, forutsatt at: 

1. den ikke-gjennomførte funksjonen, det ikke-gjennomførte grensesnittet eller den ikke-gjennomførte 

yteevnen ikke er nødvendig for å integrere samtrafikkomponenten i et delsystem på grunn av særlige 

bruksvilkår, for eksempel(1): 

a) grensesnittet for ERTMS/ETCS om bord mot den særskilte overføringsenheten (STM), dersom 

samtrafikkomponenten er beregnet på montering på kjøretøyer som ikke trenger ekstern STM, 

b) RBC-grensesnittet mot andre RBC-er, dersom RBC-en beregnet på bruk i utstyr der ingen 

tilgrensende RBC-er er planlagt, 

2. sertifikatet angir hvilke funksjoner, grensesnitt eller hvilken yteevne som ikke er gjennomført, og angir 

de tilsvarende bruksbegrensningene for samtrafikkomponenten. Disse opplysningene vil gjøre det mulig 

å identifisere vilkårene som samtrafikkomponenten kan brukes under, og de begrensningene som vil 

gjelde for samtrafikkevnen til et delsystem som den inngår i.  

  

(1) Framgangsmåtene beskrevet i dette kapittelet berører ikke muligheten for å dele inn komponenter i grupper. 



Nr. 55/396 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

Uansett skal vilkårene for å utstede slike sertifikater med begrensninger samordnes mellom de meldte 

organene og byrået i en arbeidsgruppe nedsatt i samsvar med artikkel 21 a nr. 5 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå 

(«byråforordningen»)(1). 

Når samtrafikkomponenten inngår i delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» eller «Styring, 

kontroll og signal langs sporet», kan det, dersom de manglende funksjonene, grensesnittene eller den 

manglende yteevnen ikke gjør det mulig å vurdere om delsystemet fullt ut oppfyller kravene i denne TSI-en, 

bare utstedes en attest for mellomliggende verifisering. Den skal angi hvilke krav som er vurdert, og skal 

angi de tilsvarende bruksbegrensningene for delsystemet og dets forenlighet med andre delsystemer. 

7. GJENNOMFØRING AV TSI-EN FOR STYRING, KONTROLL OG SIGNAL 

7.1. Innledning 

I dette kapittelet gjennomgås strategien og de tilhørende tekniske tiltakene for å gjennomføre TSI-en, særlig 

forholdene for å gå over til klasse A-systemer. 

Det skal tas hensyn til at gjennomføringen av en TSI av og til må samordnes med gjennomføringen av andre 

TSI-er. 

7.2. Regler som får allmenn anvendelse 

7.2.1. Opprusting eller fornyelse av delsystemet «Styring og kontroll langs sporet» eller deler av det 

Opprusting eller fornyelse av delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» kan gjelde alle eller 

hver enkelt av følgende: 

1. hastighetsovervåking, 

2. radiokommunikasjon, 

3. togdeteksjon. 

Disse ulike delene av delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» kan derfor opprustes eller 

fornyes hver for seg, så lenge samtrafikkevnen ikke settes i fare. Dette arbeidet vil omfatte: 

1. GSM-R-funksjoner og -grensesnitt, 

2. ERTMS/ETCS-funksjoner og -grensesnitt, 

3. togdeteksjonssystemenes forenlighet med rullende materiell. 

Se kapittel 4.1 (Innledning) for definisjon av de grunnleggende parametrene for hver del. 

7.2.2. Eksisterende systemer 

Medlemsstatene skal sikre at funksjonaliteten til de eksisterende systemene og deres grensesnitt ikke blir 

endret, med unntak for de endringene som er nødvendige for å redusere de sikkerhetsrelaterte svakhetene 

ved disse systemene. 

7.2.3. Tilgjengelighet av særskilte overføringsenheter 

Dersom jernbanelinjer som er omfattet av denne TSI-ens virkeområde, ikke er utstyrt med klasse A-

systemer for hastighetsovervåking, skal medlemsstaten treffe alle tiltak som er nødvendige for å sikre at en 

ekstern særskilt overføringsenhet (STM) er tilgjengelig for dens eksisterende klasse B-system(er) for 

hastighetsovervåking. 

I denne sammenheng skal det tas behørig hensyn for å sikre et åpent marked for STM-er på rimelige 

kommersielle vilkår. Dersom det av tekniske eller kommersielle årsaker(2) ikke kan sikres at en STM er 

tilgjengelig, skal den berørte medlemsstaten underrette komiteen om hva som er årsaken til problemet, og 

om hvilke forholdsregler den har til hensikt å ta for å gi særlig utenlandske operatører adgang til sin 

infrastruktur. 

7.2.4. Ytterligere klasse B-utstyr på en jernbanelinje som har klasse A-utstyr 

På en jernbanelinje som er utstyrt med ERTMS/ETCS og/eller GSM-R, kan det monteres ytterligere klasse 

B-utstyr for at det i overgangsfasen skal være mulig å bruke rullende materiell som ikke er forenlig med 

klasse A. Klasse B-utstyr kan brukes om bord som en reserveløsning for et klasse A-system. En 

infrastrukturforvaltning har imidlertid ikke rett til å kreve at samtrafikktog som kjører på en slik 

jernbanelinje, skal ha klasse B-systemer om bord.  

  

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) Dersom det for eksempel ikke er teknisk mulig å garantere et eksternt STM-konsept, eller dersom eventuelle spørsmål som gjelder 

eiendomsretten til immaterialrettighetene for klasse B-systemer forhindrer utviklingen av STM-produkter til rett tid. 
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Dessuten skal utstyr langs sporet støtte overganger mellom klasse A og klasse B uten å stille andre krav til 

delsystemet «Styring, kontroll og signal om bord» enn dem som er angitt i denne TSI-en. 

7.2.5. Rullende materiell med klasse A- og B-utstyr 

Rullende materiell kan være utstyrt med både klasse A- og B-systemer, slik at det kan trafikkere flere 

jernbanelinjer. 

Den berørte medlemsstaten kan begrense bruken av et klasse B-system om bord på jernbanelinjer der det 

tilsvarende systemet ikke er montert langs sporet. 

Når et tog trafikkerer en jernbanelinje som er utstyrt med både klasse A- og B-systemer, kan klasse B-

systemene fungere som reserveløsning dersom toget er utstyrt med både klasse A- og B-systemer. Dette kan 

ikke stilles som krav for samtrafikkevnen. 

Klasse B-systemer for hastighetsovervåking kan gjennomføres: 

1. ved hjelp av en STM som fungerer via standardgrensesnittet («ekstern STM»), eller 

2. ved hjelp av en STM som inngår i ERTMS/ETCS-utstyret eller er forbundet via et ikke-standardisert 

grensesnitt, eller 

3. uavhengig av ERTMS/ETCS-utstyret, for eksempel via et system som gjør det mulig å bytte mellom 

utstyr. Jernbaneforetaket skal da sikre at overgangene mellom hastighetsovervåking av klasse A og 

klasse B gjennomføres i samsvar med kravene i denne TSI-en og i samsvar med de nasjonale reglene for 

klasse B-systemet. 

7.2.6. Vilkår for obligatoriske og valgfrie funksjoner 

Avhengig av egenskapene til delsystemet «Styring, kontroll og signal langs sporet» og dets grensesnitt mot 

andre delsystemer, kan det i visse anvendelser vise seg nødvendig å gjennomføre noen funksjoner langs 

sporet som ikke er klassifisert som obligatoriske, for å sikre at de grunnleggende kravene overholdes. 

Gjennomføringen av nasjonale eller valgfrie funksjoner langs sporet skal ikke hindre et tog som oppfyller 

bare de obligatoriske kravene til et klasse A-system om bord, i å bruke nevnte infrastruktur, bortsett fra det 

som kreves for følgende valgfrie funksjoner om bord: 

– bruk av utstyr langs sporet for ETCS-nivå 3 som krever siste-vogn-kontroll om bord, 

– bruk av utstyr langs sporet for ETCS-nivå 1 med in-fill-funksjonalitet om bord dersom 

aktiveringshastigheten er satt til null av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel beskyttelse av farlige 

punkter), 

– dersom ETCS krever dataoverføring via radio, skal dataoverføringstjenestene for GSM-R oppfylle 

kravene til ETCS-dataoverføring, 

– ved bruk av utstyr montert om bord som inneholder en KER STM, kan det være nødvendig å gjennomføre 

K-grensesnittet. 

7.2.7. GSM-R — særlige gjennomføringsregler 

7.2.7.1. A n l e g g  l a n g s  s p o r e t  

Det er obligatorisk med installasjon av GSM-R-system når: 

1. radiodelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet» installeres for første gang, 

2. radiodelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet» som allerede er i bruk, 

opprustes på en slik måte at det medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne. Dette 

omfatter ikke endringer som anses nødvendige for å redusere sikkerhetsrelaterte mangler i det 

eksisterende anlegget. 

7.2.7.2. A n l e g g  o m  b o r d  

Det er obligatorisk med installasjon av GSM-R-system i rullende materiell som skal brukes på en linje som 

omfatter minst én banestrekning som er utstyrt med klasse A-grensesnitt (selv om det overlapper et klasse 

B-system) når: 

1. radiodelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» installeres for første gang,  
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2. radiodelen av et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» som allerede er i bruk, opprustes på 

en slik måte at det medfører endringer i delsystemets funksjoner eller yteevne. Dette gjelder ikke 

endringer som anses nødvendige for å redusere sikkerhetsrelaterte mangler i det eksisterende anlegget. 

7.2.8. Særlige gjennomføringsregler for togdeteksjonssystemer 

Innenfor rammen av denne TSI-en menes med togdeteksjonssystem det utstyret montert langs sporet som 

oppdager tilstedeværelsen eller fraværet av kjøretøyer enten på en hel jernbanelinje på strekningen, eller på 

et lokalt linjeavsnitt. 

Systemer langs sporet (f.eks. sikringsanlegg eller kontrollsystemer for planoverganger) som benytter 

opplysninger fra deteksjonsutstyr, anses ikke som en del av togdeteksjonssystemet. 

Denne TSI-en angir kravene for grensesnittet mot rullende materiell bare i den grad det er nødvendig for å 

sikre forenlighet mellom rullende materiell som oppfyller kravene i TSI-en, og infrastrukturen. 

Et togdeteksjonssystem som oppfyller kravet i TSI-en for delsystemene «Styring, kontroll og signal», kan 

gjennomføres uavhengig av monteringen av ERTMS/ETCS eller GSM-R, men kan være avhengig av 

signalsystemer av klasse B, eller av særlige krav, f.eks. til utstyr ved planoverganger. 

Kravene i denne TSI-en med hensyn til togdeteksjonssystemer skal oppfylles når: 

1. togdeteksjonssystemet opprustes, 

2. togdeteksjonssystemet fornyes, forutsatt at overholdelse av kravene i denne TSI-en ikke medfører 

uønskede endringer eller opprustinger av andre systemer langs sporet eller om bord, 

3. togdeteksjonssystemet fornyes, dersom dette kreves ved opprusting eller fornyelse av systemer langs 

sporet som benytter opplysninger fra togdeteksjonssystemet, 

4. systemer for hastighetsovervåking av klasse B fjernes (dersom togdeteksjonssystemet inngår i systemet 

for hastighetsovervåking). 

I overgangsfasen skal det legges vekt på å sikre at montering av et togdeteksjonssystem som oppfyller 

kravene i TSI-en, har minst mulig negativ virkning på eksisterende rullende materiell som ikke oppfyller 

kravene i TSI-en. 

For å oppnå dette anbefales det at infrastrukturforvaltningen velger et togdeteksjonssystem som oppfyller 

kravene i TSI-en, og som samtidig er forenlig med det rullende materiellet som ikke oppfyller kravene i 

TSI-en, og som allerede trafikkerer den nevnte infrastrukturen. 

7.2.9. Særtilfeller 

7.2.9.1. I n n l e d n i n g  

Følgende særlige bestemmelser er tillatt i særtilfellene nevnt nedenfor. 

Disse særtilfellene tilhører to kategorier: Bestemmelsene gjelder enten permanent (tilfelle «P»), eller 

midlertidig (tilfelle «T»). 

I denne TSI-en er T3 definert som midlertidige tilfeller som fortsatt vil eksistere etter 2020. 

Særtilfellene beskrevet i nr. 7.2.9.2-7.2.9.7, bør leses i sammenheng med de relevante avsnittene i kapittel 4 

og/eller spesifikasjonene som det vises til der. 

Særtilfellene erstatter de tilsvarende kravene angitt i kapittel 4. 

Dersom kravene fastsatt i de relevante avsnittene i kapittel 4 ikke berøres av et særtilfelle, fortsetter disse 

kravene å gjelde uendret og er ikke gjentatt i nr. 7.2.9.2-7.2.9.7. 

7.2.9.2. B e l g i a  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

Avstanden mellom første og siste aksel L – (b1 + b2)  

(figur 1) er minst 15 000 mm 

T3 Gjelder på HS L1 

Dette særtilfellet er 

knyttet til bruken av 

TVM 
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Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.8: 

Vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett er minst 40 t. 

Dersom vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett er 

mindre enn 90 t, skal kjøretøyet ha en mekanisme for 

skifting med en elektrisk virksom grunnlengde på 

16 000 mm eller mer 

T3 Gjelder på HS L1, 

L2, L3, L4 

Dette særtilfellet er 

knyttet til bruken av 

TVM 

7.2.9.3. D e t  f o r e n t e  k o n g e r i k e  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

Avstanden mellom første og siste aksel L – (b1 + b2) (figur 

1) er minst 15 000 mm 

T3 Gjelder på høy-

hastighetsnett L 1 

Dette særtilfellet er 

knyttet til bruken av 

TVM 

4.2.10  – Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.4.1: 

I tillegg til kravet i nr. 3.1.4.1 er sanding for å forbedre 

trekkraften på motorvognsett 

a)  ikke tillatt foran den framre akselen ved hastigheter 

under 40 km/t, og 

b)  tillatt bare dersom det kan påvises at minst ytterligere 

seks aksler på motorvognsettet befinner seg bak stedet 

der sandingen skjer. 

T3  

4.2.12 Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i 

ERTMS/ETCS 

Indeks 51: 

Det er tillatt å benytte et alfanumerisk tastatur for å skrive 

inn tognummeret dersom støtte for alfanumeriske tognumre 

kreves i den tekniske forskriften som er meldt for dette 

formål. 

T3 Dette særtilfellet er 

nødvendig så snart 

det åpne punktet 

knyttet til spesifi-

kasjonen for grense-

snitt mellom 

lokomotivfører og 

maskin er lukket. 

Særtilfellet har ingen 

innvirkning på sam-

trafikkevnen 

4.2.12 Grensesnitt mellom lokomotivfører og maskin i 

ERTMS/ETCS 

Indeks 51: 

Grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin i ETCS 

kan vise opplysninger om dynamisk toghastighet i miles per 

time (og angi «mph») ved kjøring på deler av det britiske 

jernbanenetts hovedlinjer. 

T3 Dette særtilfellet er 

nødvendig så snart 

det åpne punktet 

knyttet til spesifi-

kasjonen for grense-

snitt mellom 

lokomotivfører og 

maskin er lukket. 

Særtilfellet har ingen 

innvirkning på 

samtrafikkevnen 

7.2.9.4. F r a n k r i k e  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

Avstanden mellom første og siste aksel L – (b1 + b2) (figur 

1) er minst 15 000 mm 

T3 Dette særtilfellet er 

knyttet til bruken av 

TVM 
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Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.9: 

Den elektriske motstanden mellom kjøreflatene på 

motstående hjul i en hjulsats er høyst 0,05 ohm, målt ved 

en spenning på mellom 1,8 VDC og 2,0 VDC (åpen krets). 

I tillegg er den elektriske reaktansen mellom kjøreflatene 

på motstående hjul i en hjulsats høyst f/100 milliohm når f 

ligger mellom 500 Hz og 40 kHz, ved en målestrøm på 

minst 10 ARMS og en tomgangsspenning på 2 VRMS. 

T3 Dette særtilfellet kan 

revideres så snart det 

åpne punktet knyttet 

til frekvenshåndte-

ringen for sporfelt er 

lukket 

4.2.10  – Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.8: 

Vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett er minst 40 t. 

Dersom vekten av et enkeltkjøretøy eller et togsett er 

mindre enn 90 t, skal kjøretøyet ha en mekanisme for 

skifting med en elektrisk virksom grunnlengde på 

16 000 mm eller mer 

T3 Dette særtilfellet er 

knyttet til bruken av 

TVM 

4.2.10  – Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.3.2: 

Dimensjon D (figur 2) er minst: 

450 mm uavhengig av hastighet. 

5 år  

7.2.9.5. P o l e n  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10 Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.9: 

Den elektriske motstanden mellom kjøreflatene på 

motstående hjul i en hjulsats er høyst 0,05 ohm, målt ved 

en spenning på mellom 1,8 VDC og 2,0 VDC (åpen krets). 

I tillegg er den elektriske reaktansen mellom kjøreflatene 

på motstående hjul i en hjulsats høyst f/100 milliohm når f 

ligger mellom 500 Hz og 40 kHz, ved en målestrøm på 

minst 10 ARMS og en tomgangsspenning på 2 VRMS. 

T3 Dette særtilfellet kan 

revideres så snart det 

åpne punktet knyttet 

til frekvenshåndte-

ringen for sporfelt er 

lukket 

7.2.9.6. L i t a u e n ,  L a t v i a  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.8: 

Dimensjonen Sh (figur 2) er minst 26,25 mm 

T3 Dette særtilfellet er 

nødvendig så lenge 

ČME-lokomotiver 

kjører på Litauens 

1 520 mm-nett 
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7.2.9.7. S v e r i g e  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.4  Mobile kommunikasjonsfunksjoner for GSM-R for 

jernbaner 

Indeks 65 erklæring 4.2.3: 

Det er tillatt å ta i bruk delsystemene «Styring, kontroll og 

signal om bord» med 2 watts GSM-R-togradioer og ETCS-

radioer bare for data. Delsystemene skal kunne fungere i 

nett med - 82 dBm. 

P Ingen innvirkning på 

samtrafikkevnen 

7.2.9.8. L u x e m b o u r g  

Særtilfelle Kategori Merknader 

4.2.10  Togdeteksjonssystemer langs sporet 

Indeks 77 nr. 3.1.2.4: 

1. Sandmengden fra sandingsinnretninger montert på 

kjøretøyet skal være høyst 0,3 l per minutt per skinne. 

2. Sanding på stasjonene utpekt i infrastrukturregisteret 

er forbudt. 

3. Sanding i området rundt sporveksler er forbudt. 

4. For nødbremsing gjelder ingen begrensninger. 

T3  

7.3. Regler for ERTMS 

7.3.1. Den europeiske gjennomføringsplan for ERTMS 

Dette avsnittet omhandler strategien (Den europeiske gjennomføringsplan for ERTMS) for gjennomføring 

av TSI-en. Her spesifiseres de trinnene som skal sluttføres for å oppnå en gradvis overgang fra den 

nåværende til den endelige situasjonen, der overholdelse av TSI-en skal være normen. 

Den europeiske gjennomføringsplanen for ERTMS får ikke anvendelse på jernbanelinjer som befinner seg 

på en medlemsstats territorium, dersom medlemsstatens jernbanenett er atskilt eller isolert fra Fellesskapets 

øvrige jernbanenett av hav eller av andre særlige geografiske forhold eller ulike sporvidder. 

7.3.2. Gjennomføring av ERTMS langs sporet 

Målet med den europeiske gjennomføringsplanen for ERTMS er å sikre at lokomotiver, skinnegående 

motorvogner og andre jernbanekjøretøyer utstyrt med ERTMS gradvis kan få adgang til flere jernbanelinjer, 

havner, terminaler og skiftestasjoner, uten å behøve nasjonalt utstyr i tillegg til ERTMS. 

Dette betyr ikke at eksisterende klasse B-systemer må fjernes fra de jernbanelinjene som er med i planen. 

Innen den datoen som er angitt i gjennomføringsplanen, må imidlertid lokomotiver, skinnegående 

motorvogner og andre jernbanekjøretøyer som er utstyrt med ERTMS, gis adgang til jernbanelinjer som er 

med i gjennomføringsplanen, uten at det stilles krav om at disse kjøretøyene skal utstyres med et klasse B-

system. 

Terminalområder som f.eks. havner eller bestemte jernbanelinjer på en havn, som ikke er utstyrt med et 

klasse B-system, oppfyller kravene fastsatt i nr. 7.3.2.2 dersom jernbanekjøretøyer gis adgang til disse 

terminalområdene uten at det stilles krav om at de skal være utstyrt med et system for automatisk 

hastighetsovervåking (ATP). 

En jernbanelinje som består av to spor eller mer, skal anses som utstyrt så snart to av sporene er utstyrt, slik 

at det kan kjøres i begge retninger. På korridoravsnitt med mer enn én jernbanelinje skal minst én av linjene 

på dette avsnittet være utstyrt, og hele korridoren skal anses som utstyrt så snart minst én linje er utstyrt 

over hele korridorens lengde. 

7.3.2.1. K o r r i d o r e r  

De seks korridorene som beskrives i nr. 7.3.4, skal utstyres med ERTMS i samsvar med tidsplanen som er 

angitt i nevnte nummer(1).  

  

(1) I nr. 7.3.4 fastsettes fristene for å utstyre disse korridorene, med sikte på å bygge et ensartet ERTMS-nett trinn for trinn. I en rekke 

tilfeller er det inngått frivillige avtaler om en tidligere frist. 
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7.3.2.2. F o r b i n d e l s e  t i l  d e  v i k t i g s t e  e u r o p e i s k e  h a v n e n e ,  s k i f t e s t a s j o n e n e ,  

g o d s t e r m i n a l e n e  o g  g o d s t r a n s p o r t o m r å d e n e  

Havnene, skiftestasjonene, godsterminalene og godstransportområdene som er oppført i 7.3.5, skal være 

knyttet til minst én av de seks korridorene angitt i 7.3.4 på den datoen og de vilkårene som er angitt i 7.3.5. 

7.3.2.3. H ø y h a s t i g h e t s n e t t  

Det er obligatorisk å montere ERTMS/ETCS langs sporet når: 

1. delen for hastighetsovervåking i et delsystem for «Styring, kontroll og signal langs sporet» installeres for 

første gang (med eller uten et klasse B-system), eller 

2. det foretas en opprusting av den eksisterende delen for hastighetsovervåking i et delsystem for «Styring, 

kontroll og signal langs sporet», dersom dette endrer funksjonene, yteevnen og/eller grensesnittene som 

er relevante for samtrafikkevnen (overføring) i det eksisterende systemet. Dette gjelder ikke endringer 

som anses nødvendige for å redusere sikkerhetsrelaterte mangler i det eksisterende anlegget. 

Det anbefales å montere ERTMS/ETCS hver gang delsystemet «infrastruktur» eller «energi» på et 

linjeavsnitt som allerede er i bruk, skal opprustes, fornyes eller vedlikeholdes, forutsatt at monteringen av 

ERTMS/ETCS på det aktuelle linjeavsnittet utgjør mindre enn 10 % av den samlede investeringen knyttet til 

opprusting/fornyelse/vedlikehold. 

7.3.2.4. E U - f i n a n s i e r t e  p r o s j e k t e r  

Med forbehold for nr. 7.3.2.1, 7.3.2.2 og 7.3.2.3, er det obligatorisk å montere ERTMS/ETCS i følgende 

tilfeller i forbindelse med jernbaneinfrastrukturprosjekter som mottar økonomisk støtte fra europeiske fond 

for regionutvikling og/eller utjevningsfond (rådsforordning (EF) nr. 1083/2006 av 11. juli 2006 om 

fastsettelse av alminnelige bestemmelser om Det europeiske fond for regionutvikling, Det europeiske 

sosialfond og Utjevningsfondet(1)) og/eller TEN-T-fondene (europaparlaments- og rådsvedtak  

nr. 1692/96/EF(2)): 

1. når delen for hastighetsovervåking i et delsystem for «Styring, kontroll og signal» installeres for første 

gang, eller 

2. når det foretas opprusting av delen for hastighetsovervåking i et delsystem for «Styring, kontroll og 

signal» som allerede er i bruk, dersom dette endrer delsystemets funksjoner eller yteevne. 

7.3.2.5. M e l d i n g  

For hver korridorstrekning som beskrives i 7.3.4, skal medlemsstatene enten oversende Kommisjonen en 

detaljert tidsplan som viser når korridorstrekningen skal være utstyrt med ERTMS, eller bekrefte at 

korridorstrekningen allerede har fått slikt utstyr. Opplysningene skal oversendes Kommisjonen senest tre år 

før fristen for å utstyre den aktuelle korridorstrekningen, som angitt i 7.3.4. 

For hver havn, skiftestasjon, godsterminal eller hvert godstransportområde oppført i 7.3.5 skal 

medlemsstatene opplyse om hvilke jernbanelinjer som vil bli brukt til å forbinde dem med en av korridorene 

oppført i 7.3.4. Disse opplysningene skal oversendes Kommisjonen senest tre år før datoen angitt i 7.3.5, og 

skal angi siste frist for installering av utstyr for denne havnen, skiftestasjonen, godsterminalen eller dette 

godstransportområdet. Om nødvendig kan Kommisjonen be om tilpasninger, særlig for å sikre samsvar 

mellom utstyrte jernbanelinjer ved grensene. Medlemsstatene skal enten oversende Kommisjonen en 

detaljert tidsplan som viser når disse jernbanelinjene skal være utstyrt med ERTMS, eller bekrefte at disse 

linjene allerede har fått slikt utstyr. Disse opplysningene skal oversendes Kommisjonen senest tre år før 

datoen angitt i 7.3.5, og skal angi siste frist for installering av utstyr på denne havnen, skiftestasjonen, 

godsterminalen eller dette godstransportområdet. 

De detaljerte tidsplanene skal særlig angi innen hvilken dato anbudskontrakten for å utstyre jernbanelinjen 

skal være inngått, hvilke framgangsmåter som anvendes for å sikre samtrafikkevne med nabostatene i 

korridoren samt de viktigste milepælene for prosjektet. Hver tolvte måned skal medlemsstatene underrette 

Kommisjonen om framdriften i arbeidet med å installere utstyr på disse jernbanelinjene, ved å oversende en 

ajourført tidsplan. 

7.3.2.6. F o r s i n k e l s e r  

Når en medlemsstat har rimelig grunn til å vente forsinkelser med hensyn til å overholde fristene fastsatt i 

denne beslutning, skal den umiddelbart underrette Kommisjonen. Den skal oversende Kommisjonen 

dokumentasjon som inneholder en teknisk beskrivelse av prosjektet og en ajourført gjennomføringsplan. 

Dokumentasjonen skal også forklare årsakene til forsinkelsen og skal angi hvilke korrigerende tiltak 

medlemsstaten har truffet.  

  

(1) EUT L 210 av 31.7.2006, s. 25. 

(2) EFT L 228 av 9.9.1996, s. 1. 
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En medlemsstat kan få fristen utsatt med høyst tre år dersom forsinkelsen skyldes årsaker som ligger utenfor 

medlemsstatens rimelige kontroll, for eksempel leverandørsvikt eller problemer med hensyn til 

godkjenningsprosessen på grunn av mangel på egnede prøvingskjøretøyer. En slik utsettelse kan påberopes 

av en medlemsstat bare dersom følgende vilkår er oppfylt: 

1. Meldingene nevnt i nr. 7.3.2.5, dersom det er behov for dem, ble mottatt i tide og var fullstendige. 

2. Dokumentasjonen nevnt i nr. 7.3.2.6 første ledd, inneholder klare bevis på at årsakene til forsinkelsen lå 

utenfor medlemsstatens kontroll. 

3. En vedkommende myndighet har ansvar for samordningen mellom leverandører av utstyr til bruk om 

bord og langs sporet, samt for integrering og prøving av produktene. 

4. Eksisterende laboratorier er brukt på egnet måte. 

5. Det er dokumentert at det er truffet egnede tiltak for å gjøre en ytterligere forsinkelse minst mulig. 

Kommisjonen skal undersøke den dokumentasjonen de er tilsendt, og de tiltakene som medlemsstaten har 

foreslått, og skal meddele resultatene av sin undersøkelse til komiteen nevnt i artikkel 29 i direktiv 

2008/57/EF. 

7.3.3. Gjennomføring av ERTMS om bord 

Nye lokomotiver, nye skinnegående motorvogner og andre nye jernbanekjøretøyer med førerhus som kan 

kjøre uten trekkraft, som bestilles etter 1. januar 2012 eller tas i bruk etter 1. januar 2015, skal være utstyrt 

med ERTMS. 

Dette kravet gjelder ikke nye skiftelokomotiver eller andre nye lokomotiver, nye skinnegående motorvogner 

og andre nye jernbanekjøretøyer med førerhus, dersom de er konstruert utelukkende for nasjonal trafikk 

eller regional trafikk over landegrensene. Medlemsstatene kan imidlertid innføre ytterligere krav på 

nasjonalt plan, særlig med sikte på å: 

1. gi bare lokomotiver som er utstyrt med ERTMS, adgang til ERTMS-utstyrte jernbanelinjer, slik at 

eksisterende nasjonale systemer kan avvikles, 

2. kreve at nye skiftelokomotiver og/eller andre nye jernbanekjøretøyer med førerhus, selv om de er 

konstruert utelukkende for nasjonal trafikk eller regional trafikk over landegrensene, utstyres med 

ERTMS. 

7.3.3.1. Høyhastighetsnett 

Det er obligatorisk å montere ERTMS/ETCS om bord når: 

1. en ny del for hastighetsovervåking i et delsystem for «Styring, kontroll og signal om bord» installeres, 

eller 

2. det foretas en opprusting av den eksisterende delen for hastighetsovervåking i et delsystem for «Styring, 

kontroll og signal om bord», dersom dette endrer funksjonene, yteevnen og/eller grensesnittene som er 

relevante for samtrafikkevnen i det eksisterende systemet. Dette gjelder ikke endringer som anses 

nødvendige for å redusere sikkerhetsrelaterte mangler i det eksisterende systemet.  
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7.3.4. De enkelte jernbanelinjene som utgjør korridorene 

Korridor A – skal være utstyrt innen 2015 
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Korridor B(1) 

  

  

(1) Med forbehold for regelverket som får anvendelse på det transeuropeiske høyhastighetsnettet, kan det opprettes forbindelser 

gjennom strekninger med høyhastighetslinjer, forutsatt at det er tildelt ruteleier for godstog. Innen 2020 vil minst én forbindelse 

med ERTMS-utstyr være opprettet mellom Danmark og Tyskland (Flensburg–Hamburg eller Rødby–Puttgarden), men ikke 

nødvendigvis to. Tunnelen under Brenner-passet vil bli utstyrt med ERTMS når infrastrukturarbeidet er fullført (frist  

fastsatt til 2020). 
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Korridor C(1) 

 

  

  

(1) En forbindelse mellom Nancy og Réding vil bli opprettet innen 2020. 
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Korridor D(1) 

  

  

(1) Ytterligere to sidelinjer vil være utstyrt inne 2020: Montmélian – Grenoble – Valence og Lyon – Valence – Arles – Miramas 

(Rhônens venstre bredd). 
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Korridor E 
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Korridor F 
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7.3.5. De viktigste europeiske havnene, skiftestasjonene, godsterminalene og godstransportområdene 

Stat Godstransportområde Dato Merknad 

Belgia Antwerpen 31.12.2015 En forbindelse til Rotterdam skal også 

opprettes innen 2020. 

Gent 31.12.2020  

Zeebrugge 31.12.2020  

Bulgaria Burgas 31.12.2020 Forbindelsen til korridor E krever at 

strekningen Burgas–Sofia og Sofia–

Vidin-Calafat samt Calafat–Curtici i 

Romania (PP22) blir utstyrt. 

Tsjekkia Praha 31.12.2015  

Lovosice 31.12.2020  

Danmark Taulov 31.12.2020 Forbindelse til denne terminalen 

krever at jernbanelinjen Flensburg-

Padborg velges som en forbindelse 

med ERTMS-utstyr – se fotnote til 

korridor B. 

Tyskland Dresden(1) 31.12.2020 Innen 2020 skal det også være en 

direkte forbindelse mellom korridor E 

og korridor F (fra Dresden til 

Hannover). 

Lübeck 31.12.2020  

Duisburg 31.12.2015  

Hamburg(2) 31.12.2020  

Köln 31.12.2015  

München 31.12.2015  

Hannover 31.12.2015  

Rostock 31.12.2015  

Ludwigshafen/ 

Mannheim 

31.12.2015  

Nürnberg 31.12.2020  

Hellas Pireus 31.12.2020 Forbindelsen til korridor E krever at 

strekningen Kulata–Sofia i Bulgaria 

utstyres. 

Spania Algeciras 31.12.2020  

 Madrid 31.12.2020  
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Stat Godstransportområde Dato Merknad 

 Pamplona 31.12.2020 Det kreves tre forbindelser. En 

forbindelse til Paris via Hendaye, en 

forbindelse fra Pamplona til Madrid, 

og en forbindelse fra Pamplona til 

korridor D via Zaragoza. 

 Zaragoza 31.12.2020  

 Tarragona 31.12.2020  

 Barcelona 31.12.2015  

 Valencia 31.12.2020  

Frankrike Marseille 31.12.2020  

Perpignan 31.12.2015  

Avignon 31.12.2015  

Lyon 31.12.2015  

Le Havre 31.12.2020  

Lille 31.12.2020  

Dunkerque 31.12.2020  

Paris 31.12.2020 Innen 2020 vil følgende forbindelser 

være opprettet: i) Hendaye, ii) 

kanaltunnelen, iii) Dijon, og iv) Metz 

via Epernay og Châlons-en-

Champagne. 

Italia La Spezia 31.12.2020  

 Genova 31.12.2015  

 Gioia Tauro 31.12.2020  

 Verona 31.12.2015  

 Milano 31.12.2015  

 Taranto 31.12.2020  

 Bari 31.12.2020  

 Padova 31.12.2015  

 Trieste 31.12.2015  

 Novara 31.12.2015  
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Stat Godstransportområde Dato Merknad 

 Venezia 31.12.2020  

 Bologna 31.12.2020  

 Roma 31.12.2020  

Luxembourg Bettembourg 31.12.2015  

Ungarn Budapest 31.12.2015  

Nederland Amsterdam 31.12.2020  

Rotterdam 31.12.2015 En forbindelse til Antwerpen skal 

også være opprettet innen 2020. 

Østerrike Graz 31.12.2020  

Wien 31.12.2020  

Polen Gdynia 31.12.2015  

Katowice 31.12.2020  

Wrocław 31.12.2015 Innen 2020 skal jernbanelinjen 

Wrocław-Legnica være utstyrt for å 

sikre en direkte forbindelse til den 

tyske grensen (Görlitz). 

Gliwice 31.12.2015  

Poznań 31.12.2015  

Warszawa 31.12.2015  

Portugal Sines 31.12.2020  

Lisboa 31.12.2020  

Romania Constanța 31.12.2015  

Slovenia Koper 31.12.2015  

Ljubljana 31.12.2015  

Slovakia Bratislava 31.12.2015  

Det forente 

kongerike 

Bristol  Det opprettes forbindelse til denne 

terminalen når korridor C utvides til 

kanaltunnelen. 

(1) Tyskland vil gjøre sitt beste for å utstyre strekningen fra Dresden til den tsjekkiske grensen i korridor E på en tidligere 

dato. 

(2) Tyskland vil utstyre en jernbaneforbindelse til Hamburg, men havneområdet vil kanskje bare være delvis utstyrt innen 

2020. 
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VEDLEGG A 

Henvisninger 

For hver henvisning i de grunnleggende parametrene (kapittel 4 i denne TSI-en) angir følgende tabell de tilsvarende 

obligatoriske spesifikasjonene via indeksen i tabell 2. 

Tabell A 1 

Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

4.1  

4.1a 1 

4.1b 32 

4.1c 3 

  

4.2.1  

4.2.1 a 27, 78 

4.2.1 b 28 

  

4.2.2  

4.2.2.a 14 

4.2.2.b 1, 4, 13, 15 

4.2.2.c 31, 37 

4.2.2.d 18, 20 

4.2.2.e 6, 

4.2.2.f 7 

  

4.2.3  

4.2.3 a 14 

4.2.3 b 1, 4, 13, 15 

4.2.3 c 31, 37 b, c, d 

4.2.3 d 18, 21 

  

4.2.4  

4.2.4 a 64, 65 

4.2.4 b 66 

4.2.4 c 67 

4.2.4 d 68 

Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

4.2.4 e 73, 74 

4.2.4 f 32, 33 

4.2,4 g 48 

4.2,4 h 69, 70 

4.2.4 j 71, 72 

4.2.4 k 75, 76 

  

4.2.5  

4.2.5 a 64, 65 

4.2.5 b 10, 39, 40 

4.2.5 c 19, 20 

4.2.5 d 9, 43 

4.2.5 e 16, 50 

  

4.2.6  

4.2.6 a 8, 25, 26, 49 

4.2.6 b 45 

4.2.6 c 46 

4.2.6 d 34 

4.2.6 e 20 

4.2.6 f 44 

  

4.2.7  

4.2.7 a 12 

4.2.7 b 62, 63 

4.2.7 c 34 

4.2.7 d 9 

4.2.7 e 16 
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Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

  

4.2.8  

4.2.8 a 11 

  

4.2.9  

4.2.9 a 23 

  

4.2.10  

4.2.10 a 77 (nr. 3.1) 

  

4.2.11  

4.2.11 a 77 (nr. 3.2) 

Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

  

4.2.12  

4.2.12 a 51 

  

4.2.13  

4.2.13 a 32, 33, 51 

  

4.2.14  

4.2.14 a 5 

  

4.2.15  

4.2.15 a 38 

Spesifikasjoner 

Med sikte på anvendelse av denne TSI-en er alle spesifikasjoner oppført i tabell A 2 nedenfor rettslig bindende i den 

versjonen som er angitt i tabell A 2. Dokumenter som det vises til i en spesifikasjon oppført i tabell A 2, anses å være 

bare til orientering, med mindre annet er angitt i tabell A 2. 

I tilfeller der erklæringer i spesifikasjonene oppført i tabell A 2 står i motstrid til bestemmelsene nevnt ovenfor, har de 

sistnevnte forrang. 

Merk: Spesifikasjoner som er merket med «Reservert» i tabell A 2, tilsvarer de åpne punktene oppført i vedlegg G. 

Tabell A 2 

Liste over obligatoriske spesifikasjoner 

Indeksnr. Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

1 ERA/ERTMS/003204 ERTMS/ETCS Functional requirement 

specification 

5.0  

2 Bevisst strøket    

3 UNISIG SUBSET-023 Glossary of terms and abbreviations 2.0.0  

4 UNISIG SUBSET-026 System requirement specification 2.3.0  

5 UNISIG SUBSET-027 FFFIS Juridical recorder-downloading tool 2.3.0 Merknad 1 

6 UNISIG SUBSET-033 FIS for man-machine interface 2.0.0  

7 UNISIG SUBSET-034 FIS for the train interface 2.0.0  

8 UNISIG SUBSET-035 Specific transmission module FFFIS 2.1.1  

9 UNISIG SUBSET-036 FFFIS for Eurobalise 2.4.1  

10 UNISIG SUBSET-037 EuroRadio FIS 2.3.0  

11 UNISIG SUBSET-038 Offline key management FIS 2.3.0  

12 UNISIG SUBSET-039 FIS for the RBC/RBC handover 2.3.0  
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Indeksnr. Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

13 UNISIG SUBSET-040 Dimensioning and engineering rules 2.3.0  

14 UNISIG SUBSET-041 Performance requirements for interoperability 2.1.0  

15 ERA SUBSET-108 Interoperability related consolidation on TSI 

Annex A documents 

1.2.0  

16 UNISIG SUBSET-044 FFFIS for Euroloop subsystem 2.3.0  

17 Bevisst strøket    

18 UNISIG SUBSET-046 Radio in-fill FFFS 2.0.0  

19 UNISIG SUBSET-047 Track-side-trainborne FIS for radio in-fill 2.0.0  

20 UNISIG SUBSET-048 Trainborne FFFIS for radio in-fill 2.0.0  

21 UNISIG SUBSET-049 Radio in-fill FIS with LEU/interlocking 2.0.0  

22 Bevisst strøket    

23 UNISIG SUBSET-054 Assignment of values to ETCS variables 2.1.0  

24 Bevisst strøket    

25 UNISIG SUBSET-056 STM FFFIS Safe time layer 2.2.0  

26 UNISIG SUBSET-057 STM FFFIS Safe link layer 2.2.0  

27 UNISIG SUBSET-091 Safety requirements for the technical 

interoperability of ETCS in levels 1 and 2 

2.5.0  

28 Reservert Reliability — availability requirements   

29 UNISIG SUBSET-102 Test specification for interface ‘K’ 1.0.0  

30 Bevisst strøket    

31 UNISIG SUBSET-094 Functional requirements for an on-board reference 

test facility 

2.0.2  

32 EIRENE FRS GSM-R Functional requirements specification 7  

33 EIRENE SRS GSM-R System requirements specification 15  

34 A11T6001 12 (MORANE) Radio transmission FFFIS for 

EuroRadio 

12  

35 Bevisst strøket    

36 a Bevisst strøket    

36 b Bevisst strøket    

36 c UNISIG SUBSET-074-2 FFFIS STM Test cases document 1.0.0  

37 a Bevisst strøket    

37 b UNISIG SUBSET-076-5-

2 

Test cases related to features 2.3.1  

37 c UNISIG SUBSET-076-6-

3 

Test sequences 2.3.1  

37 d UNISIG SUBSET-076-7 Scope of the test specifications 1.0.2  
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Indeksnr. Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

37 e Bevisst strøket    

38 06E068 ETCS Marker-board definition 2.0  

39 UNISIG SUBSET-092-1 ERTMS EuroRadio conformance requirements 2.3.0  

40 UNISIG SUBSET-092-2 ERTMS EuroRadio test cases safety layer 2.3.0  

41 Bevisst strøket    

42 Bevisst strøket    

43 UNISIG SUBSET 085 Test specification for Eurobalise FFFIS 2.2.2  

44 Reservert Odometry FIS   

45 UNISIG SUBSET-101 Interface ‘K’ specification 1.0.0  

46 UNISIG SUBSET-100 Interface ‘G’ specification 1.0.1  

47 Bevisst strøket    

48 Reservert Test specification for mobile equipment GSM-R   

49 UNISIG SUBSET-059 Performance requirements for STM 2.1.1  

50 UNISIG SUBSET-103 Test specification for Euroloop 1.0.0  

51 Reservert Ergonomic aspects of the DMI   

52 UNISIG SUBSET-058 FFFIS STM Application layer 2.1.1  

53 Bevisst strøket    

54 Bevisst strøket    

55 Bevisst strøket    

56 Bevisst strøket    

57 Bevisst strøket    

58 Bevisst strøket    

59 Bevisst strøket    

60 Bevisst strøket    

61 Bevisst strøket    

62 Reservert 

UNISIG SUBSET-099 

RBC-RBC Test specification for safe 

communication interface 

  

63 UNISIG SUBSET-098 RBC-RBC Safe communication interface 1.0.0  

64 EN 301 515 Global System for Mobile Communication 

(GSM); Requirements for GSM operation on 

railways 

2.3.0 Merknad 2 

65 TR 102 281 Detailed requirements for GSM operation on 

railways 

1.0.0 Merknad 3 

66 (MORANE) A 01 T  

0004 1 

ASCI Options for Interoperability 1  

67 (MORANE) P 38 T 9001 FFFIS for GSM-R SIM Cards 4.1  
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Indeksnr. Henvisning Navn på spesifikasjon Versjon Merknader 

68 ETSI TS 102 610 Railway Telecommunication; GSM; Usage of the 

UUIE for GSM operation on railways 

1.1.0  

69 (MORANE) F 10 T 6002 FFFS for Confirmation of High-Priority Calls 4  

70 (MORANE) F 12 T 6002 FIS for Confirmation of High-Priority Calls 4  

71 (MORANE) E 10 T 6001 FFFS for Functional Addressing 4  

72 (MORANE) E 12 T 6001 FIS for Functional Addressing 5.1  

73 (MORANE) F 10 T6001 FFFS for Location Dependent Addressing 4  

74 (MORANE) F 12 T6001 FIS for Location Dependent Addressing 3  

75 (MORANE) F 10 T 6003 FFFS for Presentation of Functional Numbers to 

Called and Calling Parties 

4  

76 (MORANE) F 12 T 6003 FIS for Presentation of Functional Numbers to 

Called and Calling Parties 

4  

77 ERA/ERTMS/033281 Interfaces between CCS track-side and other 

subsystems 

1.0  

78 Reservert Safety requirements for ETCS DMI functions   

Merknad 1:  Bare funksjonsbeskrivelsen av opplysningene som skal registreres, er obligatorisk, ikke grensesnittets 

tekniske kjennetegn. 

Merknad 2:  Spesifikasjonene oppført i nr. 2.1 i EN 301 515, er obligatoriske. 

Merknad 3:  Endringsanmodningene (CR) oppført i tabell 1 og 2 i TR 102 281, er obligatoriske. 

Tabell A 3 

Liste over obligatoriske standarder 

Standardene oppført i tabellen nedenfor skal anvendes i sertifiseringsprosessen, med forbehold for bestemmelsene i 

kapittel 4 og 6 i denne TSI-en. 

Nr. Henvisning Dokumentnavn og kommentarer Versjon 

A1 EN 50126 Jernbaneapplikasjoner — Spesifikasjon og demonstrasjon av 

pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) 

1999 

A2 EN 50128 Jernbaneapplikasjoner — Kommunikasjon, signallering og 

prosessystemer — Programvare for kontroll- og 

beskyttelsessystemer for jernbane 

2001 

A3 EN 50129 Jernbaneapplikasjoner — Kommunikasjon, signallering og 

prosessystemer — Sikkerhet i forbindelse med elektroniske 

systemer for signallering 

2003 

A4 EN 50159-1 Jernbaneapplikasjoner — Kommunikasjon, signallering og 

prosess-utstyr — Del 1 

2001 

A5 EN 50159-2 Jernbaneapplikasjoner — Kommunikasjon, signallering og 

prosess-utstyr — Del 2: Sikkerhetsrelatert kommunikasjon i 

åpnede transmisjonssystemer 

2001 
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VEDLEGG B 

Bevisst strøket 

 ______  

VEDLEGG C 

Bevisst strøket 

 ______  

VEDLEGG D 

Bevisst strøket 

 ______  

VEDLEGG E 

Bevisst strøket 

 ______  

VEDLEGG F 

Bevisst strøket 

 ______  
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VEDLEGG G 

ÅPNE PUNKTER 

Åpent punkt Merknader 

Bremsing Dette åpne punktet vil bli løst ved ERTMS/ETCS-

basisversjon 3. Den harmoniserte bremsemodellen er 

allerede tatt med for informasjonsformål i vedlegg A 

tabell A 2 indeks 15. 

Indeks 28, tilgjengelighet Hyppig forekomst av driftsforstyrrelser som skyldes feil i 

utstyret for styring, kontroll og signal, vil svekke 

systemets sikkerhet. For å unngå dette skal minstekravene 

til pålitelighet/tilgjengelighet angis. 

Indeks 78, sikkerhetskrav for funksjoner i grensesnittet 

mellom lokomotivfører og maskin i ETCS 

Dette åpne punktet er knyttet til grensesnittet mellom 

ETCS-utstyret om bord og lokomotivføreren, dvs. feil 

ved visning av informasjon og ved inntasting av data og 

kommandoer  

Indeks 51, ergonomiske aspekter ved grensesnittet 

mellom lokomotivfører og maskin 

Dette åpne punktet vil bli løst ved ERTMS/ETCS-

basisversjon 3. En spesifikasjon for informasjonsformål 

finnes allerede. 

Minste hjuldiameter ved hastighet over 350 km/t Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Minste akselavstand ved hastighet over 350 km/t Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Område mellom hjul uten komponenter av metall eller 

induktivt materiale 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Dette er ikke et åpent punkt for godsvogner 

Kjennetegn ved sand som legges ut på spor Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Kjøretøyets metallmasse Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Kombinasjon av egenskaper hos rullende materiell med 

sikte på tilstrekkelig dynamisk impedans ved skifting 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Elektromagnetiske interferenser (kjørestrøm) Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Elektromagnetiske interferenser (elektromagnetiske 

felter) 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Dette er ikke et åpent punkt for andre kraftsystemer enn 

likestrøm 

Likestrøms- og lavfrekvenskomponenter i forbindelse 

med kjørestrøm 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Bruk av magnetbremser/virvelstrømsbremser. Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 6. november 2012 

om endring av beslutning 2012/88/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som 

gjelder for delsystemene «Styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem 

[meddelt under nummer K(2012) 7325] 

(2012/696/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirek-

tiv 2008/57/EF av 17. juni 2008 om samtrafikkevnen i 

Fellesskapets jernbanesystem(1), særlig artikkel 6 nr. 1 annet 

ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 16. april 2012 utstedte Det europeiske jernbanebyrå 

sin anbefaling ERA/REC/03-2012/ERTMS. Denne 

beslutning er basert på den nevnte anbefalingen. 

2) Utviklingen av tilleggsfunksjoner for det europeiske 

systemet for styring av jernbanetrafikk / det europeiske 

togkontrollsystemet («ERTMS/ETCS») med henblikk 

på å lette hurtig ibruktaking av ETCS på eksisterende 

konvensjonelle linjer er etterspurt av sektoren og 

definert i programerklæringen som ble undertegnet av 

Kommisjonen og bransjeforeningene i juli 2008. Denne 

beslutning bør omfatte disse tilleggsfunksjonene i en ny 

referanseversjon av spesifikasjonene, kalt referansever-

sjon 3, som søkere kan anvende fullt ut i stedet for 

ERTMS/ETCS-spesifikasjonene fastsatt i kommisjons-

beslutning 2012/88/EU av 25. januar 2012 om den 

tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder 

for delsystemene «Styring, kontroll og signal» i det 

transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle 

tog(2) (siste utgave av referanseversjon 2, også kjent 

som 2.3.0d). Et grunnleggende trekk ved referansever-

sjon 3 er at tog utstyrt med ERTMS/ETCS i  

samsvar med referanseversjon 3 skal kunne kjøre på 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 10.11.2012,  

s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 124/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

67 av 28.11.2013, s. 30. 

(1) EUT L 191 av 18.7.2008, s. 1. 

(2) EUT L 51 av 23.2.2012, s. 1. 

ERTMS/ETCS-linjer i henhold til referanseversjon 2 

uten at ERTMS/ETCS medfører tekniske eller 

driftsmessige begrensninger. Det bør også være mulig å 

konfigurere referanseversjon 3 på linjer for å sikre 

kompatibilitet med tog med ERTMS/ETCS i henhold til 

referanseversjon 2 (bare funksjoner i versjon 2.3.0d). 

Referanseversjon 3 lukker også åpne punkter i 

ERTMS/ETCS som bremsekurver og ergonomi i 

grensesnittet mellom lokomotivfører og maskin. 

3) Det er fastslått at spesifikasjonene i referanseversjon 2 

har ligget fast siden vedtakelsen av kommisjonsvedtak 

2008/386/EF av 23. april 2008 om endring av vedlegg A 

til vedtak 2006/679/EF om den tekniske spesifikasjonen 

for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «styring, 

kontroll og signal» i det transeuropeiske jernbanesystem 

for konvensjonelle tog, og om endring av vedlegg A til 

vedtak 2006/860/EF med hensyn til delsystemet 

«styring, kontroll og signal» i det transeuropeiske 

jernbanesystem for høyhastighetstog(3). Det bør derfor 

være mulig å fortsette å bruke dem. For ERTMS/ETCS 

om bord skal likevel de reviderte testspesifikasjonene 

(som det vises til i indeks 37b og 37c i tabell A 2 i 

vedlegg A) gjelde. Ettersom referanseversjon 3 lukker 

enkelte åpne punkter, bør gjennomføringen av 

referanseversjon 2 når det gjelder disse punktene også 

bygge på de aktuelle spesifikasjonene for 
referanseversjon 3 som det vises til i vedlegg A.  

4) Det europeiske jernbanebyrå har revidert ERTMS-

spesifikasjonen for det globale systemet for mobile 

kommunikasjonsfunksjoner for jernbaner (GSM-R) 

(nevnt i indeks 32, 33, 34 og 65 i tabell A 2 i vedlegg 

A). De reviderte spesifikasjonene endrer ikke kravene, 

men gir en klar og utvetydig klassifisering av de 

eksisterende obligatoriske krav i EIRENE-dokumentene 

(European Integrated Radio Enhanced Network), og 

letter dermed sertifiserings-, samsvars- og 

verifiseringsarbeid. 

5) Med hensyn til spesifikasjoner som er oppført som 

«reservert» i tabell A 2 i vedlegg A, inneholder 

programerklæringen mellom Europakommisjonen, Det 

europeiske jernbanebyrå og bransjeforeningene i den 

  

(3) EUT L 136 av 24.5.2008, s. 11. 

2017/EØS/55/33 
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europeiske jernbanesektoren om styrket samarbeid i 

forvaltningen av ERTMS, undertegnet 16. april 2012, 

bestemmelser, herunder en tidsplan fastsatt av Det 

europeiske jernbanebyrå, som skal sikre at 

testspesifikasjonene blir revidert, og at de angitte 

«reserverte» spesifikasjonene blir utarbeidet i god tid. 

6) Beslutning 2012/88/EF bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 nr. 1 i 

direktiv 2008/57/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I beslutning 2012/88/EU gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 6 oppheves. 

2)  Ny artikkel 6a skal lyde: 

«Artikkel 6a 

Ved gjennomføringen av den tekniske spesifikasjonen for 

samtrafikkevne som er fastsatt i vedlegg III til denne 

beslutning, får ett av de to settene av spesifikasjoner 

oppført i tabell  

A 2 i vedlegg A anvendelse. Spesifikasjonene for 

referanseversjon 3 skal opprettholdes for å sikre at tog 

utstyrt med ERTMS/ETCS i samsvar med referanseversjon 

3 kan kjøre på linjer som er i samsvar med referanseversjon 

2, uten ytterligere tekniske eller driftsmessige 

begrensninger.» 

3)  Vedlegg A erstattes med vedlegg I til denne beslutning. 

4)  Vedlegg G erstattes med vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. januar 2013. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 6. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 Siim KALLAS 

 Visepresident 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG A 

Henvisninger 

For hver henvisning i grunnparametrene (kapittel 4 i denne TSI-en) angir følgende tabell de tilsvarende obligatoriske 

spesifikasjonene, via indeksen i tabell A 2: 

Tabell A 1 

Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2)  Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

4.1   4.2.4 c 67 

4.1 a 1, 4  4.2.4 d 68 

4.1 b 32  4.2.4 e 73, 74 

4.1 c 3  4.2.4 f 32, 33 

   4.2.4 g 48 

4.2.1   4.2.4 h 69, 70 

4.2.1 a 27, 78  4.2.4 j 71, 72 

4.2.1 b 28  4.2.4 k 75, 76 

     

4.2.2   4.2.5  

4.2.2.a 14  4.2.5 a 64, 65 

4.2.2.b 1, 4, 13, 15, 60  4.2.5 b 10, 39, 40 

4.2.2.c 31, 37b, c, d  4.2.5 c 19, 20 

4.2.2.d 18, 20  4.2.5 d 9, 43 

4.2.2.e 6  4.2.5 e 16, 50 

4.2.2.f 7    

   4.2.6  

4.2.3   4.2.6 a 8, 25, 26, 36c, 49, 52 

4.2.3 a 14  4.2.6 b 29, 45 

4.2.3 b 1, 4, 13, 15, 60  4.2.6 c 46 

4.2.3 c 31, 37b, c, d  4.2.6 d 34 

4.2.3 d 18, 21  4.2.6 e 20 

   4.2.6 f 44 

4.2.4     

4.2.4 a 64, 65  4.2.7  

4.2.4 b 66  4.2.7 a 12 
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Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2)  Henvisning i kapittel 4 Indeksnummer (se tabell A 2) 

4.2.7 b 62, 63  4.2.11  

4.2.7 c 34  4.2.11 a 77 (nr. 3.2) 

4.2.7 d 9    

4.2.7 e 16  4.2.12  

   4.2.12 a 6, 51 

4.2.8     

4.2.8 a 11, 79  4.2.13  

   4.2.13 a 32, 33, 51, 80 

4.2.9     

4.2.9 a 23  4.2.14  

   4.2.14 a 5 

4.2.10     

4.2.10 a 77 (nr. 3.1)  4.2.15  

   4.2.15 a 38 

Spesifikasjoner 

Ett av de to settene med spesifikasjoner som er oppført i tabell A 2 i dette vedlegg, får anvendelse. 

Dokumenter som det vises til i en spesifikasjon oppført i tabell A 2, skal anses å være bare til orientering, med mindre 

annet er oppgitt i tabell A 2. 

Merknad: Spesifikasjoner som er angitt som «reservert» i tabell A 2, er også oppført som åpne punkter i vedlegg G 

dersom det er nødvendig å gi melding om nasjonale regler for å lukke de tilsvarende åpne punktene. 

Reserverte dokumenter som ikke er oppført som åpne punkter, er beregnet å være forbedringer av systemet. 

Tabell A 2 

Liste over obligatoriske spesifikasjoner 

Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R  

referanseversjon 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 og GSM-R referanseversjon 0) 

Referanse 
Spesifikasjonens 

navn 
Versjon 

Merk-

nader 
Henvisning Spesifikasjonens navn Versjon Merknader 

1 ERA/ 

ERTMS/ 

003204 

ERTMS/ 

ETCS 

Functional 

requirement 

specification 

5.0  Bevisst 

strøket 

   

2 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

3 UNISIG 

SUBSET-023 

Glossary of 

Terms and 

Abbreviations 

2.0.0  UNISIG 

SUBSET-

023 

Glossary of 

Terms and 

Abbreviations 

3.0.0  

4 UNISIG 

SUBSET-026 

System 

Requirements 

Specification 

2.3.0  UNISIG 

SUBSET-

026 

System 

Requirements 

Specification 

3.3.0  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R  

referanseversjon 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 og GSM-R referanseversjon 0) 

Referanse 
Spesifikasjonens 

navn 
Versjon 

Merk-

nader 
Henvisning Spesifikasjonens navn Versjon Merknader 

5 UNISIG 

SUBSET-027 

FFFIS 

Juridical 

recorder-

downloading 

tool 

2.3.0 Merk-

nad 1 

UNISIG 

SUBSET-

027 

FIS Juridical 

Recording 

3.0.0  

6 UNISIG 

SUBSET-033 

FIS for man-

machine 

interface 

2.0.0  ERA_ 

ERTMS_ 

015560 

ETCS Driver 

Machine interface 

3.3.0  

7 UNISIG 

SUBSET-034 

FIS for the 

train interface 

2.0.0  UNISIG 

SUBSET-

034 

Train Interface 

FIS 

3.0.0  

8 UNISIG 

SUBSET-035 

Specific 

Transmission 

Module FFFIS 

2.1.1  UNISIG 

SUBSET-

035 

Specific 

Transmission 

Module FFFIS 

3.0.0  

9 UNISIG 

SUBSET-036 

FFFIS for 

Eurobalise 

2.4.1  UNISIG 

SUBSET-

036 

FFFIS for 

Eurobalise 

3.0.0  

10 UNISIG 

SUBSET-037 

EuroRadio FIS 2.3.0  UNISIG 

SUBSET-

037 

EuroRadio FIS 3.0.0  

11 UNISIG 

SUBSET-038 

Offline key 

management 

FIS 

2.3.0  UNISIG 

SUBSET-

038 

Offline key 

management FIS 

3.0.0  

12 UNISIG 

SUBSET-039 

FIS for the 

RBC/RBC 

handover 

2.3.0  Reservert 

UNISIG 

SUBSET-

039 

FIS for the 

RBC/RBC 

handover 

  

13 UNISIG 

SUBSET-040 

Dimensioning 

and 

Engineering 

rules 

2.3.0  UNISIG 

SUBSET-

040 

Dimensioning 

and Engineering 

rules 

3.2.0  

14 UNISIG 

SUBSET-041 

Performance 

Requirements 

for Interopera-

bility 

2.1.0  UNISIG 

SUBSET-

041 

Performance 

Requirements for 

Interoperability 

3.1.0  

15 ERA 

SUBSET-108 

Interopera-

bility related 

consolidation 

on TSI Annex 

A documents 

1.2.0  Bevisst 

strøket 

   

16 UNISIG 

SUBSET-044 

FFFIS for 

Euroloop 

2.3.0  UNISIG 

SUBSET-

044 

FFFIS for 

Euroloop 

2.4.0  

17 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

18 UNISIG 

SUBSET-046 

Radio infill 

FFFS 

2.0.0  Bevisst 

strøket 

   

19 UNISIG 

SUBSET-047 

Trackside-

Trainborne 

FIS for Radio 

infill 

2.0.0  UNISIG 

SUBSET-

047 

Trackside-

Trainborne FIS 

for Radio infill 

3.0.0  

20 UNISIG 

SUBSET-048 

Trainborne 

FFFIS for 

Radio infill 

2.0.0  UNISIG 

SUBSET-

048 

Trainborne FFFIS 

for Radio infill 

3.0.0  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R  

referanseversjon 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 og GSM-R referanseversjon 0) 

Referanse 
Spesifikasjonens 

navn 
Versjon 

Merk-

nader 
Henvisning Spesifikasjonens navn Versjon Merknader 

21 UNISIG 

SUBSET-049 

Radio infill 

FIS with 

LEU/inter-

locking 

2.0.0  Bevisst 

strøket 

   

22 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

23 UNISIG 

SUBSET-054 

Responsibi-

lities and rules 

for the 

assignment of 

values to 

ETCS 

variables 

2.1.0  UNISIG 

SUBSET-

054 

Responsibilities 

and rules for the 

assignment of 

values to ETCS 

variables 

3.0.0  

24 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

25 UNISIG 

SUBSET-056 

STM FFFIS 

Safe time layer 

2.2.0  UNISIG 

SUBSET-

056 

STM FFFIS Safe 

time layer 

3.0.0  

26 UNISIG 

SUBSET-057 

STM FFFIS 

Safe link layer 

2.2.0  UNISIG 

SUBSET-

057 

STM FFFIS Safe 

link layer 

3.0.0  

27 UNISIG 

SUBSET-091 

Safety 

Requirements 

for the 

Technical 

Interopera-

bility of ETCS 

in Levels 1 

and 2 

2.5.0  UNISIG 

SUBSET-

091 

Safety 

Requirements for 

the Technical 

Interoperability of 

ETCS in Levels 1 

and 2 

3.2.0  

28 Reservert Reliability — 

availability 

requirements 

  Reservert Reliability — 

availability 

requirements 

  

29 UNISIG 

SUBSET-102 

Test 

specification 

for interface 

‘K’ 

1.0.0  UNISIG 

SUBSET-

102 

Test specification 

for interface ‘K’ 

2.0.0  

30 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

31 UNISIG 

SUBSET-094 

Functional 

requirements 

for an on-

board 

reference test 

facility 

2.0.2  Reservert 

UNISIG 

SUBSET-

094 

Functional 

requirements for 

an on-board 

reference test 

facility 

  

32 EIRENE FRS GSM-R 

Functional 

requirements 

specification 

7.3.0  EIRENE 

FRS 

GSM-R 

Functional 

requirements 

specification 

7.3.0  

33 EIRENE SRS GSM-R 

System 

requirements 

specification 

15.3.0  EIRENE 

SRS 

GSM-R System 

requirements 

specification 

15.3.0  

34 A11T6001 (MORANE) 

Radio 

Transmission 

FFFIS for 

EuroRadio 

12.4  A11T6001 (MORANE) 

Radio 

Transmission 

FFFIS for 

EuroRadio 

12.4  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R  

referanseversjon 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 og GSM-R referanseversjon 0) 

Referanse 
Spesifikasjonens 

navn 
Versjon 

Merk-

nader 
Henvisning Spesifikasjonens navn Versjon Merknader 

35 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

36 a Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

36 b Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

36 c UNISIG 

SUBSET-

074-2 

FFFIS STM 

Test cases 

document 

1.0.0  Reservert 

UNISIG 

SUBSET-

074-2 

FFFIS STM Test 

cases document 

  

37 a Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

37 b UNISIG 

SUBSET- 

076-5-2 

Test cases 

related to 

features 

2.3.3  Reservert 

UNISIG 

SUBSET- 

076-5-2 

Test cases related 

to features 

  

37 c UNISIG 

SUBSET- 

076-6-3 

Test sequences 2.3.3  Reservert 

UNISIG 

SUBSET- 

076-6-3 

Test sequences   

37 d UNISIG 

SUBSET-

076-7 

Scope of the 

test 

specifications 

1.0.2  Reservert 

UNISIG 

SUBSET-

076-7 

Scope of the test 

specifications 

  

37 e Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

38 06E068 ETCS Marker-

board 

definition 

2.0  06E068 ETCS Marker-

board definition 

2.0  

39 UNISIG 

SUBSET-

092-1 

ERTMS 

EuroRadio 

Conformance 

Requirements 

2.3.0  UNISIG 

SUBSET-

092-1 

ERTMS 

EuroRadio 

Conformance 

Requirements 

3.0.0  

40 UNISIG 

SUBSET-

092-2 

ERTMS 

EuroRadio test 

cases safety 

layer 

2.3.0  UNISIG 

SUBSET-

092-2 

ERTMS 

EuroRadio test 

cases safety layer 

3.0.0  

41 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

42 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

43 UNISIG 

SUBSET 085 

Test 

specification 

for Eurobalise 

FFFIS 

2.2.2  UNISIG 

SUBSET 085 

Test specification 

for Eurobalise 

FFFIS 

3.0.0  

44 Reservert Odometry FIS   Reservert Odometry FIS   
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R  

referanseversjon 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 og GSM-R referanseversjon 0) 

Referanse 
Spesifikasjonens 

navn 
Versjon 

Merk-

nader 
Henvisning Spesifikasjonens navn Versjon Merknader 

45 UNISIG 

SUBSET-101 

Interface ‘K’ 

Specification 

1.0.0  UNISIG 

SUBSET-

101 

Interface ‘K’ 

Specification 

2.0.0  

46 UNISIG 

SUBSET-100 

Interface ‘G’ 

Specification 

1.0.1  UNISIG 

SUBSET-

100 

Interface ‘G’ 

Specification 

2.0.0  

47 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

48 Reservert Test 

specification 

for mobile 

equipment 

GSM-R 

  Reservert Test specification 

for mobile 

equipment GSM-

R 

  

49 UNISIG 

SUBSET-059 

Performance 

requirements 

for STM 

2.1.1  UNISIG 

SUBSET-

059 

Performance 

requirements for 

STM 

3.0.0.  

50 UNISIG 

SUBSET-103 

Test 

specification 

for Euroloop 

1.0.0  UNISIG 

SUBSET-

103 

Test specification 

for Euroloop 

1.1.0  

51 Reservert Ergonomic 

aspects of the 

DMI 

  Bevisst 

strøket 

   

52 UNISIG 

SUBSET-058 

FFFIS STM 

Application 

layer 

2.1.1  UNISIG 

SUBSET-

058 

FFFIS STM 

Application layer 

3.0.0  

53 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

54 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

55 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

56 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

57 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

58 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

59 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 

   

60 Bevisst 

strøket 

   UNISIG 

SUBSET-

104 

ETCS System 

Version 

Management 

3.1.0  

61 Bevisst 

strøket 

   Bevisst 

strøket 
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R  

referanseversjon 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 og GSM-R referanseversjon 0) 

Referanse 
Spesifikasjonens 

navn 
Versjon 

Merk-

nader 
Henvisning Spesifikasjonens navn Versjon Merknader 

62 Reservert RBC-RBC 

Test 

specification 

for safe 

communica-

tion interface 

  Bevisst 

strøket 

   

63 UNISIG 

SUBSET-098 

RBC-RBC 

Safe 

Communi-

cation 

Interface 

1.0.0  UNISIG 

SUBSET-

098 

RBC-RBC Safe 

Communication 

Interface 

3.0.0  

64 EN 301 515 Global System 

for Mobile 

Communi-

cation (GSM); 

Requirements 

for GSM 

operation on 

railways 

2.3.0 Merk

nad 2 

EN 301 515 Global System 

for Mobile 

Communication 

(GSM); 

Requirements for 

GSM operation 

on railways 

2.3.0 Merknad 2 

65 TS 102 281 Detailed 

requirements 

for GSM 

operation on 

railways 

2.2.0 Merk

nad 3 

TS 102 281 Detailed 

requirements for 

GSM operation 

on railways 

2.2.0 Merknad 3 

66 (MORANE) 

A 01 T 0004 

1 

ASCI Options 

for Interopera-

bility 

1  (MORANE) 

A 01 T 0004 

1 

ASCI Options for 

Interoperability 

1  

67 (MORANE) 

P 38 T 9001 

FFFIS for 

GSM-R SIM 

Cards 

4.1  (MORANE) 

P 38 T 9001 

FFFIS for GSM-

R SIM Cards 

4.1  

68 ETSI TS 102 

610 

Railway 

Telecommu-

nication; 

GSM; 

Usage of the 

UUIE for 

GSM 

operation on 

railways 

1.1.0  ETSI TS 102 

610 

Railway Tele-

communication; 

GSM; 

Usage of the 

UUIE for GSM 

operation on 

railways 

1.1.0  

69 (MORANE) 

F 10 T 6002 

FFFS for 

Confirmation 

of High 

Priority Calls’ 

4  (MORANE) 

F 10 T 6002 

FFFS for 

Confirmation of 

High Priority 

Calls’ 

4  

70 (MORANE) 

F 12 T 6002 

FIS for 

Confirmation 

of High 

Priority Calls 

4  (MORANE) 

F 12 T 6002 

FIS for 

Confirmation of 

High Priority 

Calls 

4  

71 (MORANE) 

E 10 T 6001 

FFFS for 

Functional 

Addressing 

4  (MORANE) 

E 10 T 6001 

FFFS for 

Functional 

Addressing 

4  

72 (MORANE) 

E 12 T 6001 

FIS for 

Functional 

Addressing 

5.1  (MORANE) 

E 12 T 6001 

FIS for 

Functional 

Addressing 

5.1  

73 (MORANE) 

F 10 T6001 

FFFS for 

Location 

Dependent 

Addressing 

4  (MORANE) 

F 10 T6001 

FFFS for 

Location 

Dependent 

Addressing 

4  

74 (MORANE) 

F 12 T6001 

FIS for 

Location 

Dependent 

Addressing 

3  (MORANE) 

F 12 T6001 

FIS for Location 

Dependent 

Addressing 

3  
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Indeksnr. 

Spesifikasjonssett nr. 1 

(ETCS referanseversjon 2 og GSM-R  

referanseversjon 0) 

Spesifikasjonssett nr. 2 

(ETCS referanseversjon 3 og GSM-R referanseversjon 0) 

Referanse 
Spesifikasjonens 

navn 
Versjon 

Merk-

nader 
Henvisning Spesifikasjonens navn Versjon Merknader 

75 (MORANE) 

F 10 T 6003 

FFFS for 

Presentation of 

Functional 

Numbers to 

Called and 

Calling Parties 

4  (MORANE) 

F 10 T 6003 

FFFS for 

Presentation of 

Functional 

Numbers to 

Called and 

Calling Parties 

4  

76 (MORANE) 

F 12 T 6003 

FIS for 

Presentation of 

Functional 

Numbers to 

Called and 

Calling Parties 

4  (MORANE) 

F 12 T 6003 

FIS for 

Presentation of 

Functional 

Numbers to 

Called and 

Calling Parties 

4  

77 ERA/ERTMS/

033281 

Interfaces 

between CCS 

track-side and 

other 

subsystems 

1.0  ERA/ 

ERTMS/ 

033281 

Interfaces 

between CCS 

track-side and 

other subsystems 

1.0  

78 Reservert Safety 

requirements 

for ETCS DMI 

functions 

  Reservert Safety 

requirements for 

ETCS DMI 

functions 

  

79 Ikke relevant Ikke relevant   UNISIG 

SUBSET-

114 

KMC-ETCS 

Entity Off-line 

KM FIS 

1.0.0  

80 Ikke relevant Ikke relevant   Reservert GSM-R Driver 

Machine Interface 

  

Merknad 1: Bare den funksjonelle beskrivelsen av opplysningene som skal registreres, er obligatorisk, ikke de 

tekniske opplysningene om grensesnittet. 

Merknad 2: Spesifikasjonene angitt i del 2.1 av EN 301 515 er obligatoriske. 

Merknad 3: Endringsanmodningene (CR) som er oppført i tabell 1 og 2 i TR 102 281, er obligatoriske. 

Tabell A 3 

Liste over obligatoriske standarder 

Standardene oppført i denne tabell skal anvendes i sertifiseringsprosessen, uten at det berører kapittel 4 og kapittel 6 i 

denne TSI-en. 

Nr. Henvisning Dokumentnavn og kommentarer Versjon 

A1 EN 50126 Jernbaneapplikasjoner – Spesifikasjon og demonstrasjon av pålitelighet, 

tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) 

1999 

A2 EN 50128 Jernbaneapplikasjoner – Kommunikasjon, signallering og prosessystemer 

– Programvare for kontroll- og beskyttelsessystemer for jernbane 

2001 

A3 EN 50129 Jernbaneapplikasjoner – Kommunikasjon, signallering og prosessystemer 

– Sikkerhet i forbindelse med elektroniske systemer for signallering 

2003 

A4 EN 50159-1 Jernbaneapplikasjoner – Kommunikasjon, signallering og prosess-utstyr – 

Del 1: Sikkerhetsrelatert kommunikasjon i lukkede transmisjonssystemer 

2001 

A5 EN 50159-2 Jernbaneapplikasjoner – Kommunikasjon, signallering og prosess-utstyr – 

Del 2: Sikkerhetsrelatert kommunikasjon i åpnede transmisjonssystemer 

2001» 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG G 

ÅPNE PUNKTER 

Åpent punkt Merknader 

Bremsing Gjelder bare ERTMS/ETCS referanseversjon 2 (se 

vedlegg A, tabell A 2, indeks 15). 

Løst i ERTMS/ETCS referanseversjon 3 (se vedlegg A, 

tabell A 2, indeks 4 og 13). 

Indeks 28 – Krav knyttet til pålitelighet/tilgjengelighet Hyppig forekommende situasjoner med forstyrrelser som 

følge av feil på styrings-, kontroll- og signalutstyr vil 

redusere systemsikkerheten. 

Minste hjuldiameter for hastigheter over 350 km/t Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Minste akselavstand for hastigheter over 350 km/t Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Metall- og induksjonsdeler – fri avstand mellom hjul Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Dette er ikke et åpent punkt for godsvogner 

Kjennetegn ved sand som brukes på spor Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Kjøretøyets metallmasse Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Kombinasjon av kjennetegn ved rullende materiell som 

påvirker skifteimpedans 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Elektromagnetisk interferens (kjørestrøm) Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Elektromagnetisk interferens (elektromagnetiske felter) Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Dette er ikke et åpent punkt for andre framdriftssystemer 

enn DC 

Jernbanekjøretøyets impedans Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Likestrøms- og lavfrekvenskomponenter i forbindelse 

med kjørestrøm 

Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Bruk av magnet-/virvelstrømbremser Se vedlegg A tabell A 2 indeks 77 

Indeks 78 – Sikkerhetskrav for ETCS DMI-funksjoner Dette åpne punktet er knyttet til grensesnittet mellom 

ETCS om bord og føreren, dvs. feil i hvordan 

opplysninger blir vist og hvordan dataer og kommandoer 

legges inn.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1077/2012 

av 16. november 2012 

om en felles sikkerhetsmetode for tilsyn utført av nasjonale sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse 

av et sikkerhetssertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på 

Fellesskapets jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF 

om lisenser til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om 

fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av 

avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og sikker-

hetssertifisering(1), særlig artikkel 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Et av formålene med direktiv 2004/49/EF er å forbedre 

adgangen til markedet for jernbanetransporttjenester ved 

å fastsette felles prinsipper for forvaltning av, regulering 

av og tilsyn med jernbanesikkerheten. 

Direktiv 2004/49/EF fastsetter også likeverdig behand-

ling av alle jernbaneforetak gjennom anvendelse av de 

samme sikkerhetssertifiseringskrav i hele Den 

europeiske union. 

2) I samsvar med direktiv 2004/49/EF gav Kommisjonen 

5. oktober 2009 et mandat til Det europeiske 

jernbanebyrå («Byrået») til å utarbeide et utkast til en 

felles sikkerhetsmetode for tilsyn utført av nasjonale 

sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse av et 

sikkerhetssertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning til 

jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger. I samsvar 

med mandatet fra Kommisjonen framla Byrået sin 

anbefaling om en felles sikkerhetsmetode for 

Kommisjonen sammen med en konsekvensanalyse. 

Denne forordning bygger på Byråets anbefaling. 

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1158/2010 av 

9. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for 

vurdering av samsvar med krav for å få 

sikkerhetssertifikater for jernbane(2) fastsetter en 

metode for vurdering av samsvar med krav for å få 

sikkerhetssertifikater som utstedes i samsvar med 

artikkel 10 nr. 2 bokstav a) og artikkel 10 nr. 2 

bokstav b) i direktiv 2004/49/EF. I nevnte forordning 

defineres kriteriene som ligger til grunn for de nasjonale 

sikkerhetsmyndighetenes vurdering, beskrives 

prosedyrene som skal følges, og fastsettes prinsippene 

som skal overholdes av nasjonale sikkerhets-

myndigheter ved tilsyn, slik dette er definert i nevnte 

forordning, etter at et sikkerhetssertifikat er utstedt. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 17.11.2012,  

s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

67 av 28.11.2013, s. 32. 

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44. 

(2) EUT L 326 av 10.12.2010, s. 11. 

4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1169/2010 av 

10. desember 2010 om en felles sikkerhetsmetode for 

vurdering av samsvar med krav for å få 

sikkerhetsgodkjenning for jernbane(3) omfatter alle de 

harmoniserte kravene og vurderingsmetodene som 

nasjonale sikkerhetsmyndigheter kan bruke til å utstede 

en sikkerhetsgodkjenning til en infrastrukturforvaltning 

i henhold til artikkel 11 i direktiv 2004/49/EF, som 

omfatter egnetheten til sikkerhetsstyringssystemet 

generelt og eventuelle nettspesifikke godkjenninger. I 

nevnte forordning defineres også kriteriene som ligger 

til grunn for de nasjonale sikkerhetsmyndighetenes 

vurdering, beskrives prosedyrene som skal følges, og 

fastsettes prinsippene som skal brukes av nasjonale 

sikkerhetsmyndigheter ved tilsyn, slik dette er definert i 

nevnte forordning, etter at en sikkerhetsgodkjenning er 

utstedt. 

5) Etter utstedelse av et sikkerhetssertifikat eller en 

sikkerhetsgodkjenning skal den nasjonale sikker-

hetsmyndigheten innføre ordninger for å kontrollere 

hvorvidt resultatene som angis i søknaden om et 

sikkerhetssertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning, 

oppnås under drift, og at alle nødvendige krav 

fortløpende oppfylles i samsvar med artikkel 16 nr. 2 

bokstav e) og artikkel 17 nr. 2 i direktiv 2004/49/EF. 

6) For å kunne utføre sine oppgaver i henhold til 

artikkel 16 nr. 2 bokstav f) i direktiv 2004/49/EF må de 

nasjonale sikkerhetsmyndighetene også bedømme 

effektiviteten av rammereglene for sikkerhet på 

grunnlag av sin tilsynsvirksomhet. Med «tilsyn» menes 

de ordninger den nasjonale sikkerhetsmyndigheten 

innfører for å overvåke sikkerhetsnivået etter at den har 

tildelt et sikkerhetssertifikat eller en sikkerhets-

godkjenning. 

7) Ved utføring av tilsyn må den nasjonale 

sikkerhetsmyndigheten anvende de grunnleggende 

prinsippene for nasjonale sikkerhetsmyndigheters 

tilsynsvirksomhet — forholdsmessighet, forenlighet, 

målsetting, åpenhet, ansvar og samarbeid — som angitt 

i forordning (EU) nr. 1158/2010 og forordning (EU) 

nr. 1169/2010. Disse prinsippene trenger imidlertid også 

en ramme og prosess for praktisk anvendelse i de 

nasjonale sikkerhetsmyndighetenes daglige virksomhet. 

Denne forordning vil kunne gi de nasjonale 

sikkerhetsmyndighetene den nødvendige rammen og 

prosessen, samtidig som den styrker den gjensidige 

tilliten til framgangsmåtene og beslutningsprosessene de 

bruker i forbindelse med tilsynsvirksomhet.  

  

(3) EUT L 327 av 11.12.2010, s. 13. 

2017/EØS/55/34 
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8) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 27 nr. 1 i 

direktiv 2004/49/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes en felles 

sikkerhetsmetode for tilsyn med sikkerhetsnivået etter at det er 

utstedt et sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak eller en 

sikkerhetsgodkjenning for infrastrukturforvaltninger som nevnt 

i henholdsvis vedlegg IV til forordning (EU) nr. 1158/2010 og 

vedlegg III til forordning (EU) nr. 1169/2010. 

2. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal anvende den felles 

sikkerhetsmetoden til å føre tilsyn med et jernbaneforetaks eller 

en infrastrukturforvaltnings overholdelse av sine rettslige 

forpliktelser til å bruke et sikkerhetsstyringssystem for å sikre 

kontroll av alle risikoer knyttet til deres virksomhet, herunder 

levering av vedlikehold og materiell og bruk av entreprenører 

og, der det er relevant, til å kontrollere anvendelsen av 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1078/2012 av 16. november 

2012 om en felles sikkerhetsmetode for overvåking som skal 

anvendes av jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger som 

har fått utstedt et sikkerhetssertifikat eller en 

sikkerhetsgodkjenning, og av enheter med ansvar for 

vedlikehold(1). 

3. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal bruke denne 

forordning til å utføre sin tilsynsvirksomhet i henhold til 

artikkel 16 nr. 2 bokstav f) i direktiv 2004/49/EF og til å 

underrette medlemsstatene om effektiviteten av rammereglene 

for sikkerhet. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning anvendes for «tilsyn» den definisjonen som 

er fastsatt i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 1158/2010 og 

artikkel 2 i forordning (EU) nr. 1169/2010. 

Artikkel 3 

Tilsynsstrategi og -plan(er) 

1. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal utarbeide og 

gjennomføre en tilsynsstrategi og tilsynsplan(er) som beskriver 

målene for virksomheten, og som angir prioriteringer for tilsyn 

slik dette er fastsatt i vedlegget. 

2. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal samle inn og 

analysere opplysninger fra en rekke kilder. Den skal bruke de 

innsamlede opplysningene og resultatene av tilsynet til de 

formålene som er fastsatt i artikkel 1. 

  

(1) EUT L 320 av 17.11.2012, s. 8. 

3. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal regelmessig 

gjennomgå strategien og planen eller planene på bakgrunn av 

de erfaringene som er gjort, ved hjelp av de innsamlede 

opplysningene og resultatene av tilsynet. 

Artikkel 4 

Metoder for gjennomføring av tilsyn 

1. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal vedta metoder 

for tilsynsvirksomhet. Disse metodene omfatter vanligvis 

intervjuer med personer på ulike nivåer i en organisasjon, 

gjennomgåelse av dokumenter og nedtegnelser knyttet til sik-

kerhetsstyringssystemet, og vurdering av de sikkerhetsmessige 

resultatene av styringssystemet som avdekkes gjennom 

inspeksjoner eller tilhørende virksomhet. 

2. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal sikre at 

tilsynsvirksomheten omfatter kontroll av 

a) effektiviteten av sikkerhetsstyringssystemet, 

b) effektiviteten av individuelle elementer eller delelementer i 

sikkerhetsstyringssystemet, herunder driftsvirksomhet. 

Artikkel 5 

Sammenheng mellom vurdering og tilsyn 

1. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal bruke 

opplysningene som er samlet inn under vurderingen av 

sikkerhetsstyringssystemet til et jernbaneforetak eller en 

infrastrukturforvaltning, i forbindelse med sitt tilsyn med den 

fortsatte anvendelsen av sikkerhetsstyringssystemet etter 

utstedelsen av sikkerhetssertifikatet eller sikkerhets-

godkjenningen. 

2. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal også bruke 

opplysningene som er samlet inn under dens tilsynsvirksomhet, 

til å foreta en ny vurdering av sikkerhetsstyringssystemet til et 

jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning før et 

sikkerhetssertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning fornyes. 

Artikkel 6 

Kompetansekrav til personer som deltar i tilsynsvirksomhet 

Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal ha innført et system 

som sikrer at tilsynsvirksomhet utføres av personer med egnet 

kompetanse. 

Artikkel 7 

Beslutningskriterier 

1. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal utarbeide og 

offentliggjøre beslutningskriterier for hvordan den overvåker, 

fremmer og eventuelt håndhever rammereglene for sikkerhet. 

Disse kriteriene skal også omfatte manglende overholdelse 

knyttet til et jernbaneforetaks eller en infrastrukturforvaltnings 

fortsatte anvendelse av et sikkerhetsstyringssystem og av 

rammereglene for sikkerhet.  
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2. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal vedta og 

offentliggjøre en framgangsmåte som gjør det mulig for 

jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger å framsette en 

klage på beslutninger som treffes i forbindelse med 

tilsynsvirksomhet, uten at det berører kravet om 

domstolskontroll av slike beslutninger. 

Artikkel 8 

Samordning og samarbeid 

1. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter som deltar i tilsynet 

med et jernbaneforetak som driver virksomhet i flere 

medlemsstater, skal samordne sin framgangsmåte for tilsyn for 

å sikre at sikkerhetsstyringssystemet til jernbaneforetaket er 

effektivt og omfatter all relevant virksomhet. 

Samordningsvirksomheten skal omfatte en avtale om hvilke 

opplysninger som skal utveksles mellom nasjonale 

sikkerhetsmyndigheter for å sikre en felles framgangsmåte for 

tilsyn med det relevante jernbaneforetaket. Den skal også 

omfatte utveksling av opplysninger om tilsynsstrategien og 

tilsynsplanen eller tilsynsplanene til de berørte nasjonale 

sikkerhetsmyndighetene,  

herunder eventuelle relevante resultater, for å muliggjøre en 

felles framgangsmåte for håndtering av manglende 

overholdelse. 

2. Nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal utarbeide 

samarbeidsordninger med nasjonale undersøkelsesorganer, 

sertifiseringsorganer for enheter med ansvar for vedlikehold og 

andre vedkommende myndigheter med tanke på å utveksle 

opplysninger, og for å samordne tiltak mot manglende 

overholdelse av sikkerhetsrelaterte rammeregler. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 7. juni 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 16. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsynsvirksomhet 

1. Utarbeiding av tilsynsstrategi og -plan(er) 

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal 

a) identifisere områder for målrettet tilsynsvirksomhet, 

b) utarbeide en tilsynsplan eller tilsynsplaner som viser hvordan den vil gjennomføre tilsynsstrategien i løpet av 

gyldighetstiden til et sikkerhetssertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning, 

c) gi et første overslag over ressursene som kreves for å gjennomføre planen eller planene, på grunnlag av de 

identifiserte målområdene, 

d) fordele ressurser til gjennomføring av planen eller planene, 

e) bruke data/opplysninger fra en rekke kilder som grunnlag for strategien og planen eller planene. Kilder kan 

omfatte opplysninger som er samlet inn under vurderingen av sikkerhetsstyringssystemer, resultater av tidligere 

tilsynsvirksomhet, opplysninger fra godkjenninger til å ta i bruk delsystemer eller kjøretøyer, ulykkesrapporter 

og anbefalinger fra nasjonale undersøkelsesorganer, andre rapporter eller data om ulykker/hendelser, et 

jernbaneforetaks eller en infrastrukturforvaltnings årlige rapport til den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, årlige 

vedlikeholdsrapporter fra enheter med ansvar for vedlikehold, klager fra allmennheten eller andre relevante 

kilder. 

2. Formidling av tilsynsstrategi og -plan(er) 

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal 

a) formidle de overordnede målene med tilsynsstrategien og en generell redegjørelse for planen eller planene til 

relevante jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger og, der dette er hensiktsmessig, mer allment til andre 

berørte parter, 

b) gi relevante jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger en generell redegjørelse for hvordan tilsynsplanen 

eller tilsynsplanene vil bli gjennomført. 

3. Gjennomføring av tilsynsstrategi og -plan(er) 

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal 

a) gjennomføre planen eller planene som fastsatt, 

b) treffe forholdsmessige tiltak for å håndtere manglende overholdelse, herunder utstedelse av sikkerhetsvarsler 

dersom det er nødvendig, 

c) vurdere i hvilken grad et jernbaneforetak eller en infrastrukturforvaltning har utarbeidet og gjennomført en 

tilfredsstillende handlingsplan eller tilfredsstillende handlingsplaner for å utbedre tilfeller av manglende 

overholdelse som er blitt påvist av den nasjonale sikkerhetsmyndigheten, innenfor en angitt tidsfrist. 

4. Resultater av tilsynsplan(er) 

 Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal 

a) underrette det relevante jernbaneforetaket eller den relevante infrastrukturforvaltningen om hvor effektivt deres 

sikkerhetsstyringssystem har vært med tanke på å ivareta sikkerheten, herunder identifisere områder der 

infrastrukturforvaltningen eller jernbaneforetaket ikke overholder kravene, 

b) ha en oversikt over sikkerhetsnivået hos individuelle jernbaneforetak eller infrastrukturforvaltninger som driver 

virksomhet i dens medlemsstat, 

c) offentliggjøre sine synspunkter på det samlede sikkerhetsnivået i medlemsstaten og formidle disse til berørte 

parter, 

d) offentliggjøre sine synspunkter på effektiviteten av rammereglene for sikkerhet og formidle disse til berørte 

parter. 

5. Gjennomgåelse av tilsynsvirksomhet 

 På grunnlag av erfaringene fra tilsynsvirksomheten skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten med jevne 

mellomrom 

a) gjennomgå planen eller planene for å kontrollere at virksomheten som planen eller planene opprinnelig ble rettet 

mot, bruken av data/opplysninger fra en rekke kilder, resultatene av tilsynet og ressursfordelingen er 

hensiktsmessig, og endre prioriteringene ved behov, 

b) gjøre nødvendige endringer i planen eller planene dersom de skal revideres, og vurdere virkningen av 

endringene på tilsynsstrategien,  
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c) bidra med sine synspunkter og eventuelle forslag til medlemsstaten, dersom dette er nødvendig for å utbedre 

eventuelle mangler i rammereglene for sikkerhet. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1078/2012 

av 16. november 2012 

om en felles sikkerhetsmetode for overvåking som skal anvendes av jernbaneforetak og 

infrastrukturforvaltninger som har fått utstedt et sikkerhetssertifikat eller en 

sikkerhetsgodkjenning, og av enheter med ansvar for vedlikehold(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2004/49/EF av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets 

jernbaner og om endring av rådsdirektiv 95/18/EF om lisenser 

til jernbaneforetak og direktiv 2001/14/EF om fordeling av 

jernbaneinfrastrukturkapasitet, innkreving av avgifter for bruk 

av jernbaneinfrastruktur og sikkerhetssertifisering (jernbane-

sikkerhetsdirektivet)(1), særlig artikkel 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen bør vedta den andre serien av felles 

sikkerhetsmetoder, som minst omfatter metodene 

fastsatt i artikkel 6 nr. 3 bokstav c) i direk-

tiv 2004/49/EF, på grunnlag av en anbefaling fra Det 

europeiske jernbanebyrå («Byrået»). 

2) I samsvar med direktiv 2004/49/EF gav Kommisjonen 

den 5. oktober 2009 et mandat til Byrået til å utarbeide 

et utkast til felles sikkerhetsmetode for å kontrollere at 

strukturelle delsystemer drives og vedlikeholdes i 

samsvar med de relevante grunnleggende kravene. 

Denne felles sikkerhetsmetoden bør angi metodene som 

skal brukes både til å kontrollere at de strukturelle 

delsystemene (herunder drift og trafikkstyring) drives 

og vedlikeholdes i samsvar med alle grunnleggende 

krav knyttet til sikkerhet, og til å overvåke at 

delsystemene og deres integrering i systemene fortsetter 

å oppfylle sikkerhetskravene under drift og vedlikehold. 

I samsvar med mandatet fra Kommisjonen framla 

Byrået sin anbefaling om en felles sikkerhetsmetode til 

Kommisjonen sammen med en konsekvensanalyse. 

Denne forordning bygger på Byråets anbefaling. 

3) For å muliggjøre sikker integrering og drift og sikkert 

vedlikehold av strukturelle delsystemer i jernbane-

systemet, og for å sikre at grunnleggende krav oppfylles 

i forbindelse med driften, bør sikkerhetsstyrings-

systemene til jernbaneforetak og infrastruktur-

forvaltninger og vedlikeholdssystemene til enheter med 

ansvar for vedlikehold omfatte alle nødvendige 

ordninger, herunder prosesser, prosedyrer og tekniske, 

driftsmessige og organisatoriske risikokontrolltiltak. 

Overvåking av at sikkerhetsstyringssystemene til 

jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger, samt 

vedlikeholdssystemene til enheter med ansvar for 

vedlikehold, anvendes riktig og er effektive, bør derfor 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 17.11.2012,  

s. 8, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 125/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

67 av 28.11.2013, s. 32. 

(1) EUT L 164 av 30.4.2004, s. 44. 

omfatte kravene til strukturelle delsystemer innenfor 

deres driftsmiljø. 

4) Denne forordning bør muliggjøre effektiv sikkerhets-

styring i jernbanesystemet i tilknytning til drift og 

vedlikeholdsvirksomhet, og den bør forbedre 

styringssystemet dersom dette er nødvendig og praktisk 

mulig. 

5) Denne forordning bør også gjøre det mulig å så tidlig 

som mulig identifisere tilfeller av manglende over-

holdelse ved anvendelse av et styringssystem på måter 

som kan føre til ulykker, hendelser, nestenulykker eller 

andre farlige episoder. For å håndtere disse formene for 

manglende overholdelse i tilknytning til drift og 

vedlikeholdsvirksomhet bør en harmonisert prosess for 

overvåkingsvirksomhet brukes. Denne harmoniserte 

prosessen bør særlig brukes til å kontrollere at 

sikkerhetsstyringssystemene til jernbaneforetak og 

infrastrukturforvaltninger gir det forventede resultatet, 

og til å kontrollere at vedlikeholdssystemet til enheter 

med ansvar for vedlikehold gir det forventede resultatet. 

6) Jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene bør 

overvåke om ordningene de har utarbeidet gjennom sitt 

sikkerhetsstyringssystem for å kunne ivareta sikker 

drift, herunder på spesifikke nett, anvendes riktig, og 

hvilke resultater ordningene gir. 

7) Denne forordning bør lette adgangen til markedet for 

jernbanetransporttjenester gjennom harmonisering av 

overvåkingsprosessen som skal sikre at sikkerheten i 

jernbanesystemet opprettholdes. I tillegg bør denne 

forordning bidra til å skape gjensidig tillit og åpenhet 

mellom medlemsstatene gjennom harmonisert 

utveksling av sikkerhetsrelaterte opplysninger mellom 

ulike aktører i jernbanesektoren for å drive 

sikkerhetsstyring på tvers av de ulike grensesnittene i 

denne sektoren, og gjennom harmonisering av 

dokumentasjonen som følger av anvendelsen av 

overvåkingsprosessen. 

8) Med tanke på å rapportere til Kommisjonen om 

effektiviteten og anvendelsen av denne forordning og 

eventuelt komme med anbefalinger til forbedring av 

denne forordning bør Byrået kunne samle inn relevante 

opplysninger fra de ulike involverte aktører, herunder 

fra de nasjonale sikkerhetsmyndighetene, fra sertifise-

ringsorganer for enheter med ansvar for vedlikehold av 

godsvogner og fra andre enheter med ansvar for 

vedlikehold som ikke hører inn under virkeområdet til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 445/2011 av 10. mai 

2011 om et system for sertifisering av enheter med 

ansvar for vedlikehold av godsvogner(2). 
  

  

(2) EUT L 122 av 11.5.2011, s. 22. 

2017/EØS/55/35 
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9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 27 nr. 1 i direktiv 

2004/49/EF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes en felles 

sikkerhetsmetode for overvåking for å muliggjøre effektiv 

sikkerhetsstyring i jernbanesystemet i tilknytning til drift og 

vedlikeholdsvirksomhet og eventuelt forbedre styringssystemet. 

2. Denne forordning skal anvendes til: 

a) å kontrollere om alle prosessene og prosedyrene i 

styringssystemet, herunder tekniske, driftsmessige og 

organisatoriske risikokontrolltiltak, anvendes riktig og om 

de er effektive. Når det gjelder jernbaneforetak og 

infrastrukturforvaltninger, skal kontrollen omfatte de 

tekniske, driftsmessige og organisatoriske elementene som 

er nødvendige for utstedelse av sertifisering/godkjenning 

som angitt i artikkel 10 nr. 2 bokstav a) og artikkel 11 nr. 1 

bokstav a), og de bestemmelsene som er vedtatt for å få 

utstedt sertifisering/godkjenning som angitt i artikkel 10 

nr. 2 bokstav b) og artikkel 11 nr. 1 bokstav b), i direktiv 

2004/49/EF, 

b) å kontrollere om styringssystemet som helhet anvendes 

riktig og gir de forventede resultater, og 

c) å identifisere og gjennomføre hensiktsmessige 

forebyggende eller korrigerende tiltak, eventuelt begge 

typer tiltak dersom det blir påvist relevante tilfeller av 

manglende overholdelse av bokstav a) og b). 

3. Denne forordning får anvendelse på jernbaneforetak og 

infrastrukturforvaltninger som har fått utstedt et 

sikkerhetssertifikat eller en sikkerhetsgodkjenning, og enheter 

med ansvar for vedlikehold. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene i artikkel 3 i direktiv 

2004/49/EF anvendelse. 

Videre menes med: 

a) «styringssystem» enten sikkerhetsstyringssystemene hos 

jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger, som definert i 

artikkel 3 bokstav i) i direktiv 2004/49/EF og i samsvar 

med kravene som er fastsatt i artikkel 9 i og vedlegg III til 

nevnte direktiv, eller vedlikeholdssystemer hos enheter med 

ansvar for vedlikehold i samsvar med kravene som er 

fastsatt i artikkel 14a nr. 3 i nevnte direktiv, 

b) «overvåking» ordninger som jernbaneforetak, 

infrastrukturforvaltninger eller enheter med ansvar for 

vedlikehold innfører for å kontrollere at styringssystemet 

anvendes riktig og er effektivt, 

c) «grensesnitt» grensesnitt som definert i artikkel 3 nr. 7 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009(1) 

  

(1) EUT L 108 av 29.4.2009, s. 4. 

Artikkel 3 

Overvåkingsprosess 

1. Hvert jernbaneforetak, hver infrastrukturforvaltning og 

hver enhet med ansvar for vedlikehold 

a) er ansvarlig for å gjennomføre overvåkingsprosessen som 

er fastsatt i vedlegget, 

b) skal sikre at risikokontrolltiltak som gjennomføres av deres 

entreprenører, også overvåkes i samsvar med denne 

forordning. De skal for dette formål anvende 

overvåkingsprosessen som er fastsatt i vedlegget, eller 

gjennom kontraktsmessige avtaler kreve at deres 

entreprenører anvender denne prosessen. 

2. Overvåkingsprosessen skal omfatte følgende former for 

virksomhet: 

a) utforming av strategi, prioriteringer og plan(er) for 

overvåking, 

b) innsamling og analyse av opplysninger, 

c) utarbeiding av en handlingsplan for tilfeller av uakseptabel, 

manglende overholdelse av kravene fastsatt i 

styringssystemet, 

d) gjennomføring av handlingsplanen, dersom en slik plan er 

utarbeidet, 

e) vurdering av effektiviteten av tiltakene i handlingsplanen, 

dersom en slik plan er utarbeidet. 

Artikkel 4 

Utveksling av opplysninger mellom involverte aktører 

1. Jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger og enheter 

med ansvar for vedlikehold, herunder deres entreprenører, skal 

gjennom kontraktsmessige avtaler sikre at alle relevante 

sikkerhetsrelaterte opplysninger som framkommer gjennom 

anvendelse av overvåkingsprosessen som er angitt i vedlegget, 

utveksles mellom aktørene, slik at den andre parten kan 

gjennomføre de korrigerende tiltak som er nødvendige for å 

sikre at sikkerheten i jernbanesystemet opprettholdes. 

2. Dersom jernbaneforetak, infrastrukturforvaltninger og 

enheter med ansvar for vedlikehold gjennom anvendelse av 

overvåkingsprosessen avdekker relevante sikkerhetsrisikoer 

med hensyn til feil og konstruksjonsmessig manglende samsvar 

eller funksjonsfeil i teknisk utstyr, herunder i strukturelle 

delsystemer, skal de rapportere disse risikoene til de andre 

involverte partene, slik at de kan gjennomføre de korrigerende 

tiltak som er nødvendige for å sikre at sikkerheten i 

jernbanesystemet opprettholdes. 

Artikkel 5 

Rapportering 

1. Infrastrukturforvaltninger og jernbaneforetak skal 

rapportere til den nasjonale sikkerhetsmyndigheten om 

anvendelsen av denne forordning gjennom sine årlige 

sikkerhetsrapporter i samsvar med artikkel 9 nr. 4 i 

direktiv 2004/49/EF.  
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2. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten skal i samsvar med 

artikkel 18 i direktiv 2004/49/EF rapportere om hvordan denne 

forordning anvendes av jernbaneforetak, av infra-

strukturforvaltninger og, i den grad den kjenner til det, av 

enheter med ansvar for vedlikehold. 

3. Den årlige vedlikeholdsrapporten for enheter med ansvar 

for vedlikehold av godsvogner som angitt i avsnitt I nr. 7.4 

bokstav k) i vedlegg III til forordning (EU) nr. 445/2011, skal 

inneholde opplysninger om erfaringene enheter med ansvar for 

vedlikehold har med å anvende denne forordning. Byrået 

samler inn disse opplysningene i samarbeid med de respektive 

sertifiseringsorganene. 

4. Andre enheter med ansvar for vedlikehold som ikke hører 

inn under virkeområdet for forordning (EU) nr. 445/2011, skal 

også underrette Byrået om sine erfaringer med anvendelsen av 

denne forordning. Byrået skal samordne deling av erfaringer 

med disse enhetene med ansvar for vedlikehold. 

5. Byrået skal samle inn alle opplysninger om erfaringene 

med anvendelsen av denne forordning, og skal om nødvendig 

komme med anbefalinger til Kommisjonen med sikte på å 

forbedre denne forordning. 

6. De nasjonale sikkerhetsmyndighetene skal bistå Byrået 

med innsamling av slike opplysninger fra jernbaneforetakene 

og infrastrukturforvaltningene. 

7. Byrået skal senest tre år etter at denne forordning er trådt i 

kraft, framlegge for Kommisjonen en rapport med en analyse 

av metodens effektivitet og av de erfaringene jernbaneforetak, 

infrastrukturforvaltninger og enheter med ansvar for 

vedlikehold har hatt med anvendelsen av denne forordning. 

Artikkel 6 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning får anvendelse fra 7. juni 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 16. november 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

OVERVÅKINGSPROSESSEN 

1. Generelt 

1.1. Overvåkingsprosessen skal anvendes på alle prosesser og prosedyrer i styringssystemet, herunder tekniske, 

driftsmessige og organisatoriske risikokontrolltiltak. 

1.2. Virksomheten nevnt i artikkel 3 nr. 2 i overvåkingsprosessen er beskrevet i avsnitt 2–6. 

1.3. Denne overvåkingsprosessen er en gjentakende og løpende prosess, som vist i diagrammet nedenfor i tillegget. 

2. Utforming av strategi, prioriteringer og plan(er) for overvåking 

2.1. Hvert jernbaneforetak, hver infrastrukturforvaltning og hver enhet med ansvar for vedlikehold er ansvarlig for å 

utforme sin strategi, sine prioriteringer og sin(e) plan(er) for overvåking på grunnlag av eget styringssystem. 

2.2. I beslutningen om hva som skal prioriteres, skal det tas hensyn til opplysninger fra de områdene som gir opphav 

til de største risikoene, og som kan føre til negative konsekvenser for sikkerheten dersom de ikke overvåkes på en 

effektiv måte. En prioriteringsorden for overvåkingsvirksomhet skal fastsettes, og tiden, innsatsen og ressursene 

som kreves, skal angis. Prioriteringen skal også ta hensyn til resultater fra tidligere anvendelser av 

overvåkingsprosessen. 

2.3. Overvåkingsprosessen skal så tidlig som mulig identifisere tilfeller av manglende overholdelse i anvendelsen av 

styringssystemet som kan føre til ulykker, hendelser, nestenulykker eller andre farlige episoder. Den skal føre til 

at tiltak gjennomføres for å utbedre slike tilfeller av manglende overholdelse. 

2.4. I overvåkingsstrategien og planen(e) skal det defineres enten kvantitative eller kvalitative indikatorer eller en 

blanding av begge som kan 

a) gi tidlig varsel om eventuelle avvik fra det forventede resultatet, eller en forsikring om at det forventede 

resultatet oppnås som planlagt, 

b) gi opplysninger om uønskede resultater, 

c) støtte beslutningsprosessen. 

3. Innsamling og analyse av opplysninger 

3.1. Innsamling og analyse av opplysninger skal utføres i samsvar med strategien, prioriteringene og planen(e) som er 

definert for overvåkingen. 

3.2. For hver definerte indikator nevnt i nr. 2.4 skal følgende utføres: 

a) innsamling av nødvendige opplysninger, 

b) vurdering av hvorvidt prosessene, prosedyrene og de tekniske, driftsmessige og organisatoriske 

risikokontrolltiltakene er gjennomført på korrekt måte, 

c) kontroll av hvorvidt prosessene, prosedyrene og de tekniske, driftsmessige og organisatoriske 

risikokontrolltiltakene er effektive, og hvorvidt de gir de forventede resultatene, 

d) vurdering av hvorvidt styringssystemet som helhet anvendes på riktig måte, og hvorvidt det gir de forventede 

resultatene, 

e) analyse og evaluering av identifiserte tilfeller av manglende overholdelse av bokstav b), c) og d) samt 

identifikasjon av årsakene til disse tilfellene. 

4. Utarbeiding av en handlingsplan 

4.1. En handlingsplan skal utarbeides for identifiserte tilfeller av manglende overholdelse som anses som uakseptable. 

Denne skal 

a) føre til håndheving av korrekt gjennomførte prosesser, prosedyrer og tekniske, driftsmessige og 

organisatoriske risikokontrolltiltak som angitt, eller 

b) forbedre eksisterende prosesser, prosedyrer og tekniske, driftsmessige og organisatoriske risikokontrolltiltak, 

eller 

c) identifisere og gjennomføre ytterligere risikokontrolltiltak. 

4.2. Handlingsplanen skal særlig inneholde følgende opplysninger: 

a) mål og forventede resultater, 
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b) nødvendige korrigerende eller forebyggende tiltak eller begge typer tiltak, 

c) hvilken person som har ansvar for å gjennomføre tiltakene, 

d) frist for gjennomføring av tiltakene, 

e) hvilken person som har ansvar for å vurdere effektiviteten av tiltakene i handlingsplanen i samsvar med nr. 6, 

f) en gjennomgang av handlingsplanens innvirkning på overvåkingsstrategien, prioriteringene og planen(e). 

4.3. For å håndtere sikkerheten ved grensesnitt skal jernbaneforetaket, infrastrukturforvaltningen eller enheten med 

ansvar for vedlikehold, i samarbeid med de andre involverte aktørene, bestemme hvem som skal ha ansvar for å 

gjennomføre den nødvendige handlingsplanen eller deler av den. 

5. Gjennomføring av handlingsplanen 

5.1. Handlingsplanen som er definert i nr. 4, skal gjennomføres for å korrigere identifiserte tilfeller av manglende 

overholdelse. 

6. Evaluering av effektiviteten av tiltakene i handlingsplanen 

6.1. Den samme overvåkingsprosessen som er beskrevet i dette vedlegget, skal brukes til å kontrollere om tiltakene 

som er definert i handlingsplanen, er korrekt gjennomført, hensiktsmessige og effektive. 

6.2. Evalueringen av handlingsplanens effektivitet skal særlig omfatte følgende tiltak: 

a) verifisering av hvorvidt handlingsplanen er korrekt gjennomført og fullført i henhold til tidsplanen, 

b) verifisering av hvorvidt de forventede resultatene er oppnådd, 

c) verifisering av hvorvidt de opprinnelige forholdene i mellomtiden har endret seg, og av hvorvidt 

risikokontrolltiltakene som er definert i handlingsplanen, fortsatt er hensiktsmessige for de gitte 

omstendighetene, 

d) verifisering av hvorvidt det er nødvendig med andre risikokontrolltiltak. 

7. Dokumentasjon fra anvendelsen av overvåkingsprosessen 

7.1. Overvåkingsprosessen skal dokumenteres for å vise at den er blitt korrekt anvendt. Denne dokumentasjonen skal 

hovedsakelig gjøres tilgjengelig med sikte på intern vurdering. På anmodning skal 

a) jernbaneforetak og infrastrukturforvaltninger gjøre denne dokumentasjonen tilgjengelig for den nasjonale 

sikkerhetsmyndigheten, 

b) enheter med ansvar for vedlikehold gjøre denne dokumentasjonen tilgjengelig for sertifiseringsorganet. 

Dersom grensesnitt håndteres gjennom kontrakter, skal enhetene med ansvar for vedlikehold gjøre denne 

dokumentasjonen tilgjengelig for de aktuelle jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene. 

7.2. Dokumentasjonen som utarbeides i henhold til nr. 7.1, skal særlig inneholde 

a) en beskrivelse av organisasjonen og personalet som er utpekt til å utføre overvåkingsprosessen, 

b) resultatene av de forskjellige formene for virksomhet i overvåkingsprosessen som er angitt i artikkel 3 nr. 2, 

og særlig beslutningene som er tatt, 

c) en liste over alle nødvendige tiltak som skal gjennomføres for å oppnå det påkrevde resultatet, når det gjelder 

identifiserte tilfeller av manglende overholdelse som anses som uakseptable. 

 ______  
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Tillegg 

Ramme for overvåkingsprosessen 

 
Vedlikeholdssystem for enhet med ansvar for 

vedlikehold 
Sikkerhetsstyringssystem for infrastrukturforvaltning 

Sikkerhetsstyringssystem for jernbaneforetak 

Prosess for risikoidentifikasjon 

og risikoevaluering 

Risikoer 

Utarbeid tilknyttede prosesser, 
prosedyrer 

og tekniske, driftsmessige og 
organisatoriske 

risikokontrolltiltak 

OVERVÅKINGSPROSESS 

UTFORMING AV STRATEGI, PRIORITERINGER OG PLAN(ER) FOR OVERVÅKING 

Utform (eller tilpass) en strategi, prioriteringer og plan(er) for overvåking 

av alle (relevante) prosesser, prosedyrer og tekniske, driftsmessige og 

organisatoriske risikokontrolltiltak 

INNSAMLING OG ANALYSE AV 

OPPLYSNINGER 

Innsamling av nødvendige opplysninger 

Analyse og vurdering av opplysninger 

NEI Er det blitt identifisert tilfeller av 

manglende overholdelse? 

JA 

Analyse og vurdering av tilfeller av manglende 

overholdelse 

JA Er tilfellene av manglende 

overholdelse akseptable? 

Utarbeiding av en handlingsplan 

Utarbeiding av en handlingsplan 

Evaluering av effektiviteten av tiltakene i handlingsplanen 
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NEI 

Definer (eller tilpass) tilknyttede kvantitative eller kvalitative indikatorer 
eller en blanding av begge 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 6/2013 

av 8. januar 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 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(*) 

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 6 nr. 2, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 216/2008, endret ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 690/2009(2), skal produkter, deler og utstyr oppfylle 

miljøkravene i vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen om 

internasjonal sivil luftfart (heretter kalt «Chicago-

konvensjonen»), utgaven av 20. november 2008, for 

bind I og II, med unntak av tilleggene. 

2)  Vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen er blitt endret 

siden forordning (EF) nr. 690/2009 ble vedtatt, og 

forordning (EF) nr. 216/2008 bør derfor endres. 

3)  Ved endringene av miljøkravene i vedlegg 16 til 

Chicago-konvensjonen ble det innført krav om 

produksjonsstopp for NOx, og de kontraherende stater 

fikk tillatelse til å fastsette overgangsbestemmelser for 

anvendelsen av disse kravene. 

4)  Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på 

uttalelsen Det europeiske flysikkerhetsbyrå har avgitt i 

samsvar med artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 4 av 9.1.2013, s. 34, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

67 av 28.11.2013, s. 33. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) EUT L 199 av 31.7.2009, s. 6. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 216/2008 

I artikkel 6 i forordning (EF) nr. 216/2008 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Produkter, deler og utstyr skal oppfylle miljøkravene i 

endring 10 til bind I og i endring 7 til bind II i vedlegg 16 

til Chicago-konvensjonen, utgaven av 17. november 2011, 

med unntak av tilleggene til vedlegg 16.» 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

1.  Fram til 31. desember 2016 kan medlemsstatene gi unntak 

fra kravet om utslippsrelatert produksjonsstopp fastsatt i bind I 

del III kapittel 2 nr. 2.3.2 bokstav d) i vedlegg 16 til Chicago-

konvensjonen, på følgende vilkår: 

a)  Slike unntak skal gis i samråd med Byrået. 

b)  Unntak kan gis bare når de økonomiske konsekvensene for 

den organisasjonen som er ansvarlig for å framstille de 

unntatte motorene, veier tyngre enn miljøverninteressene. 

c)  For nye motorer som skal installeres i nye luftfartøyer, skal 

det ikke gis unntak for mer enn 75 motorer per motortype. 

d)  Når medlemsstatene behandler en anmodning om unntak, 

skal de ta hensyn til 

i)  begrunnelsen gitt av den organisasjonen som er 

ansvarlig for framstillingen av de berørte motorene, 

herunder, men ikke begrenset til, betraktninger om 

tekniske forhold, negative økonomiske konsekvenser, 

miljøvirkninger, konsekvenser av uforutsette 

omstendigheter og rimelighetsspørsmål, 

ii)  den planlagte bruken av de berørte motorene, dvs. om 

de er reservemotorer eller nye motorer som skal 

installeres i nye luftfartøyer, 
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iii)  antall berørte nye motorer, 

iv)  antall unntak gitt for den berørte motortypen. 

e)  Når medlemsstatene gir unntak, skal de minst oppgi 

i) motorens typesertifikatnummer, 

ii) høyeste antall motorer som er omfattet av unntaket, 

iii) den planlagte bruken av de berørte motorene og fristen 

for å framstille dem. 

2.  Organisasjoner som er ansvarlige for å framstille motorer 

som omfattes av et unntak gitt i henhold til denne artikkel, skal 

a)  sikre at de berørte motorenes merkeplate merkes med 

«EXEMPT NEW» eller «EXEMPT SPARE», etter hva som 

er relevant, 

b)  ha en prosedyre for kvalitetskontroll for å føre tilsyn med 

og styre framstillingen av de berørte motorene, 

c)  regelmessig framlegge for den medlemsstaten som har gitt 

unntaket, og for den organisasjonen som er ansvarlig for 

utformingen, opplysninger om framstilte motorer som 

omfattes av unntaket, herunder modell, serienummer, 

bruken av motoren og i hvilken type luftfartøy nye motorer 

installeres, 

d)  Medlemstater som har gitt unntak, skal uten unødig 

opphold meddele Byrået alle opplysningene nevnt i nr. 1 

bokstav d) og nr. 2 bokstav c). Byrået skal opprette og 

vedlikeholde et register over slike opplysninger og gjøre det 

offentlig tilgjengelig. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. januar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 805/2011 

av 10. august 2011 

om fastsettelse av nærmere regler for sertifikater for flygeledere og visse andre sertifikater i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(*) 

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 8c nr. 10, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Målet med forordning (EF) nr. 216/2008 er å fastsette 

og opprettholde et høyt og ensartet sikkerhetsnivå i sivil 

luftfart i Europa. Ved denne forordning fastsettes det 

midler for å oppnå dette og andre mål på området 

sikkerhet i sivil luftfart. 

2) Gjennomføringen av forordning (EF) nr. 216/2008 og 

det nye regelverket om Det felles europeiske luftrom 

II(2) gjør det nødvendig å fastsette nærmere 

gjennomføringsregler, særlig med hensyn til 

sertifisering av flygeledere, med sikte på å opprettholde 

et høyt og ensartet sikkerhetsnivå i sivil luftfart i 

Europa, oppnå høyest mulige standarder for ansvar og 

kompetanse, øke tilgangen på flygeledere og fremme 

gjensidig godkjenning av sertifikater, samtidig som det 

arbeides for å nå målet om en generell bedring av 

sikkerheten i lufttrafikken og av personellets 

kompetanse. 

3) Flygeledere samt personer og organisasjoner som deltar 

i opplæring, testing, kontroll og medisinsk vurdering av 

flygeledere, skal oppfylle de grunnleggende kravene 

fastsatt i vedlegg Vb til forordning (EF) nr. 216/2008. I 

samsvar med nevnte forordning bør flygeledere samt 

personer og organisasjoner som deltar i opplæringen av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 206 av 11.8.2011,  

s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 127/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

67 av 28.11.2013, s. 34. 

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(2) Europaparlements- og rådsforordning (EF) nr. 1070/2009 av 

21. oktober 2009 om endring av forordning (EF) nr. 549/2004, 

(EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 for å 

bedre det europeiske luftfartsystemets ytelse og bærekraft (EUT L 

300 av 14.11.2009, s. 34). 

dem, sertifiseres når det er fastslått at de oppfyller 

grunnleggende krav. 

4) Sertifikatet som ble innført ved europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/23/EF av 5. april 2006 om et 

fellesskapssertifikat for flygeledere(3) har vist seg å 

være et nyttig verktøy for å anerkjenne flygeledernes 

særskilte rolle når det gjelder sikker yting av 

flygekontroll. Opprettelsen av kompetansestandarder i 

Unionen har minsket forskjellene på dette området og 

effektivisert organiseringen av arbeidet innenfor 

rammen av et økende regionalt samarbeid mellom ytere 

av flysikringstjenester. Å opprettholde og styrke den 

felles sertifiseringsordningen for flygeledere i Unionen 

er derfor et grunnleggende element i det europeiske 

flygekontrollsystemet. 

5) Direktiv 2006/23/EF ble opphevet ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1108/2009(4). Bestemmelsene i direktiv 2006/23/EF 

får imidlertid fortsatt anvendelse fram til datoen da 

tiltakene nevnt i artikkel 8c nr. 10 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 får anvendelse. Disse tiltakene fastsettes i 

denne forordning. 

6) Bestemmelsene i denne forordning gjenspeiler det 

nåværende utviklingstrinn i teknikken, herunder beste 

praksis og den vitenskapelige og tekniske utviklingen 

innen flygelederutdanning. De er utarbeidet på grunnlag 

av direktiv 2006/23/EF og innebærer for medlems-

statene en felles innarbeiding av standardene og anbefalt 

praksis fastsatt i konvensjonen om internasjonal sivil 

luftfart undertegnet i Chicago 7. desember 1944 og de 

regelverksbaserte sikkerhetskravene vedtatt av Den 

europeiske organisasjon for flysikring (Eurocontrol) 

opprettet ved den internasjonale konvensjonen av 

13. desember 1960. 

7) For å sikre ensartet anvendelse av felles krav til 

utstedelse av sertifikater og legeattester for flygeledere 

bør vedkommende myndigheter i medlemsstatene og, 

der det er relevant, Det europeiske flysikkerhetsbyrå, 

«Byrået», følge felles prosedyrer for å vurdere om disse 

kravene blir overholdt. Byrået bør utarbeide 

sertifiseringsspesifikasjoner, akseptable metoder for å 

overholde kravene og veiledningsmateriell for å fremme 

nødvendig ensartethet i regelverket. 

  

(3) EUT L 114 av 27.4.2006, s. 22. 

(4) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 51. 
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8) De særlige forhold som kjennetegner lufttrafikken i 

Unionen, gjør det nødvendig å innføre og effektivt 

anvende felles kompetansestandarder for flygeledere 

som er ansatt av ytere av flysikringstjenester som yter 

lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) 

til offentligheten. 

9) Medlemsstatene bør imidlertid så langt det er praktisk 

mulig sikre at tjenestene som ytes eller stilles til 

rådighet for offentligheten av militært personell, har et 

sikkerhetsnivå som minst tilsvarer det nivået som kreves 

i henhold til de grunnleggende kravene fastsatt i 

vedlegg Vb til grunnforordningen. Medlemsstatene kan 

derfor også beslutte å anvende denne forordning på sitt 

militære personell som yter tjenester til offentligheten 

som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i nevnte 

forordning. 

10) Myndigheter som utfører tilsyn og samsvarskontroll, 

bør være tilstrekkelig uavhengige av ytere av 

flysikringstjenester og av utdanningsorganisasjoner. 

Myndighetene bør også kunne utføre sine oppgaver 

effektivt. Vedkommende myndighet som er utpekt for 

denne forordnings formål, kan være det eller de samme 

organene som de som utnevnes eller opprettes i samsvar 

med artikkel 4 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av 

rammeregler for opprettelse av et felles europeisk 

luftrom(1), endret ved forordning (EF) nr. 1070/2009. 

Byrået bør opptre som vedkommende myndighet for 

denne forordnings formål når det gjelder utstedelse og 

fornyelse av sertifikater for utdanningsorganisasjoner 

for flygeledere som befinner seg utenfor 

medlemsstatenes territorium, og der dette er relevant, 

deres personell. 

11) Yting av flysikringstjenester krever høyt kvalifisert 

personell med kompetanse som kan dokumenteres på 

flere måter. For flygekontroll er det hensiktsmessig å ha 

en felles sertifiseringsordning for flygeledere i Unionen, 

som skal anses som et slags vitnemål for hver enkelt 

flygeleder. Rettighetene i sertifikatet bør angi hvilken 

type lufttrafikktjeneste en flygeleder er kvalifisert til å 

yte. Påtegningene i sertifikatet bør samtidig vise både 

flygelederens særskilte ferdigheter og tillatelsen fra 

vedkommende myndigheter til å yte tjenester i en 

bestemt sektor eller gruppe av sektorer. Myndighetene 

bør derfor ha mulighet til å vurdere flygeledernes 

kompetanse når de utsteder sertifikater eller forlenger 

gyldigheten av påtegningene. Vedkommende 

myndigheter bør også ha mulighet til å oppheve et 

sertifikat, en rettighet eller en påtegning midlertidig når 

det hersker tvil om kompetansen. 

  

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 

12) Det er behov for å styrke sikkerhetskulturen ytterligere, 

særlig ved å integrere pålitelig hendelsesrapportering og 

en rettferdighetskultur for å kunne lære av hendelser. 

Denne forordning bør ikke fastsette at en hendelse 

automatisk fører til midlertidig oppheving av et 

sertifikat, en rettighet eller en påtegning. Tilbakekalling 

av et sertifikat bør anses som siste utvei i ekstreme 

tilfeller. 

13) For å øke medlemsstatenes tillit til hverandres systemer 

for sertifisering av flygeledere er det nødvendig å 

fastsette felles regler for å oppnå og opprettholde 

sertifikater. For å sikre et høyest mulig sikkerhetsnivå er 

det derfor viktig å innføre ensartede krav til opplæring, 

kvalifikasjoner, kompetanse og adgang til 

flygelederyrket. Dette bør føre til etablering av sikre 

flygekontrolltjenester av høy kvalitet og bidra til 

anerkjennelse av sertifikater i hele Unionen og derved 

øke den frie bevegeligheten samt øke tilgangen på 

flygeledere. 

14) Denne forordning bør ikke føre til en omgåelse av 

gjeldende nasjonale bestemmelser om rettigheter og 

plikter som gjelder i ansettelsesforholdet mellom 

arbeidsgiver og en som søker på en flygelederstilling. 

15) For at ferdigheter skal være sammenlignbare i hele 

Unionen, må de struktureres på en klar og allment 

akseptert måte. Dette vil bidra til å garantere sikkerhet 

ikke bare i det luftrommet som kontrolleres av en yter 

av flysikringstjenester, men særlig i grensesnittet 

mellom forskjellige tjenesteytere. 

16) Kommunikasjon spiller en vesentlig rolle i mange 

hendelser og ulykker. I denne forordning fastsettes 

derfor detaljerte språkkunnskapskrav for flygeledere. 

Disse kravene bygger på kravene vedtatt av Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) og 

gir grunnlag for å håndheve disse internasjonalt 

aksepterte standardene. Det er nødvendig å respektere 

prinsippene om ikke-diskriminering, gjennomsiktighet 

og forholdsmessighet når det gjelder språkkrav for å 

fremme fri bevegelighet samtidig som sikkerheten 

garanteres. 
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17) Formålet med grunnopplæringen er beskrevet i 

Eurocontrols retningslinjer for felles kjerneinnhold i 

grunnopplæringen for flygeledere («Specification for 

the ATCO Common Core Content Initial Training»), 

som er utarbeidet på anmodning fra medlemmene i 

Eurocontrol og anses som de hensiktsmessige 

standardene. Mangelen på allment aksepterte standarder 

for opplæring ved en enhet må oppveies ved en rekke 

tiltak, herunder godkjenning av sensorer og 

vurderingsansvarlige, noe som bør sikre et høyt 

kompetansenivå. Dette er desto viktigere siden 

opplæring ved en enhet er svært kostnadskrevende og 

avgjørende for sikkerheten. ICAO har utviklet 

standarder også på områder der det ikke er felles 

europeiske opplæringskrav. I mangel av europeiske 

opplæringskrav kan medlemsstatene basere seg på disse 

ICAO-standardene. 

18) På anmodning fra Eurocontrols medlemsstater er det 

utarbeidet medisinske krav som anses som 

hensiktsmessige standarder for å sikre samsvar med 

denne forordning. Særlig bør legeattester utstedes i 

samsvar med «Requirements for European Class 3 

Medical Certification of Air Traffic Controllers», 

fastsatt av Eurocontrol. 

19) Sertifisering av utdanningsorganisasjoner bør anses som 

en vesentlig sikkerhetsfaktor som bidrar til kvaliteten på 

flygelederutdanningen. Det er derfor nødvendig å 

fastsette krav til utdanningsorganisasjoner. Opplæring 

bør anses som en tjeneste på linje med 

flysikringstjenester, som også er underlagt sertifisering. 

Denne forordning bør gjøre det mulig å sertifisere 

opplæring etter opplæringstype, gruppe av 

opplæringstjenester eller gruppe av opplærings- og 

flysikringstjenester, uten å tape av syne opplæringens 

særlige kjennetegn. 

20) Denne forordning bekrefter Den europeiske unions 

domstols mangeårige rettspraksis på området gjensidig 

godkjenning av vitnemål og fri bevegelighet for 

arbeidstakere. Forholdsmessighetsprinsippet, grunn-

giving ved innføring av utjevningstiltak og innføring av 

hensiktsmessige prosedyrer ved klage er grunnleggende 

prinsipper som bør få en tydeligere anvendelse innenfor 

sektoren for lufttrafikkstyring. Medlemsstatene bør ha 

rett til å nekte å godkjenne sertifikater som ikke er 

utstedt i samsvar med denne forordning. Siden formålet 

med denne forordning er å sikre gjensidig anerkjennelse 

av sertifikater, regulerer forordningen ikke vilkårene for 

adgang til ansettelse. 

21) Flygelederyrket står overfor tekniske nyvinninger som 

gjør det nødvendig med regelmessig oppdatering av 

flygeledernes ferdigheter. De nødvendige tilpasningene 

av denne forordning til den tekniske og vitenskapelige 

utvikling bør følge den relevante framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 

rådsbeslutning 1999/468/EF(1). 

  

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

22) Denne forordning kan få innvirkning på flygeledernes 

daglige arbeid. Partene i arbeidslivet bør underrettes og 

rådspørres på hensiktsmessig måte om alle tiltak som får 

vesentlige sosiale følger. 

 Partene i arbeidslivet er derfor rådspurt gjennom 

Byråets framgangsmåte for «hurtigbehandling». 

Komiteen for sektordialog nedsatt ved kommi-

sjonsavgjerd 98/500/EF av 20. mai 1998 om 

oppnemning av sektordialogutval for å fremje dialogen 

mellom partane i arbeidslivet på europeisk plan(2) bør 

rådspørres på en hensiktsmessig måte om ytterligere 

gjennomføringstiltak som treffes av Kommisjonen. 

23) De alminnelige vilkårene for å få sertifikat bør ikke 

berøre innehavere av eksisterende sertifikater når det 

gjelder alder, medisinske krav, krav til utdanning og 

grunnopplæring. Sertifikater og legeattester som er 

utstedt av medlemsstatene i samsvar med 

direktiv 2006/23/EF, bør anses som utstedt i samsvar 

med denne forordning for å garantere at de særskilte 

rettighetene i eksisterende sertifikater videreføres og for 

å sikre en smidig overgang for alle sertifikatinnehavere 

og for vedkommende myndigheter. 

24) Det bør gis unntak for å muliggjøre fortsatt anvendelse 

av ulik nasjonal praksis i saker der felles regler ennå 

ikke var fastlagt under hurtigbehandlingen av 

gjennomføringstiltakene i første fase. 

25) Byrået bør foreta en evaluering av det europeiske 

systemet for sertifisering av flygeledere og av ytterligere 

forbedringer som er nødvendige for å oppnå et 

«helhetlig system for luftfarten» og sikre fullstendig 

samsvar med de grunnleggende kravene beskrevet i 

vedlegg Vb til forordning (EF) nr. 216/2008, med sikte 

på å framlegge en uttalelse for Kommisjonen med 

mulige endringer av denne forordning. 

26) Denne uttalelsen bør også omhandle saker der det under 

hurtigbehandlingen i første fase ikke var mulig å 

fastsette felles regler i stedet for ulike nasjonale 

varianter, og følgelig foreslås det at medlemsstatenes 

nasjonale lovgivning som en overgangsordning fortsatt 

skal gjelde der det er relevant. 

  

(2) EFT L 225 av 12.8.1998, s. 27. 
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27) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på 

uttalelsen Byrået har avgitt i samsvar med artikkel 17 

nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 216/2008. 

28) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelsen fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Mål 

Målet med denne forordning er å høyne sikkerhetsstandardene 

og bedre driften av flygekontrollsystemet i Unionen ved å 

utstede et flygeledersertifikat basert på felles sertifiseringskrav. 

Artikkel 2 

Formål og virkeområde 

1.  Ved denne forordning fastsettes nærmere regler for 

utstedelse, midlertidig oppheving og tilbakekalling av 

sertifikater for flygeledere og flygelederelever, av tilhørende 

rettigheter, påtegninger, legeattester og sertifikater for 

utdanningsorganisasjoner og vilkårene for gyldighet, fornyelse, 

forlengelse og bruk. 

2.  Denne forordning får anvendelse på 

a) flygelederelever, 

b) flygeledere som utøver sin virksomhet i henhold til 

forordning (EF) nr. 216/2008, og 

c) personer og organisasjoner som deltar i sertifisering, 

opplæring, testing, kontroll eller medisinsk vurdering av 

søkere i samsvar med denne forordning. 

3.  Med forbehold for artikkel 1 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 skal medlemsstatene så langt det er praktisk mulig 

sikre at tjenester som ytes eller stilles til rådighet for 

offentligheten av militært personell som omhandlet i artikkel 1 

nr. 2 bokstav c) i nevnte forordning, har et sikkerhetsnivå som 

minst tilsvarer det nivået som kreves i henhold til de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg Vb til nevnte 

forordning. 

4.  Med sikte på å oppnå et harmonisert sikkerhetsnivå i det 

europeiske luftrommet kan medlemsstatene beslutte å anvende 

denne forordning på sitt militære personell som yter tjenester til 

offentligheten, som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i 

nevnte forordning. 

5.  Flygekontrolltjenester som omfattes av forordning (EF) 

nr. 216/2008, skal bare ytes av flygeledere som er sertifisert i 

samsvar med denne forordning. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1. «flygekontrolltjeneste» en tjeneste som ytes for å hindre 

kollisjoner mellom luftfartøyer og mellom luftfartøyer og 

hindringer i manøvreringsområdet, og for å fremme og 

opprettholde velordnet trafikkflyt, 

2. «ytere av flysikringstjenester» enhver offentlig eller privat 

enhet som yter flysikringstjenester for allmenn lufttrafikk, 

3. «allmenn lufttrafikk» alle bevegelser av sivile luftfartøyer 

samt alle bevegelser av statlige luftfartøyer (herunder 

militære luftfartøyer samt toll- og politiluftfartøyer) når 

disse bevegelsene skjer i samsvar med ICAOs regler, 

4. «sertifikat» et dokument som uansett betegnelse er utstedt 

og påtegnet i samsvar med denne forordning, og som gir 

den lovlige innehaver rett til å yte flygekontrolltjenester i 

samsvar med rettighetene og påtegningene som framgår av 

sertifikatet, 

5. «rettighet» en tillatelse påført sertifikatet eller tilknyttet 

sertifikatet som en del av dette, som angir særlige vilkår, 

særskilte rettigheter eller begrensninger i forbindelse med 

sertifikatet, 

6. «rettighetspåtegning» en tillatelse som er påført sertifikatet 

som en del av dette, og som angir særlige vilkår, særskilte 

rettigheter eller begrensninger i forbindelse med den 

aktuelle rettigheten, 

7. «enhetspåtegning» en tillatelse som er påført sertifikatet 

som en del av dette, og som angir ICAO-stedsindikator 

samt sektorer og/eller arbeidsstasjoner der sertifikatets 

innehaver er kvalifisert til å arbeide, 

8. «språkpåtegning» en tillatelse som er påført sertifikatet som 

en del av dette, og som angir innehaverens språkferdigheter, 

9. «instruktørpåtegning» en tillatelse som er påført sertifikatet 

som en del av dette, og som angir innehaverens kompetanse 

til å gi instruksjon i forbindelse med opplæring på 

arbeidsplassen, 
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10. «ICAO-stedsindikator» kode på fire bokstaver sammensatt 

i samsvar med ICAOs regler i håndbok DOC 7910 og 

tildelt en fast luftfartsstasjon, 

11. «sektor» en del av et kontrollområde og/eller en del av en 

flygeinformasjonsregion/øvre region, 

12. «opplæring» alle teoretiske kurs, praktiske øvelser, 

herunder simulering, og opplæring på arbeidsplassen som 

er nødvendig for å tilegne seg og opprettholde 

ferdighetene i å yte sikre flygekontrolltjenester av høy 

kvalitet, og som består av 

a)  grunnopplæring, som omfatter grunnleggende og 

rettighetsgivende opplæring, og som fører til 

elevsertifikat, 

b)  opplæring ved en enhet, herunder overgangsopplæring 

før opplæring på arbeidsplassen samt opplæring på 

arbeidsplassen, som fører til flygeledersertifikat, 

c)  etter- og videreutdanning for å bevare gyldigheten av 

påtegningene på sertifikatet, 

d)  opplæring av praksisinstruktører, som fører til 

instruktørpåtegning, 

e)  opplæring av sertifikatinnehavere med rett til å opptre 

som sensorer og/eller vurderingsansvarlige i samsvar 

med artikkel 24, 

13. «utdanningsorganisasjon» en organisasjon som er 

sertifisert av vedkommende myndighet til å gi en eller 

flere typer opplæring, 

14. «kompetanseplan for enheten» en godkjent ordning som 

angir metoden enheten bruker for å opprettholde sine 

sertifikatinnehaveres kompetanse, 

15. «opplæringsplan for enheten» en godkjent plan med en 

detaljert beskrivelse av prosessene og tidsplanen som 

kreves for at enhetens prosedyrer kan anvendes på det 

lokale området under oppsyn av en praksisinstruktør. 

Artikkel 4 

Vedkommende myndighet 

I denne forordning skal vedkommende myndighet være den 

myndigheten som er utpekt eller opprettet av den enkelte 

medlemsstat som dens nasjonale tilsynsmyndighet med ansvar 

for de oppgavene som tildeles en slik myndighet i henhold til 

denne forordning, med unntak av sertifisering av 

utdanningsorganisasjoner som omhandlet i artikkel 27, der 

vedkommende myndighet skal være 

a)  myndigheten utpekt eller opprettet av den medlemsstaten 

der søkeren har sitt hovedforetak eller eventuelt sitt 

forretningskontor, med mindre annet er fastsatt i bilaterale 

eller multilaterale avtaler mellom medlemsstater eller 

vedkommende myndigheter, 

b)  Byrået, dersom søkeren har sitt hovedforetak eller eventuelt 

sitt forretningskontor utenfor medlemsstatenes territorium. 

KAPITTEL II 

SERTIFIKATER, RETTIGHETER OG PÅTEGNINGER 

Artikkel 5 

Søknad om og utstedelse av sertifikater, rettigheter og 

påtegninger 

1.  Søknad om utstedelse, forlengelse eller fornyelse av 

sertifikater, tilhørende rettigheter og/eller påtegninger skal 

inngis til vedkommende myndighet etter framgangsmåten 

fastsatt av denne myndigheten. 

2.  Søknaden skal ledsages av dokumentasjon på at søkeren 

er kvalifisert som flygeleder eller flygelederelev i samsvar med 

kravene fastsatt i denne forordning. Dokumentasjonen som 

viser søkerens kvalifikasjoner, skal omfatte kunnskap, erfaring, 

ferdigheter og språkkunnskaper. 

3.  Sertifikatet skal inneholde alle relevante opplysninger om 

de særskilte rettighetene som gis ved et slikt dokument, og skal 

være i samsvar med spesifikasjonene fastsatt i vedlegg I. 

4.  Sertifikatet skal tilhøre den personen det er utstedt til, som 

skal undertegne det. 

Artikkel 6 

Midlertidig oppheving og tilbakekalling av sertifikater, 

rettigheter og påtegninger 

I samsvar med artikkel 22 nr. 2 

a)  kan et sertifikat, en rettighet eller en påtegning oppheves 

midlertidig når det er tvil om flygelederens kompetanse, 

eller ved forsømmelse, 

b)  kan et sertifikat tilbakekalles ved grov uaktsomhet eller 

misbruk. 
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Artikkel 7 

Utøvelse av særskilte rettigheter knyttet til sertifikater 

Utøvelse av særskilte rettigheter som er tildelt ved et sertifikat, 

skal være avhengig av at rettighetene, påtegningene og 

legeattesten er gyldige. 

Artikkel 8 

Sertifikat for flygelederelever 

1.  Innehavere av sertifikat for flygelederelever har tillatelse 

til å yte flygekontrolltjenester under oppsyn av en 

praksisinstruktør i samsvar med den eller de rettighetene og 

påtegningene som sertifikatet inneholder. 

2.  Personer som søker om sertifikat for flygelederelever, skal 

a)  ha fylt 18 år, 

b)  være innehavere av minst et vitnemål som gir adgang til 

universitet eller tilsvarende, eller fra annen videregående 

utdanning, som gir mulighet til å fullføre 

flygelederutdanningen, 

c)  ha bestått grunnopplæring som er relevant for rettigheten og 

eventuelt rettighetspåtegningen, som fastsatt i vedlegg II 

del A, 

d)  ha gyldig legeattest, 

e)  ha dokumentert tilstrekkelige språkferdigheter i samsvar 

med kravene fastsatt i artikkel 13. 

3.  Sertifikatet for flygelederelever skal inneholde 

språkpåtegninger og minst én rettighet og eventuelt én 

rettighetspåtegning. 

Artikkel 9 

Flygeledersertifikat 

1.  Innehavere av flygeledersertifikat har tillatelse til å yte 

flygekontrolltjenester i samsvar med de rettighetene og 

påtegningene som sertifikatet inneholder. 

2.  De særskilte rettighetene tilknyttet et flygeledersertifikat 

skal omfatte de særskilte rettighetene gitt ved et sertifikat for 

flygelederelever som fastsatt i artikkel 8 nr. 1. 

3.  Personer som søker om flygeledersertifikat, skal 

a)  ha fylt 21 år. Medlemsstatene kan likevel tillate en lavere 

aldersgrense i behørig begrunnede tilfeller, 

b)  ha sertifikat for flygelederelever, 

c)  ha fullført en godkjent opplæringsplan ved en enhet og 

bestått aktuelle eksamener eller vurderinger i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg II del B, 

d)  ha gyldig legeattest, 

e)  ha dokumentert tilstrekkelige språkferdigheter i samsvar 

med kravene fastsatt i artikkel 13. 

4.  Flygeledersertifikatet skal valideres ved tilføyelse av en 

eller flere rettigheter samt de aktuelle rettighets-, enhets- og 

språkpåtegningene for opplæring som er bestått. 

Artikkel 10 

Flygelederrettigheter 

1.  Sertifikatene skal inneholde en eller flere av følgende 

rettigheter som angir hvilken type tjeneste sertifikatinnehaveren 

har tillatelse til å yte: 

a)  rettighet for kontrolltårn, visuell (ADV), som angir at 

sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte 

flygekontrolltjeneste for flyplasstrafikk på en flyplass som 

ikke har offentliggjorte prosedyrer for innflyging eller 

avgang med instrumenter, 

b)  rettighet for kontrolltårn, instrument (ADI), som angir at 

sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte 

flygekontrolltjeneste for flyplasstrafikk på en flyplass som 

har offentliggjorte prosedyrer for innflyging eller avgang 

med instrumenter, og som skal være ledsaget av minst én 

av rettighetspåtegningene angitt i artikkel 11 nr. 1, 

c)  rettighet for innflygingskontroll, prosedyre (APP), som 

angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte 

flygekontrolltjeneste for luftfartøyer under ankomst, avgang 

eller transitt uten bruk av overvåkingsutstyr, 

d)  rettighet for innflygingskontroll, overvåking (APS), som 

angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte 

flygekontrolltjeneste for luftfartøyer under ankomst, avgang 

eller transitt ved bruk av overvåkingsutstyr, og som skal 

være ledsaget av minst én av rettighetspåtegningene angitt i 

artikkel 11 nr. 2, 
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e)  rettighet for områdekontroll, prosedyre (ACP), som angir at 

sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte flyge-

kontrolltjeneste for luftfartøyer uten bruk av 

overvåkingsutstyr, 

f)  rettighet for områdekontroll, overvåking (ACS), som angir 

at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte 

flygekontrolltjeneste for luftfartøyer ved bruk av 

overvåkingsutstyr, og som skal være ledsaget av minst én av 

rettighetspåtegningene angitt i artikkel 11 nr. 3. 

2.  Innehavere av en rettighet som i løpet av et tidsrom på fire 

påfølgende år ikke har utøvd de særskilte rettighetene som er 

forbundet med den aktuelle rettigheten, kan påbegynne 

opplæring i den aktuelle rettigheten ved en enhet først etter en 

hensiktsmessig vurdering av hvorvidt vedkommende fortsatt 

oppfyller vilkårene for den aktuelle rettigheten, og etter å ha 

oppfylt eventuelle krav til opplæring som måtte følge av denne 

vurderingen. 

Artikkel 11 

Rettighetspåtegninger 

1.  Rettighet for kontrolltårn, instrument (ADI), skal omfatte 

minst én av følgende påtegninger: 

a)  påtegningen tårnkontroll (TWR), som angir at innehaveren 

er kvalifisert til å yte kontrolltjenester når 

flyplasskontrollen utføres fra én arbeidsstasjon, 

b)  påtegningen bakketrafikkontroll (GMC), som angir at 

sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å utføre 

bakketrafikkontroll, 

c)  påtegningen bakketrafikkovervåking (GMS), som gis 

sammen med påtegningen bakketrafikkontroll eller 

påtegningen tårnkontroll og angir at innehaveren er 

kvalifisert til å utføre bakketrafikkontroll ved bruk av 

systemer for kontroll av overflatebevegelser på flyplasser, 

d)  påtegningen luftkontroll (AIR), som angir at 

sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å utføre luftkontroll, 

e)  påtegningen radarkontroll (RAD), som gis sammen med 

påtegningen luftkontroll eller tårnkontroll og angir at 

sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å utføre 

flyplasskontroll ved bruk av radarovervåkingsutstyr, 

2.  Rettighet for innflygingskontroll, overvåking (APS), skal 

omfatte minst én av følgende påtegninger: 

a)  påtegningen radar (RAD), som angir at 

sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte innflygings-

kontrolltjenester ved bruk av primær- og/eller 

sekundærradarutstyr, 

b)  påtegningen presisjonsradarinnflyging (PAR), som gis 

sammen med påtegningen radar og angir at 

sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å utføre 

bakkekontrollerte presisjonsinnflyginger i siste fase av 

innflygingen til rullebanen ved bruk av radarutstyr for 

presisjonsinnflyging, 

c)  påtegningen radarovervåkingsinnflyging (SRA), som gis 

sammen med påtegningen radar og angir at 

sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å utføre 

bakkekontrollerte ikke-presisjonsinnflyginger for 

luftfartøyer i siste fase av innflygingen til rullebanen ved 

bruk av overvåkingsutstyr, 

d)  påtegningen automatisk posisjonsovervåking (ADS), som 

angir at sertifikatinnehaveren er kvalifisert til å yte 

innflygingskontrolltjenester ved bruk av automatisk 

posisjonsovervåking, 

e)  påtegningen terminalområdekontroll (TCL), som gis 

sammen med påtegningen radar eller automatisk 

posisjonsovervåking og angir at sertifikatinnehaveren er 

kvalifisert til å yte flygekontrolltjenester for luftfartøyer 

som manøvrerer innenfor et spesifikt terminalområde 

og/eller tilstøtende sektorer, ved bruk av alle typer 

overvåkingsutstyr. 

3.  Rettighet for områdekontroll, overvåking (ACS), skal 

omfatte minst én av følgende påtegninger: 

a)  påtegningen radar (RAD), som angir at innehaveren er 

kvalifisert til å yte områdekontrolltjenester ved bruk av 

radarovervåkingsutstyr, 
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b)  påtegningen automatisk posisjonsovervåking (ADS), som 

angir at innehaveren er kvalifisert til å yte 

områdekontrolltjenester ved bruk av automatisk 

posisjonsovervåking, 

c)  påtegningen terminalområdekontroll (TCL), som gis 

sammen med påtegningen radar eller automatisk 

posisjonsovervåking og angir at innehaveren er kvalifisert 

til å yte flygekontrolltjenester for luftfartøyer som 

manøvrerer innenfor et bestemt terminalområde og/eller 

tilstøtende sektorer, ved bruk av alle typer 

overvåkingsutstyr, 

d)  påtegningen havområdekontroll (OCN), som angir at 

innehaveren er kvalifisert til å yte flygekontrolltjenester for 

luftfartøyer som manøvrerer i et kontrollområde over åpent 

hav. 

4.  Innehavere av en rettighetspåtegning som i løpet av et 

tidsrom på fire påfølgende år ikke har utøvd de særskilte 

rettighetene som er forbundet med den aktuelle 

rettighetspåtegningen, kan påbegynne opplæring i den aktuelle 

rettighetspåtegningen ved en enhet først etter en hensiktsmessig 

vurdering av hvorvidt vedkommende fortsatt oppfyller 

vilkårene for den aktuelle rettighetspåtegningen, og etter å ha 

oppfylt eventuelle krav til opplæring som måtte følge av denne 

vurderingen. 

Artikkel 12 

Enhetspåtegninger 

1.  Enhetspåtegningen skal angi at sertifikatinnehaveren er 

kvalifisert til å yte flygekontrolltjenester for en bestemt sektor, 

en gruppe av sektorer eller arbeidsstasjoner som hører inn under 

en enhet for lufttrafikktjenester. 

2.  Enhetspåtegninger skal gjelde i en første periode på tolv 

måneder. 

3.  Gyldigheten av enhetspåtegninger skal forlenges for en 

påfølgende periode på tolv måneder utover perioden fastsatt i 

nr. 2 dersom yteren av flysikringstjenester kan godtgjøre 

overfor vedkommende myndighet 

a)  at søkeren i løpet av de foregående tolv månedene har utøvd 

de særskilte rettighetene i sertifikatet i det minste antallet 

timer som er angitt i den godkjente kompetanseplanen for 

enheten, 

b)  at søkerens kvalifikasjoner har blitt vurdert i samsvar med 

vedlegg II del C og 

c)  at søkeren har gyldig legeattest. 

Med henblikk på anvendelsen av første ledd bokstav a) skal 

driftsenheter hos ytere av flysikringstjenester føre register over 

det antall timer hver enkelt sertifikatinnehaver som arbeider i 

enheten, faktisk har arbeidet i sektorene, i gruppene av sektorer 

eller på arbeidsstasjonene, og på anmodning framlegge disse 

opplysningene for vedkommende myndigheter og 

sertifikatinnehaveren. 

4.  Det minste antallet arbeidstimer, med unntak av 

instruksjonsoppgaver, som kreves for å opprettholde 

gyldigheten av enhetspåtegningen, kan for praksisinstruktører 

settes ned i forhold til tiden som brukes til instruksjon på de 

arbeidsstasjonene utvidelsen gjelder, som angitt i den godkjente 

kompetanseplanen for enheten. 

5.  Når gyldigheten av enhetspåtegningene utløper, skal en 

opplæringsplan for enheten være bestått for at påtegningens 

gyldighet skal bli forlenget. 

Artikkel 13 

Språkpåtegninger 

1.  Flygeledere og flygelederelever skal ikke utøve de 

særskilte rettighetene tilknyttet sertifikatet sitt med mindre de 

har en språkpåtegning på engelsk. 

2.  Medlemsstatene kan pålegge lokale språkkrav dersom 

dette er nødvendig av hensyn til sikkerheten. 

Slike krav skal være ikke-diskriminerende, forholdsmessige og 

gjennomsiktige, og skal meddeles Byrået uten opphold. 

3.  Med henblikk på nr. 1 og 2 skal en person som søker om 

språkpåtegning, dokumentere språkferdigheter på et operativt 

nivå (nivå fire) både når det gjelder fraseologi og allmennspråk. 

Dette innebærer at søkeren skal kunne 

a) kommunisere effektivt verbalt (telefon/radiotelefon) og 

ansikt til ansikt, 

b)  uttrykke seg presist og klart om alminnelige, konkrete og 

faglige emner, 

c)  bruke hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier for å 

utveksle meldinger og oppdage og løse misforståelser i en 

generell eller arbeidsrelatert sammenheng, 
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d)  effektivt og relativt lett håndtere språklige utfordringer som 

følge av en komplikasjon eller en uventet hendelse som 

inntreffer innenfor rammen av en rutinemessig 

arbeidssituasjon eller kommunikasjonsoppgave som 

vedkommende ellers er fortrolig med, og 

e)  bruke en dialekt eller aksent som er forståelig i 

luftfartsmiljøet. 

4.  Språkferdighetsnivået skal bestemmes i samsvar med 

skalaen for bedømmelse av språkferdigheter fastsatt i 

vedlegg III. 

5.  Uten hensyn til nr. 3 kan yteren av flysikringstjenester ved 

anvendelse av nr. 1 og 2 kreve utvidet nivå (nivå fem) på 

skalaen for bedømmelse av språkferdigheter fastsatt i 

vedlegg III dersom driftsforholdene for den aktuelle rettigheten 

eller påtegningen krever et høyere nivå som følge av tvingende 

sikkerhetshensyn. Slike krav skal være ikke-diskriminerende, 

forholdsmessige og gjennomsiktige, og skal være objektivt 

begrunnet av den yteren av flysikringstjenester som ønsker å 

anvende et høyere ferdighetsnivå, og skal godkjennes av 

vedkommende myndighet. 

6.  Søkerens språkferdigheter skal vurderes formelt med 

jevne mellomrom. 

Bortsett fra for søkere som har dokumentert språkferdigheter på 

ekspertnivå (nivå seks) i samsvar med vedlegg III, skal 

språkpåtegningen være gyldig i følgende tidsrom som kan 

forlenges: 

a)  tre år dersom nivået som dokumenteres, er operativt (nivå 

fire) i samsvar med vedlegg III, eller 

b)  seks år dersom nivået som dokumenteres, er utvidet nivå 

(nivå fem) i samsvar med vedlegg III. 

7.  Språkferdighetene skal dokumenteres ved et bevis utstedt 

etter en gjennomsiktig og objektiv vurderingsprosedyre som er 

godkjent av vedkommende myndighet. 

Artikkel 14 

Instruktørpåtegning 

1.  Innehavere av en instruktørpåtegning har tillatelse til å gi 

opplæring på arbeidsplassen og føre tilsyn på en arbeidsstasjon 

på de områdene som er omfattet av en gyldig enhetspåtegning. 

2.  Personer som søker om instruktørpåtegning, skal 

a)  ha flygeledersertifikat, 

b)  ha utøvd de særskilte rettighetene som er tilknyttet 

flygeledersertifikatet, i et umiddelbart foregående tidsrom 

på minst ett år, eller et lengre tidsrom som vedkommende 

myndighet har fastsatt, med hensyn til rettighetene og 

påtegningene som instruksjonen gjelder, og 

c)  ha bestått et godkjent kurs for praksisinstruktører der de 

nødvendige kunnskapene og pedagogiske ferdighetene er 

blitt vurdert ved hensiktsmessige eksamener. 

3.  Instruktørpåtegningen er gyldig i tre år og kan fornyes. 

KAPITTEL III 

LEGEATTESTER 

Artikkel 15 

Søknad om og utstedelse av legeattester 

1.  Søknad om utstedelse, forlengelse eller fornyelse av 

legeattester skal sendes til vedkommende myndighet etter 

framgangsmåten fastsatt av denne myndigheten. 

2.  Legeattester skal utstedes av et vedkommende medisinsk 

organ hos vedkommende myndighet eller av flyleger eller 

flymedisinske sentre godkjent av myndigheten. 

3.  Utstedelsen av legeattester skal være i samsvar med 

bestemmelsene i vedlegg I til Chicago-konvensjonen om 

internasjonal sivil luftfart og kravene i Eurocontrols europeiske 

legeattest av klasse 3 for flygeledere. 

4.  Vedkommende myndigheter skal sørge for innføring av 

effektive overprøvings- eller klageordninger, som om 

nødvendig omfatter uavhengige medisinske rådgivere. 

Artikkel 16 

Legeattestenes gyldighet 

1.  Legeattester skal være gyldige i 

a)  24 måneder til flygelederen fyller 40 år, 

b)  12 måneder etter fylte 40 år. 

2.  Ved førstegangsutstedelse og fornyelse av en legeattest 

skal gyldighetstiden nevnt i nr. 1 regnes fra datoen for 

legeundersøkelsen, og ved forlengelse fra utløpsdatoen for den 

foregående legeattesten. 

3.  Undersøkelser med sikte på forlengelse av en legeattest 

kan gjøres inntil 45 dager før legeattesten utløper. 

4.  Dersom flygelederen ikke gjennomgår en undersøkelse 

med sikte på forlengelse innen legeattestens utløpsdato, skal det 

kreves en undersøkelse for fornyelse. 
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5.  Legeattesten kan når som helst begrenses, midlertidig 

oppheves eller tilbakekalles dersom innehaverens helsetilstand 

tilsier det. 

Artikkel 17 

Nedsatt medisinsk skikkethet 

1.  Sertifikatinnehavere skal 

a)  ikke utøve de særskilte rettighetene angitt i sertifikatet på 

noe tidspunkt dersom de er blitt kjent med at deres 

medisinske skikkethet er nedsatt slik at de ikke er i stand til 

å utøve de særskilte rettighetene angitt i sertifikatet på en 

sikker måte, 

b)  underrette den aktuelle yteren av flysikringstjenester om at 

de er blitt kjent med at deres medisinske skikkethet er 

nedsatt, eller at de er påvirket av et psykotropt stoff eller 

legemidler slik at de ikke er i stand til å utøve de særskilte 

rettighetene angitt i sertifikatet på en sikker måte. 

2.  Ytere av flysikringstjenester skal opprette prosedyrer for 

håndtering av de driftsmessige virkningene av tilfeller av 

nedsatt medisinsk skikkethet og underrette vedkommende 

myndighet når en sertifikatinnehaver er blitt vurdert som 

medisinsk uskikket. 

3.  Prosedyrene nevnt i nr. 2 skal godkjennes av 

vedkommende myndighet. 

KAPITTEL IV 

KRAV TIL UTDANNINGSORGANISASJONER 

Artikkel 18 

Sertifisering av utdanningsorganisasjoner 

1.  Søknader om sertifisering av utdanningsorganisasjoner 

skal inngis til vedkommende myndighet etter framgangsmåten 

fastsatt av myndigheten. 

2.  Utdanningsorganisasjonene skal dokumentere at de har 

egnet personell og utstyr og utøver sin virksomhet i et miljø 

som er egnet til å gi den opplæringen som er nødvendig for å 

oppnå eller opprettholde sertifikater for flygelederelever og 

sertifikater for flygeledere. 

3.  Utdanningsorganisasjonene skal gi enhver person med 

fullmakt fra vedkommende myndighet adgang til de aktuelle 

lokalene for å undersøke relevante registre, data, prosedyrer og 

annet materiale som er relevant for utførelsen av vedkommende 

myndighets oppgaver. 

Artikkel 19 

Utdanningsorganisasjonenes ledelsessystem 

Utdanningsorganisasjonene skal 

a)  ha et effektivt ledelsessystem og tilstrekkelig personell med 

tilfredsstillende kvalifikasjoner og erfaring til å gi 

opplæring i samsvar med denne forordning, 

b)  tydelig fastslå ansvarskjeden når det gjelder sikkerheten i 

hele den godkjente utdanningsorganisasjonen, herunder det 

direkte sikkerhetsansvaret for øverste ledelse, 

c)  ha tilgjengelig nødvendig anlegg, utstyr og lokale som 

egner seg for den typen opplæring som tilbys, 

d)  dokumentere at de som del av ledelsessystemet har et 

kvalitetsstyringssystem som gjør det mulig å overvåke om 

systemene og prosedyrene følges og er tilstrekkelige til å 

sikre at opplæringstjenestene som ytes, oppfyller kravene 

fastsatt i denne forordning, 

e)  ha et system for oppbevaring av dokumentasjon som gjør 

det mulig å lagre relevant virksomhet på en egnet måte med 

tilstrekkelig sporbarhet, 

f)  dokumentere at de har tilstrekkelige midler til å 

gjennomføre opplæringen i samsvar med denne forordning, 

og at virksomheten har tilstrekkelig forsikringsdekning i 

forhold til arten av opplæringen som gis. 

Artikkel 20 

Krav til opplæringskurs, planer for grunnopplæring, 

opplæringsplaner for enheten og kompetanseplaner for 

enheten 

1.  Utdanningsorganisasjonene skal gi vedkommende 

myndighet opplysninger om metoden de vil bruke for å 

fastlegge det nærmere innholdet, organiseringen og varigheten 

av opplæringskursene og eventuelt opplærings- og 

kompetanseplaner for enheten. 

2.  Dette omfatter også hvordan eksamener eller vurderinger 

organiseres. Når det gjelder eksamener i forbindelse med 

grunnopplæringen, herunder simulatoropplæring, skal 

sensorenes og vurderingsansvarliges kvalifikasjoner angis i 

detalj. 

KAPITTEL V 

KRAV TIL VEDKOMMENDE MYNDIGHETER 

Artikkel 21 

Vedkommende myndighets uavhengighet 

1.  Vedkommende myndigheter skal være uavhengige av 

yterne av flysikringstjenester og utdanningsorganisasjonene. 

Denne uavhengigheten skal oppnås gjennom et hensiktsmessig 

skille, minst på funksjonsnivå, mellom vedkommende 

myndigheter og tjenesteyterne. Medlemsstatene skal sikre at 

vedkommende myndigheter utøver sin myndighet på en 

upartisk og gjennomsiktig måte. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Byrået om vedkommende 

myndigheters navn og adresse samt om eventuelle endringer av 

disse. 
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Artikkel 22 

Vedkommende myndigheters oppgaver 

1.  For å sikre at flygelederne har den kompetansen som er 

nødvendig for å utføre sitt arbeid i samsvar med strenge 

sikkerhetsstandarder, skal vedkommende myndigheter føre 

tilsyn med og overvåke opplæringen av dem. 

2.  Vedkommende myndigheter skal ha følgende oppgaver: 

a)  utstedelse og tilbakekalling av sertifikater, rettigheter og 

påtegninger som omfattes av den aktuelle fullførte 

opplæringen og vurderingen under vedkommende 

myndighets ansvarsområde, 

b)  forlengelse, fornyelse og midlertidig oppheving av 

rettigheter og påtegninger der de særskilte rettighetene 

utøves innenfor vedkommende myndighets ansvarsområde, 

c)  sertifisering av utdanningsorganisasjoner, 

d)  godkjenning av opplæringskurs, opplæringsplaner for 

enheter og kompetanseplaner for enheter, 

e)  godkjenning av sensorer eller vurderingsansvarlige, 

f)  overvåking og revisjon av opplæringssystemer, 

g)  opprettelse av egnede klage- og meldingsordninger, 

h)  godkjenning av krav om utvidet nivå (nivå fem) på 

språkferdigheter i samsvar med artikkel 13 nr. 5, 

i)  godkjenning av prosedyrer i forbindelse med nedsatt 

medisinsk skikkethet i samsvar med artikkel 17 nr. 3. 

Artikkel 23 

Utstedelse og opprettholdelse av rettigheter, påtegninger og 

sertifikater 

1.  Vedkommende myndighet skal opprette prosedyrer for 

søknader om og utstedelse, fornyelse og forlengelse av 

sertifikater, tilhørende rettigheter, påtegninger og legeattester. 

2.  Når vedkommende myndighet mottar en søknad, skal den 

kontrollere om søkeren oppfyller kravene i denne forordning. 

3.  Når vedkommende myndighet har forvisset seg om at 

søkeren oppfyller kravene i denne forordning, skal den utstede, 

fornye eller forlenge det aktuelle sertifikatet eller den tilhørende 

rettigheten, påtegningen eller legeattesten. 

4.  Sertifikatet som vedkommende myndighet utsteder, skal 

inneholde elementene fastsatt i vedlegg I. 

5.  Når et sertifikat er utstedt på et annet språk enn engelsk, 

skal det inneholde en engelsk oversettelse av elementene 

fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 24 

Kompetansevurdering 

1.  Vedkommende myndighet skal godkjenne 

sertifikatinnehavere med rett til å opptre som sensorer eller 

vurderingsansvarlige for opplæring ved en enhet og for etter- og 

videreutdanning. 

2.  Godkjenningen er gyldig i tre år og kan fornyes. 

Artikkel 25 

Oppbevaring av dokumentasjon 

Vedkommende myndigheter skal sikre at det opprettholdes en 

database som inneholder oversikt over kvalifikasjonene til alle 

sertifikatinnehavere under deres ansvarsområde og over 

gyldighetsdatoene for påtegningene. 

Artikkel 26 

Utveksling av opplysninger 

Med behørig hensyn til prinsippene om fortrolighet fastsatt i 

artikkel 15 nr. 3 i forordning EF nr. 216/2008, skal 

vedkommende myndigheter utveksle relevante opplysninger og 

bistå hverandre for å sikre effektiv anvendelse av denne 

forordning, særlig i tilfeller som vedrører fri bevegelighet for 

flygeledere i Unionen. 

Artikkel 27 

Prosedyre for sertifisering av utdanningsorganisasjoner 

1.  Vedkommende myndigheter skal opprette prosedyrer for å 

søke om, utstede og opprettholde gyldigheten av 

utdanningsorganisasjoners sertifikater. 

2.  Vedkommende myndigheter skal utstede sertifikat når en 

utdanningsorganisasjon som har inngitt søknad, oppfyller 

kravene fastsatt i kapittel V. 

3.  Det kan utstedes et sertifikat for hver type opplæring eller 

en kombinasjon av opplæring og andre flysikringstjenester, der 

typen opplæring og typen flysikringstjeneste skal sertifiseres 

som en pakke av tjenester. 

4.  Sertifikatet skal inneholde opplysningene nevnt i 

vedlegg IV. 

Artikkel 28 

Kontroll av utdanningsorganisasjonenes virksomhet samt 

håndheving 

1.  Vedkommende myndigheter skal kontrollere at kravene 

og vilkårene knyttet til utdanningsorganisasjonens sertifikat, er 

oppfylt. 

2.  Vedkommende myndigheter skal regelmessig foreta 

revisjon av utdanningsorganisasjonene for å sikre faktisk 

samsvar med standardene fastsatt i denne forordning. 
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3.  Vedkommende myndigheter kan i tillegg til den 

regelmessige revisjonen foreta uanmeldte inspeksjoner for å 

kontrollere samsvar med kravene i denne forordning. 

4.  Dersom en vedkommende myndighet finner at 

innehaveren av en utdanningsorganisasjons sertifikat ikke 

lenger oppfyller kravene eller vilkårene knyttet til sertifikatet, 

skal den treffe hensiktsmessige håndhevingstiltak, som kan 

omfatte tilbakekalling av sertifikatet. 

5.  Sertifikater utstedt i samsvar med bestemmelsene i denne 

forordning, skal anerkjennes gjensidig. 

Artikkel 29 

Anerkjennelse av sertifikater 

1.  Medlemsstatene skal anerkjenne sertifikater for 

flygeledere og flygelederelever og tilhørende rettigheter, 

rettighetspåtegninger og språkpåtegninger samt tilhørende 

legeattester utstedt av andre medlemsstater i samsvar med 

denne forordning. 

I tilfeller der en medlemsstat har fastsatt en lavere aldersgrense 

enn 21 år i henhold til artikkel 9 nr. 3, skal imidlertid retten for 

innehaveren av flygeledersertifikatet til å utøve de særskilte 

rettighetene i sertifikatet, være begrenset til territoriet i den 

medlemsstaten som har utstedt sertifikatet, inntil 

sertifikatinnehaveren fyller 21 år. 

Når en sertifikatinnehaver utøver de særskilte rettighetene i 

sertifikatet i en annen medlemsstat enn medlemsstaten der 

sertifikatet ble utstedt, skal sertifikatinnehaveren ha rett til å 

bytte sertifikatet sitt mot et sertifikat utstedt i medlemsstaten 

der de særskilte rettighetene utøves, uten å bli pålagt ytterligere 

vilkår. 

For å gi en enhetspåtegning skal vedkommende myndighet 

kreve at søkeren oppfyller bestemte vilkår knyttet til 

påtegningen, som angir enhet, sektor eller arbeidsstasjon. Når 

utdanningsorganisasjonen utarbeider en opplæringsplan for 

enheten, skal den ta behørig hensyn til søkerens oppnådde 

kompetanse og erfaring. 

2.  Vedkommende myndighet skal godkjenne eller forkaste 

enhetens opplæringsplan med forslag til opplæring for søkeren 

innen seks uker etter at dokumentasjonen er framlagt, med 

forbehold for forsinkelser som følge av eventuelle klager. 

Vedkommende myndighet skal sørge for at prinsippene om 

ikke-diskriminering og forholdsmessighet blir fulgt. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 30 

Overholdelse av de grunnleggende kravene 

Byrået skal foreta en evaluering av systemet for sertifisering av 

flygeledere som er fastsatt ved denne forordning, og av 

ytterligere forbedringer som er nødvendige for å oppnå et 

«helhetlig system for luftfarten» og sikre fullstendig samsvar 

med de grunnleggende kravene beskrevet i vedlegg Vb til 

forordning (EF) nr. 216/2008, med sikte på å framlegge en 

uttalelse for Kommisjonen med mulige endringer av denne 

forordning. 

Artikkel 31 

Unntak 

1.  Som unntak fra artikkel 11 i denne forordning kan 

medlemsstater som har utarbeidet nasjonale 

rettighetspåtegninger i henhold til artikkel 7 nr. 4 i direktiv 

2006/23/EF, fortsette å anvende de aktuelle bestemmelsene i 

den nasjonale lovgivningen som var gjeldende på denne 

forordnings ikrafttredelsesdato. 

2.  Som unntak fra artikkel 12 i denne forordning kan 

medlemsstater som i samsvar med artikkel 10 i direktiv 

2006/23/EF har fastsatt at de særskilte rettighetene knyttet til en 

enhetspåtegning bare kan utøves av sertifikatinnehavere under 

en viss alder, fortsette å anvende de relevante bestemmelsene i 

den nasjonale lovgivningen som var gjeldende på denne 

forordnings ikrafttredelsesdato. 

3.  Dersom en medlemsstat beslutter å anvende unntakene 

fastsatt i nr. 1 og 2, skal den underrette Kommisjonen og Byrået 

om dette. 

Artikkel 32 

Overgangsordninger 

1.  Som unntak fra vedlegg II del A i denne forordning kan 

utdanningsorganisasjoner fortsette å anvende opplæringsplaner 

basert på Eurocontrols retningslinjer for felles kjerneinnhold i 

grunnopplæringen for flygeledere («Guidelines for air traffic 

controllers Common Core Content Initial Training»), utgave av 

10. desember 2004, i et tidsrom på ett år etter at denne 

forordning er trådt i kraft. 

2.  Sertifikater, rettigheter, påtegninger, legeattester og 

sertifikater for utdanningsorganisasjoner utstedt i samsvar med 

de relevante bestemmelsene i nasjonal lovgivning på grunnlag 

av direktiv 2006/23/EF på denne forordnings ikraft-

tredelsesdato, skal anses å være utstedt i samsvar med denne 

forordning. 

3.  Personer som søker om sertifikat, rettighet, påtegning, 

legeattest eller sertifikat for utdanningsorganisasjoner, og som 

har inngitt søknad før denne forordnings ikrafttredelsesdato og 

ikke allerede har fått utstedt sertifikat, rettighet, påtegning, 

legeattest eller sertifikat for utdanningsorganisasjoner, skal 

dokumentere at bestemmelsene i denne forordning er overholdt 

før sertifikatet, rettigheten, påtegningen, legeattesten eller 

sertifikatet for utdanningsorganisasjoner utstedes. 
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4.  Vedkommende myndighet i en medlemsstat som før 

denne forordnings ikrafttredelsesdato har mottatt søknad om 

utstedelse av et sertifikat fra en utdanningsorganisasjon som har 

Byrået som vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 4, 

skal fullføre sertifiseringsprosessen i samråd med Byrået og 

overføre dokumentet til Byrået når sertifikatet utstedes. 

5.  Vedkommende myndighet i en medlemsstat som har hatt 

ansvar for sikkerhetstilsynet med utdanningsorganisasjoner som 

har Byrået som vedkommende myndighet i samsvar med 

artikkel 4, skal overføre sikkerhetstilsynet med disse 

organisasjonene til Byrået seks måneder etter denne forordnings 

ikrafttredelsesdato . 

Artikkel 33 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 10. august 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

SPESIFIKASJONER FOR SERTIFIKATER 

Sertifikater som er utstedt i samsvar med denne forordning, skal oppfylle følgende spesifikasjoner: 

1.  Opplysninger 

1.1.  Sertifikatet skal inneholde følgende opplysninger, der en asterisk angir at opplysningen skal oversettes til engelsk: 

a)  *navn på staten eller myndigheten som utsteder sertifikatet (med halvfet skrift), 

b)  *tittel på sertifikatet (med fet skrift), 

c)  sertifikatets serienummer med arabiske tall, tildelt av myndigheten som utsteder sertifikatet, 

d)  innehaverens fulle navn (også med latinske bokstaver dersom det nasjonale språket bruker andre skrifttegn 

enn latinske), 

e)  fødselsdato, 

f)  innehaverens nasjonalitet, 

g)  innehaverens underskrift, 

h)  *autentisering av gyldighet og innehaverens tillatelse til å utøve særskilte rettigheter tilknyttet sertifikatet, 

med angivelse av 

i) rettigheter, rettighetspåtegninger, språkpåtegninger, instruktørpåtegninger og enhetspåtegninger, 

ii) datoene da påtegningene først ble utstedt, 

iii) datoene for utløpet av påtegningenes gyldighet, 

i)  sertifikatutsteders underskrift og utstedelsesdato, 

j)  sertifikatutstedende myndighets segl eller stempel. 

1.2.  Sertifikatet må ledsages av en gyldig legeattest. 

2.  Materiale 

 Det skal brukes papir av høyeste kvalitet eller annet egnet materiale, og opplysningene angitt i nr. 1 skal vises 

tydelig. 

3.  Farge 

3.1.  Når medlemsstaten bruker samme farge ved utstedelse av alle sertifikater innenfor luftfart, skal denne fargen være 

hvit. 

3.2.  Når medlemsstaten bruker særskilte farger ved utstedelse av sertifikater innenfor luftfart, skal 

flygeledersertifikatene være gule. 

 ______  
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VEDLEGG II 

OPPLÆRINGSKRAV 

DEL A 

Krav til grunnopplæring for flygeledere 

Grunnopplæringen skal sikre at flygelederelever oppfyller minst målene for grunnleggende opplæring og 

rettighetsopplæring som angitt i Eurocontrols retningslinjer for felles kjerneinnhold i grunnopplæringen for flygeledere 

(«Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training»), utgaven av 21. oktober 2008(1), slik at 

flygeledere kan håndtere lufttrafikken på en sikker, rask og effektiv måte. 

Grunnopplæringen skal omfatte følgende emner: luftfartsrett, lufttrafikkstyring, herunder prosedyrer for sivilt-militært 

samarbeid, meteorologi, navigasjon, luftfartøyer og flygeprinsipper, herunder forståelsen mellom flygeleder og pilot, 

menneskelige faktorer, utstyr og systemer, fagmiljø, sikkerhet og sikkerhetskultur, sikkerhetsstyringssystemer, 

uvanlige situasjoner/nødssituasjoner, systemsvikt og språkkunnskaper, herunder radiotelefonfraseologi. 

Undervisningen i emnene skal foregå slik at søkerne forberedes på de ulike typene lufttrafikktjenester, og slik at 

sikkerhetsaspektene vektlegges. Grunnopplæringen skal bestå av teoretiske og praktiske kurs, herunder simulering, og 

varigheten av grunnopplæringen skal fastsettes i de godkjente grunnopplæringsplanene. De oppnådde ferdighetene skal 

sikre at kandidaten kan anses for å være kvalifisert til å håndtere komplekse trafikksituasjoner med tett trafikk, og skal 

lette overgangen til enhetsopplæring. 

Kandidatens kompetanse etter grunnopplæringen skal vurderes ved hjelp av egnede eksamener eller et system med 

kontinuerlig vurdering. 

DEL B 

Krav til opplæring for flygeledere ved en enhet 

En opplæringsplan for en enhet skal inneholde en nærmere angivelse av de prosessene og den tidsplanen som er 

nødvendig for at prosedyrene for enheten kan anvendes på det lokale området under oppsyn av en praksisinstruktør. 

Den godkjente planen skal angi alle elementer i kompetansevurderingssystemet, herunder arbeidsordninger, vurdering 

av framskritt og eksamen, sammen med prosedyrene for underretning av vedkommende myndighet. Opplæringen ved 

enheten kan omfatte visse elementer av grunnopplæringen som er spesifikke for nasjonale forhold. 

Under opplæringen ved enheten skal flygelederne få tilstrekkelig opplæring i sikkerhet, sikkerhetsstyring og 

krisehåndtering. 

Varigheten av opplæringen ved enheten skal fastsettes i opplæringsplanen for enheten. Påkrevde ferdigheter skal 

vurderes ved hjelp av egnede eksamener eller et system med kontinuerlig vurdering som foretas av godkjente sensorer 

eller vurderingsansvarlige, som skal foreta en nøytral og objektiv bedømmelse. For dette formål skal vedkommende 

myndigheter opprette en klageordning for å sikre rettferdig behandling av kandidatene. 

DEL C 

Krav til etter- og videreutdanning for flygeledere 

Gyldigheten av rettighets- og enhetspåtegninger på flygelederes sertifikater skal opprettholdes gjennom godkjent etter- 

og videreutdanning, som består av opplæring for å vedlikeholde flygeledernes ferdigheter, oppfriskingskurs, opplæring 

med henblikk på nødssituasjoner og språkopplæring når det er aktuelt. 

Under etter- og videreutdanningen skal flygelederne få tilstrekkelig opplæring i sikkerhet og sikkerhets- og 

krisehåndtering. 

Etter- og videreutdanningen skal bestå av teoretiske og praktiske kurs samt simulering. For dette formål skal 

utdanningsorganisasjonen utarbeide kompetanseplaner for enheten med nærmere angivelse av prosesser, bemanning og 

den tid som er nødvendig for å gi den egnede etter- og videreutdanningen og dokumentere kompetanse. Disse planene 

skal gjennomgås på nytt og godkjennes minst hvert tredje år. Varigheten av etter- og videreutdanningen skal fastsettes i 

samsvar med funksjonsbehovet til flygelederne som arbeider ved enheten, særlig i lys av endringer eller planlagte 

endringer i prosedyrer eller utstyr, eller i lys av overordnede sikkerhetsstyringskrav. Hver enkelt flygeleders 

kompetanse skal vurderes på en egnet måte minst hvert tredje år. Yteren av flysikringstjenester skal sørge for at det 

anvendes ordninger som sikrer en rettferdig behandling av sertifikatinnehavere når gyldigheten av påtegningene deres 

ikke kan forlenges. 

 ______  

  

(1) Utgave 1.0, utgavedato: 21.10.2008, referansenr: EUROCONTROL-SPEC-0113. 
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VEDLEGG III 

KRAV TIL SPRÅKFERDIGHETER 

Skala for bedømmelse av språkferdigheter: ekspertnivå, utvidet nivå og operativt nivå 

Nivå 

Uttale 

Bruker en dialekt 

og/eller aksent som 

er forståelig i 

luftfartsmiljøet. 

Struktur 

Aktuelle 

grammatiske 

strukturer og 

setningsmønstre 

bestemmes av 

språkfunksjoner som 

er tilpasset oppgaven. 

Ordforråd Flyt Forståelse Samhandling 

Ekspert 

6 

Selv om uttale, 

trykk, rytme og 

intonasjon 

eventuelt kan være 

påvirket av 

morsmålet eller 

regionale 

variasjoner, 

hemmer dette 

nesten aldri 

forståelsen. 

Behersker 

gjennomgående 

både grunnleggende 

og komplekse 

grammatiske 

strukturer og 

setningsmønstre. 

Ordforråd og 

presisjon er 

tilstrekkelig til å 

kommunisere 

effektivt om en 

rekke kjente og 

ukjente emner. 

Vokabularet er 

idiomatisk, nyansert 

og tilpasset 

kommunikasjons-

nivået. 

Kan produsere 

sammenhengende 

tale over tid med 

naturlig og 

uanstrengt flyt. 

Varierer talen som 

et stilistisk 

virkemiddel, f.eks. 

for å understreke et 

poeng. Bruker 

hensiktsmessige 

samtalemarkører og 

bindeord på en 

spontan måte. 

Forståelsen er 

gjennomgående 

nøyaktig i nesten 

alle sammenhenger 

og omfatter 

forståelse av 

lingvistiske og 

kulturelle finesser. 

Samhandler lett i 

nesten alle 

situasjoner. Er 

følsom overfor 

verbale og ikke-

verbale uttrykk og 

reagerer korrekt på 

disse. 

Utvidet 

5 

Selv om uttale, 

trykk, rytme og 

intonasjon er 

påvirket av 

morsmålet eller 

regionale 

variasjoner, 

hemmer dette 

sjelden forståelsen. 

Behersker 

gjennomgående 

grunnleggende 

grammatiske 

strukturer og 

setningsmønstre. 

Forsøk på bruk av 

komplekse 

strukturer medfører 

av og til feil som går 

ut over 

meningsinnholdet. 

Ordforråd og 

presisjon er 

tilstrekkelig til å 

kommunisere 

effektivt om 

alminnelige, 

konkrete og 

arbeidsrelaterte 

emner. 

Omskrivinger 

brukes stadig og på 

en effektiv måte. 

Vokabularet er av 

og til idiomatisk. 

Kan produsere 

sammenhengende 

tale over tid med 

relativt uanstrengt 

flyt om kjente 

emner, men varierer 

ikke nødvendigvis 

talen som et 

stilistisk 

virkemiddel. Kan 

gjøre bruk av 

hensiktsmessige 

samtalemarkører 

eller bindeord. 

Forståelsen er 

nøyaktig med 

hensyn til 

alminnelige, 

konkrete og 

arbeidsrelaterte 

emner og stort sett 

nøyaktig når det 

oppstår et språklig 

eller situasjons-

bestemt problem 

eller en uforutsett 

hendelse. Er i stand 

til å forstå en rekke 

språklige varianter 

(dialekter og/eller 

aksenter) eller 

registre. 

Svarene er 

umiddelbare, 

hensiktsmessige og 

informative. 

Behersker forholdet 

mellom å tale og 

lytte på en effektiv 

måte. 

Operativt 

4 

Uttale, trykk, rytme 

og intonasjon er 

påvirket av 

morsmålet eller 

regionale 

variasjoner, men 

dette hemmer bare 

av og til 

forståelsen. 

Grunnleggende 

grammatiske 

strukturer og 

setningsmønstre 

brukes på en kreativ 

måte og beherskes 

vanligvis. Feil kan 

oppstå, særlig i 

uvanlige eller 

uventede 

situasjoner, men 

feilene går sjelden ut 

over menings-

innholdet. 

Ordforråd og 

presisjon er 

vanligvis 

tilstrekkelig til å 

kommunisere 

effektivt om 

alminnelige, 

konkrete og 

arbeidsrelaterte 

emner. Er ofte i 

stand til å bruke 

omskrivninger ved 

manglende 

ordforråd i uvanlige 

eller uventede 

situasjoner. 

Kan produsere 

sammenhengende 

tale i et passende 

tempo. Mister av og 

til flyten i 

overgangen fra 

innøvd til spontant 

samspill uten at 

dette hemmer 

effektiv 

kommunikasjon. 

Kan gjøre begrenset 

bruk av 

samtalemarkører 

eller bindeord. 

Fyllord virker ikke 

distraherende. 

Forståelsen er stort 

sett nøyaktig med 

hensyn til 

alminnelige, 

konkrete og 

arbeidsrelaterte 

emner når aksenten 

eller den språklige 

varianten er 

tilstrekkelig 

forståelig i et 

internasjonalt 

språkmiljø. Når det 

oppstår et språklig 

eller situasjons-

bestemt problem 

eller en uforutsett 

hendelse, kan 

forståelsen være 

langsommere eller 

kreve forklaringer. 

Svarene er 

vanligvis 

umiddelbare, 

hensiktsmessige og 

informative. 

Innleder og fører en 

samtale selv i 

uventede 

situasjoner. 

Reagerer korrekt 

ved tilsynelatende 

misforståelser ved å 

kontrollere, 

bekrefte eller 

avklare 

opplysningene. 
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Skala for bedømmelse av språkferdigheter: føroperativt nivå, elementært nivå og førelementært nivå 

Nivå 

Uttale 

Bruker en dialekt 

og/eller aksent som 

er forståelig i 

luftfartsmiljøet. 

Struktur 

Aktuelle 

grammatiske 

strukturer og 

setningsmønstre 

bestemmes av 

språkfunksjoner som 

er tilpasset 

oppgaven. 

Ordforråd Flyt Forståelse Samhandling 

Føroperativt 

3 

Uttale, trykk, rytme 

og intonasjon er 

påvirket av 

morsmålet eller 

regionale 

variasjoner, og 

dette hemmer ofte 

forståelsen. 

Grunnleggende 

grammatiske 

strukturer og 

setningsmønstre i 

forbindelse med 

forutsigbare 

situasjoner 

beherskes ikke 

alltid. Feil går ofte 

ut over 

meningsinnholdet. 

Ordforråd og 

presisjon er ofte 

tilstrekkelig til å 

kommunisere om 

alminnelige, 

konkrete og 

arbeidsrelaterte 

emner, men bredden 

er begrenset, og 

ordvalget er ofte 

uhensiktsmessig. Er 

ofte ikke i stand til å 

gjøre korrekt bruk 

av omskrivninger 

ved manglende 

ordforråd. 

Kan produsere 

sammenhengende 

tale, men 

formulering og bruk 

av pauser er ofte 

uhensiktsmessig. 

Nøling og langsom 

tale kan hemme 

effektiv 

kommunikasjon. 

Fyllord virker av og 

til distraherende. 

Forståelsen er ofte 

presis med hensyn 

til alminnelige, 

konkrete og 

arbeidsrelaterte 

emner når aksenten 

eller den språklige 

varianten er 

tilstrekkelig 

forståelig i et 

internasjonalt 

språkmiljø. Kan 

mislykkes med å 

forstå en språklig 

vanskelighet, en 

komplisert situasjon 

eller en uforutsett 

hendelse. 

Svarene er av og til 

umiddelbare, 

hensiktsmessige og 

informative. Kan 

innlede og føre en 

samtale med relativ 

letthet om kjente 

emner og i 

forutsigbare 

situasjoner. 

Reagerer vanligvis 

utilstrekkelig i 

uforutsette 

situasjoner. 

Elementært 

2 

Uttale, trykk, rytme 

og intonasjon er 

sterkt påvirket av 

morsmålet eller 

regionale 

variasjoner, og 

dette hemmer 

vanligvis 

forståelsen. 

Behersker bare i 

begrenset omfang 

enkelte innøvde 

grammatiske 

strukturer og 

setningsmønstre. 

Begrenset ordforråd 

som bare består av 

isolerte ord og 

innøvde uttrykk. 

Kan produsere svært 

korte, isolerte og 

innøvde ytringer 

med hyppige pauser 

og distraherende 

bruk av fyllord i 

forsøk på å lete etter 

uttrykk og uttale 

mindre kjente ord. 

Forståelsen 

begrenser seg til 

isolerte, innøvde 

vendinger når disse 

uttales nøyaktig og 

sakte. 

Reaksjonstiden er 

langsom og 

reaksjonene ofte 

uhensiktsmessig. 

Samhandling er 

begrenset til enkle, 

rutinemessige 

replikkskifter. 

Førelementært 

1 

Nivået er under 

elementært nivå. 

Nivået er under 

elementært nivå. 

Nivået er under 

elementært nivå. 

Nivået er under 

elementært nivå. 

Nivået er under 

elementært nivå. 

Nivået er under 

elementært nivå. 
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VEDLEGG IV 

Spesifikasjoner for sertifikater for utdanningsorganisasjoner 

Sertifikater for utdanningsorganisasjoner som utstedes av en vedkommende myndighet i samsvar med denne 

forordning, skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  vedkommende myndighet som utsteder sertifikatet, 

b)  søkeren (navn og adresse), 

c)  typen opplæring og/eller tjenester sertifiseringen gjelder, alt etter som, 

d)  en erklæring om at søkeren oppfyller kravene fastsatt i kapittel V, 

e)  sertifikatets utstedelsesdato og gyldighetstid. 

 ____________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/7/EU 

av 2. mars 2012 

om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II del III til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/48/EF av 18. juni 2009 om sikkerhetskrav til leketøy(1), 

særlig artikkel 46.1 bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 2009/48 er det fastsatt grenseverdier for 

kadmium basert på anbefalinger fra det nederlandske 

nasjonalinstituttet for folkehelse og miljø (RIVM) 

framlagt i en rapport fra 2008 kalt «Chemicals in Toys. 

A general methodology for assessment of chemical 

safety of toys with a focus on elements». Anbefalingene 

fra RIVM tar utgangspunkt i at barns eksponering for 

kjemikalier i leketøy ikke bør overskride et visst nivå, 

kalt «tolerabelt daglig inntak». Ettersom barn er 

eksponert for kjemikalier gjennom andre kilder enn 

leketøy, bør bare en prosentandel av tolerabelt daglig 

inntak komme fra leketøy. Vitenskapskomiteen for 

toksisitet, økotoksisitet og miljø (CSTEE) anbefalte i sin 

rapport fra 2004 at høyst 10 % av tolerabelt daglig 

inntak bør komme fra leketøy. For kadmium og andre 

kjemiske stoffer som er særlig giftige, bør imidlertid 

anbefalt andel ikke overstige 5 % av tolerabelt daglig 

inntak for å sikre at det bare finnes rester som er 

forenlige med god framstillingspraksis. 

2) I samsvar med anbefalingene fra RIVM bør høyeste 

prosentandel av tolerabelt daglig inntak multipliseres 

med vekten til et barn, beregnet til 7,5 kg, og divideres 

med mengde inntatt leketøymateriale, for å bestemme 

grenseverdiene til de kjemiske stoffene som er oppført i 

direktiv 2009/48/EF. 

3) For kadmium tok RIVM utgangspunkt i et tolerabelt 

ukentlig inntak på 7 μg/kg fastsatt av Den felles  

FAO-WHO-ekspertgruppe for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler (JECFA) i 1989 og bekreftet av JECFA i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 64 av 3.3.2012, s. 7, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2013 av 14. juni 

2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013, s. 18. 

(1) EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1. 

2001. En sikkerhetsfaktor på to ble anvendt, hvilket 

resulterte i et tolerabelt ukentlig inntak på 3,5 μg/kg og 

et tolerabelt daglig inntak på 0,5 μg/kg. 

4) For å definere mulige eksponeringsscenarioer for 

kjemiske stoffer ble mengden inntatt leketøymateriale 

beregnet av RIVM til 8 mg per dag for avskrapet 

leketøymateriale, 100 mg for sprøtt leketøymateriale og 

400 mg for flytende eller klebrig leketøymateriale. 

Vitenskapskomiteen for helse- og miljørisiko (SCHER) 

støttet nevnte inntaksgrenser i sin uttalelse «Risks from 

organic CMR substances in toys» av 18. mai 2010. 

5) Ved å anvende 5 % av tolerabelt daglig inntak, 

multiplisert med et barns vekt og dividert med mengde 

inntatt leketøymateriale, ble følgende grenseverdier for 

kadmium fastsatt: 23 mg/kg for avskrapet materiale, 

1,9 mg/kg for tørt materiale og 0,5 mg/kg for flytende 

materiale. 

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) fastslo i sin uttalelse av 30. januar 2009 at 

tolerabelt ukentlig inntak fastsatt av JECFA i 1989 og 

bekreftet av JECFA i 2001 ikke lenger var passende på 

bakgrunn av den nye utviklingen knyttet til kadmiums 

giftighet. EFSA fastslo et nytt tolerabelt ukentlig inntak 

på 2,5 μg/kg, hvilket resulterte i et tolerabelt daglig 

inntak på 0,36 μg/kg. 

7) Ved å anvende 5 % av nytt tolerabelt daglig inntak, 

multiplisert med et barns vekt og dividert med mengde 

inntatt leketøymateriale, fastsettes følgende grense-

verdier for kadmium: 17 mg/kg for avskrapet materiale, 

1,3 mg/kg for tørt materiale og 0,3 mg/kg for flytende 

materiale. 

8) Direktiv 2009/48/EF bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for leketøys sikkerhet —  

2017/EØS/55/38 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II del III til direktiv 2009/48/EF endres i samsvar med 

vedlegget til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 20. januar 2013 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Disse bestemmelsene skal få anvendelse fra 20. juli 2013. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige 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, 2. mars 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO  

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I vedlegg II del III til direktiv 2009/48/EF gjøres følgende endringer: 

I nr. 13 skal oppføringen for kadmium lyde: 

Grunnstoff 

mg/kg 

i tørt, sprøtt, pulverlignende 

eller bøyelig leketøymateriale 

mg/kg 

i flytende eller klebrig 

leketøymateriale 

mg/kg 

i avskrapet leketøymateriale 

«Kadmium 1,3 0,3 17» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 112/2013 

av 7. februar 2013 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om 
fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2014 over 

sekundærmålvariabler for materielle mangler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker 

over inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 

bokstav f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det fastsatt en felles 

ramme for systematisk utarbeiding av europeiske 

statistikker over inntekter og levekår, som omfatter 

sammenlignbare og aktuelle tverrsnitts- og forløpsdata 

for inntekt og for omfang og fordeling av fattigdom og 

sosial utstøting på nasjonalt og europeisk plan. 

2)  I henhold til artikkel 15 nr. 2 bokstav f) i forordning 

(EF) nr. 1177/2003 er gjennomføringstiltak nødvendige 

for å fastsette listen over sekundærmålområder og  

-variabler som hvert år skal inngå i tverr-

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 8.2.2013, s. 2, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 130/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI 

(Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 

67 av 28.11.2013, s. 37. 

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1. 

snittskomponenten i EU-SILC. Listen over sekun-

dærmålvariabler som skal inngå i modulen om 

materielle mangler, bør fastsettes for 2014 sammen med 

tilhørende variabelkoder. 

3)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det europeiske 

statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Listen over sekundærmålvariabler og variabelidentifikatorer for 

2014-modulen om materielle mangler, som skal inngå i 

tverrsnittskomponenten i europeiske statistikker over inntekter 

og levekår (EU-SILC), skal være som fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2017/EØS/55/39 

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

Utferdiget i Brussel, 7. februar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I denne forordning får følgende enheter, datainnsamlingsmetode og referanseperiode anvendelse: 

1. Enheter 

Målvariablene omfatter ulike typer enheter: 

Variabelen for økonomiske vanskeligheter gjelder husholdningsnivå og viser til husholdningen som helhet. 

Det skal framlegges opplysninger om grunnleggende behov, fritidsaktiviteter og sosiale aktiviteter, varige 

forbruksvarer og mobilitet i kategorien «voksne» for alle nåværende husholdningsmedlemmer, eventuelt for alle 

utvalgte oppgavegivere over 16 år. 

Alle spørsmål om barn gjelder alle husholdningsmedlemmer mellom 1 og 15 år, unntatt de to variablene om 

utdanningsbehov, som bare gjelder barn som går på skolen. Spørsmålene skal besvares av husholdningens 

oppgavegiver for hele gruppen av barn. Dersom svaret på et spørsmål er negativt for minst ett barn, skal det samme 

antas å gjelde for hele gruppen av barn. 

Alder viser til alderen ved utløpet av inntektsreferanseperioden. 

2. Datainnsamlingsmetode 

For variabler som gjelder husholdningsnivå, er datainnsamlingsmetoden personlige intervjuer med husholdningens 

oppgavegiver. 

For variabler som gjelder individnivå, er datainnsamlingsmetoden personlige intervjuer med alle nåværende 

husholdningsmedlemmer over 16 år, eventuelt med hver enkelt utvalgte oppgavegiver. 

For variabler som gjelder barn, er datainnsamlingsmetoden personlige intervjuer med husholdningens 

oppgavegiver. 

På grunn av typen opplysninger som skal samles inn, tillates bare personlige intervjuer (unntaksvis intervjuer med 

stedfortredere for personer som er midlertidig fraværende eller ikke har mulighet til å svare). 

3. Referanseperiode 

Referanseperioden for alle målvariabler er den aktuelle situasjonen. 

4. Overføring av data 

Sekundærmålvariablene skal sendes til Kommisjonen (Eurostat) i husholdningsdatafilen (H-fil) og i 

personopplysningsfilen (P-fil) etter primærmålvariablene. 

2014-MODUL OM MATERIELLE MANGLER – OMRÅDER OG LISTE OVER MÅLVARIABLER 

Variabelidentifikator Verdier Målvariabel 

Spørsmål om husholdningen stilt på husholdningsnivå 

Økonomiske vanskeligheter 

HD080  Bytter ut utslitte møbler(*) 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD080_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

Spørsmål stilt på individnivå (personer over 16 år) 

Grunnleggende behov 

PD020  Bytter ut utslitte klær med nye (ikke brukte)(*) 

1 Ja 
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Variabelidentifikator Verdier Målvariabel 

 2 Nei, har ikke råd 

 3 Nei, andre årsaker 

PD020_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PD030  Har to par sko i riktig størrelse (herunder ett par helårssko)(*) 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD030_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Fritidsaktiviteter og sosiale aktiviteter 

PD050  Treffer venner/familie (slektninger) for en drink / et måltid minst en 

gang i måneden(*) 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD050_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PD060  Deltar regelmessig i en fritidsaktivitet(*) 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD060_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

PD070  Bruker litt penger på seg selv hver uke(*) 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

PD070_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Varige forbruksvarer 

PD080  Internett-tilknytning til privat bruk i hjemmet(*) 

1 Ja 

2 Nei, har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 
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Variabelidentifikator Verdier Målvariabel 

PD080_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Mobilitet 

PD090  Regelmessig bruk av offentlig transport 

1 Ja 

2 Nei, billettene er for dyre 

3 Nei, stasjonen er for langt unna 

4 Nei, tilgjengeligheten er for dårlig 

5 Nei, bruker privat transport 

6 Nei, andre årsaker 

PD090_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 3 Ikke utvalgt oppgavegiver 

Spørsmål om barn stilt på husholdningsnivå 

Grunnleggende behov 

HD100  Noen nye (ikke brukte) klær 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD100_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen barn mellom 1 og 15 år) 

HD110  Har to par sko i riktig størrelse (herunder ett par helårssko) 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD110_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen barn mellom 1 og 15 år) 

HD120  Frukt og grønnsaker en gang om dagen 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD120_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen barn mellom 1 og 15 år) 
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Variabelidentifikator Verdier Målvariabel 

HD140  Et måltid med kjøtt, kylling eller fisk (eller tilsvarende vegetarrett) 

minst en gang om dagen 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD140_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen barn mellom 1 og 15 år) 

Utdannings- eller fritidsbehov 

HD150  Det er bøker i hjemmet som er egnet for barnas aldersgruppe 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD150_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen barn mellom 1 og 15 år) 

HD160  Fritidsutstyr til utendørsbruk 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD160_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen barn mellom 1 og 15 år) 

HD170  Innendørsleker 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD170_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen barn mellom 1 og 15 år) 

HD180  Regelmessige fritidsaktiviteter 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD180_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen barn mellom 1 og 15 år) 
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Variabelidentifikator Verdier Målvariabel 

HD190  Feiring av spesielle begivenheter 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD190_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen barn mellom 1 og 15 år) 

HD200  Inviterer av og til venner hjem for å leke eller spise 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD200_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen barn mellom 1 og 15 år) 

HD210  Deltar på skoleturer og -arrangementer som koster penger 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD210_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen barn mellom 1 og 15 år) 

– 4 Ikke relevant (ingen barn i skolen) 

HD220  Har et egnet sted å studere og gjøre lekser 

1 Ja 

2 Nei 

HD220_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen barn mellom 1 og 15 år) 

– 4 Ikke relevant (ingen barn i skolen) 

HD240  Reiser på ferie til et annet sted minst en uke i året 

1 Ja 

2 Nei, husholdningen har ikke råd 

3 Nei, andre årsaker 

HD240_F 1 Angitt 

– 1 Mangler 

– 2 Ikke relevant (ingen barn mellom 1 og 15 år) 

(*) I tillegg til den obligatoriske rapporteringen for referanseåret 2014, kan denne variabel inngå for referanseåret 2013 på frivillig 

grunnlag. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2012/30/EU 

av 25. oktober 2012 

om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i artikkel 54 

annet ledd i traktaten om Den europeiske unions virkemåte for å verne selskapsdeltakeres og 

tredjemanns interesser når det gjelder stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av 

deres kapital, med det formål å gjøre slike garantier likeverdige 

(omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 50 nr. 1 og nr. 2 bokstav g), 

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 den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Annet rådsdirektiv 77/91/EØF av 13. desember 1976 

om samordning av de garantier som kreves i 

medlemsstatene av selskaper som definert i traktatens 

artikkel 54 annet ledd for å verne selskapsdeltakeres og 

tredjemanns interesser når det gjelder stiftelsen av åpne 

aksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital, 

med det formål å gjøre slike garantier likeverdige(3) er 

blitt betydelig endret flere ganger(4). Ettersom det skal 

gjøres ytterligere endringer, bør direktivet av 

klarhetshensyn omarbeides. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 315 av 14.11.2012,  

s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII 

(Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 

nr. 67 av 28.11.2013, s. 38. 

(1) EUT C 132 av 3.5.2011, s. 113. 

(2) Europaparlamentets holdning av 15. november 2011 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. oktober 2012. 

(3) EFT L 26 av 31.1.1977, s. 1. Merknad: Tittelen på direktiv 

77/91/EØF er endret for å ta hensyn til omnummereringen av 

artiklene i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap i 

samsvar med artikkel 5 i Lisboa-traktaten; den opprinnelige 

henvisningen var til traktatens artikkel 58 annet ledd. 

(4) Se vedlegg II del A. 

2) Samordningen som er angitt i traktatens artikkel 50 nr. 2 

bokstav g) og i det alminnelige program for oppheving 

av restriksjoner på etableringsadgangen, som ble 

påbegynt ved første rådsdirektiv 68/151/EØF 

 av 9. mars 1968 om samordning av de garantier som 

kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i 

traktatens artikkel 58 annet ledd for å verne 

selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med det 

formål å gjøre garantiene likeverdige(5), er særlig viktig 

med hensyn til allmennaksjeselskaper fordi deres 

virksomhet spiller en framtredende rolle i 

medlemsstatenes økonomi og ofte strekker seg ut over 

de nasjonale grensene. 

3) For å sikre et minste likeverdig vern for både aksjeeiere 

og kreditorer i allmennaksjeselskaper er det særlig 

viktig å samordne nasjonale bestemmelser om 

selskapenes stiftelse og om sikring, forhøyelse og 

nedsettelse av selskapskapitalen. 

4) I Unionen skal vedtektene eller stiftelsesdokumentene 

til allmennaksjeselskaper gjøre det mulig for alle 

interesserte personer å skaffe seg kjennskap til 

selskapets vesentlige kjennetegn, herunder selskapets 

nøyaktige kapitalsammensetning. 

5) Unionsbestemmelser er nødvendige for å bevare 

kapitalen som utgjør kreditorenes sikkerhet, særlig ved å 

forby enhver nedsettelse av kapitalen gjennom 

uberettiget utdeling til aksjeeierne og ved å begrense 

selskapets mulighet til å erverve egne aksjer. 

6) Begrensningene med hensyn til et selskaps erverv av 

egne aksjer bør ikke få anvendelse bare på erverv som 

selskapet selv har foretatt, men også på erverv foretatt 

av en person som opptrer i eget navn, men på selskapets 

vegne.  

  

(5) EFT L 65 av 14.3.1968, s. 8. 

2017/EØS/55/40 
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7) For å hindre at et allmennaksjeselskap bruker et annet 

selskap som det har flertallet av stemmerettene i eller 

som det kan utøve dominerende innflytelse på, til å 

erverve egne aksjer uten å overholde begrensningene 

som er fastsatt i denne forbindelse, bør reglene for et 

selskaps erverv av egne aksjer utvides til også å gjelde 

de viktigste og hyppigste tilfellene av et slikt annet 

selskaps erverv av aksjer. Disse reglene bør også gjelde 

for tegning av aksjer i allmennaksjeselskapet. 

8) For å hindre at dette direktiv omgås, bør selskaper som 

omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/101/EF av 16. september 2009 om samordning av 

de garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper 

som definert i traktatens artikkel 54 annet ledd for å 

verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser, med 

det formål å gjøre garantiene likeverdige(1) og selskaper 

som omfattes av tredjestaters lovgivning og har 

lignende juridisk form, også omfattes av reglene nevnt i 

betraktning 7. 

9) Dersom forholdet mellom et allmennaksjeselskap og et 

annet slikt selskap som nevnt i betraktning 7 bare er 

indirekte, bør det lempes på de bestemmelser som skal 

anvendes ved et direkte forhold, ved at en midlertidig 

oppheving av stemmeretter tillates som et minstetiltak 

for å oppnå formålet med dette direktiv. 

10) Det er videre berettiget å unnta tilfeller der en 

yrkesvirksomhets særskilte art utelukker at oppnåelsen 

av formålet med dette direktiv trues. 

11) Med hensyn til formålet med traktatens artikkel 50 nr. 2 

bokstav g) er det nødvendig at medlemsstatenes 

lovgivning om forhøyelse og nedsettelse av kapital 

sikrer overholdelse og harmonisering av prinsippene om 

likebehandling av aksjeeiere i samme situasjon og om 

vern for kreditorer som har fordringer som eksisterte før 

beslutningen om nedsettelse av kapitalen. 

12) For å styrke det standardiserte kreditorvernet i alle 

medlemsstatene bør kreditorene på visse vilkår kunne ta 

rettslige eller forvaltningsmessige skritt dersom deres 

  

(1) EUT L 258 av 1.10.2009, s. 11. Merknad: Tittelen på direktiv 

2009/101/EF er endret for å ta hensyn til omnummereringen av 

artiklene i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap i 

samsvar med artikkel 5 i Lisboa-traktaten; den opprinnelige 

henvisningen var til traktatens artikkel 48 annet ledd. 

fordringer settes i fare som en følge av nedsettelsen av 

et allmennaksjeselskaps kapital. 

13) For å hindre markedsmisbruk bør medlemsstatene ved 

gjennomføring av dette direktiv ta hensyn til 

bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og 

markedsmanipulering (markedsmisbruk)(2), kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 

2003 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for 

tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle 

instrumenter(3) og kommisjonsdirektiv 2004/72/EF 

av 29. april 2004 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med 

hensyn til gjeldende markedspraksis, definisjonen av 

innsideinformasjon i forbindelse med råvarederivater, 

utarbeiding av lister over personer som har tilgang til 

innsideinformasjon, melding av transaksjoner foretatt av 

personer med overordnet ansvar samt melding av 

mistenkelige transaksjoner(4). 

14) I lys av Domstolens dom av 6. mai 2008 i sak C-133/06 

Parlamentet v Rådet(5) anses det nødvendig å 

omformulere ordlyden i artikkel 6 nr. 3 i direktiv 

77/91/EØF for å fjerne et eksisterende sekundært rettslig 

grunnlag og for å fastsette at både Europaparlamentet og 

Rådet skal undersøke og, ved behov, endre beløpet 

nevnt i nr. 1 i nevnte artikkel. 

15) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 

forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 

nasjonal lovgivning og anvendelsen av direktivene 

oppført i vedlegg II del B — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

1.  Samordningstiltakene fastsatt i dette direktiv får 

anvendelse på medlemsstatenes lover og forskrifter som gjelder 

for selskapsformer oppført i vedlegg I. 

Navnet på ethvert selskap med en selskapsform som er oppført i 

vedlegg I, skal inneholde eller følges av en betegnelse som er 

forskjellig fra betegnelsen fastsatt for andre selskapsformer. 

  

(2) EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16. 

(3) EUT L 336 av 23.12.2003, s. 33. 

(4) EUT L 162 av 30.4.2004, s. 70. 

(5) [2008] saml. I-3189. 
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2.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende dette direktiv på 

investeringsselskaper med skiftende kapital og på 

samvirkeforetak som er stiftet i en av selskapsformene oppført i 

vedlegg I. I den utstrekning medlemsstatenes lovgivning gjør 

bruk av denne muligheten, skal de kreve at slike selskaper har 

med betegnelsen «investeringsselskap med skiftende kapital» 

eller «samvirkeforetak» i alle dokumenter som er angitt i 

artikkel 5 i direktiv 2009/101/EF. 

Med «investeringsselskap med skiftende kapital» menes i dette 

direktiv bare de selskaper 

– som har som eneste formål å investere sine midler i 

forskjellige former for verdipapirer, fast eiendom eller andre 

eiendeler med det eneste mål å spre investeringsrisikoen og 

å la aksjeeierne nyte godt av resultatene av forvaltningen av 

deres eiendeler, 

– som tilbyr sine aksjer for offentlig tegning, og 

– som har vedtekter der det er fastsatt at de, innenfor grensene 

av en fastsatt laveste og høyeste kapital, til enhver tid kan 

utstede, kjøpe tilbake eller videreselge aksjer. 

Artikkel 2 

Selskapets vedtekter eller stiftelsesdokument skal alltid 

inneholde minst følgende opplysninger:  

a)  selskapsformen og selskapets navn, 

b)  selskapets formål, 

c)  når selskapet ikke har en autorisert kapital, størrelsen på 

den tegnede kapitalen, 

d)  når selskapet har en autorisert kapital, størrelsen på denne 

og på den tegnede kapitalen på tidspunktet da selskapet ble 

stiftet eller fikk tillatelse til å begynne sin virksomhet, og 

ved enhver endring i den autoriserte kapitalen, med 

forbehold for direktiv 2009/101/EF artikkel 2 bokstav e), 

e)  med mindre dette er fastsatt i lov, regler som bestemmer 

antallet og framgangsmåten ved utnevnelse av medlemmer 

til organer som har ansvar for å representere selskapet 

overfor tredjemann, administrere, lede, føre tilsyn eller 

kontroll med selskapet, og som bestemmer fordelingen av 

myndighet mellom disse organer, 

f)  hvor lenge selskapet skal bestå når varigheten ikke er 

ubegrenset. 

Artikkel 3 

Minst følgende opplysninger skal framgå av enten vedtektene 

eller stiftelsesdokumentet eller et eget dokument som 

offentliggjøres etter framgangsmåten som er fastsatt i hver 

enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 3 i 

direktiv 2009/101/EF: 

a)  selskapets forretningskontor, 

b)  de tegnede aksjenes pålydende verdi og, minst en gang i 

året, antallet aksjer, 

c)  antall tegnede aksjer uten pålydende verdi, når slike aksjer 

kan utstedes i henhold til nasjonal lovgivning, 

d)  eventuelle særlige vilkår som begrenser aksjenes 

omsettelighet, 

e)  dersom det finnes flere aksjeklasser, opplysninger som er 

angitt under bokstav b)-d) for hver aksjeklasse, og 

rettighetene knyttet til hver aksjeklasse, 

f)  om aksjene er utstedt på navn eller er ihendehaveraksjer, når 

nasjonal lovgivning tillater begge typer, og alle 

bestemmelser om konvertering av slike aksjer, med mindre 

framgangsmåten er fastsatt ved lov, 

g)  størrelsen av den delen av den tegnede kapitalen som er 

innbetalt på tidspunktet for selskapets stiftelse eller på det 

tidspunkt selskapet fikk tillatelse til å begynne sin 

virksomhet, 

h)  den pålydende verdien av de aksjer, eller antallet aksjer når 

de er uten pålydende verdi, som utstedes som vederlag for 

innskudd i annet enn penger, samt opplysninger om 

innskuddets art og navnet på personen som yter innskuddet, 
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i)  identiteten til fysiske eller juridiske personer eller selskaper 

som har undertegnet vedtektene eller stiftelsesdokumentet, 

eller i hvis navn dette har skjedd, eller, når stiftelsen av 

selskapet ikke skjer samtidig, identiteten til fysiske eller 

juridiske personer eller selskaper som har undertegnet utkast 

til vedtekter eller stiftelsesdokument, eller i hvis navn dette 

har skjedd, 

j)  det samlede beløp eller i det minste et overslag over alle 

kostnader som skal betales av selskapet eller belastes det i 

forbindelse med stiftelsen og eventuelt før det får tillatelse 

til å begynne sin virksomhet, og 

k)  enhver særlig fordel som under selskapsstiftelsen eller 

inntil det tidspunkt selskapet får tillatelse til å begynne sin 

virksomhet, er gitt til noen som har deltatt i 

selskapsstiftelsen eller i disposisjoner som fører til at 

tillatelse til å begynne virksomhet blir gitt. 

Artikkel 4 

1.  Når en medlemsstats lovgivning fastsetter at et selskap 

ikke kan begynne sin virksomhet uten tillatelse, skal den også 

fastsette bestemmelser om ansvar for forpliktelser selskapet har 

påtatt seg eller som er inngått på selskapets vegne i løpet av 

perioden før slik tillatelse innvilges eller avslås. 

2.  Nr. 1 skal ikke gjelde forpliktelser i henhold til avtaler 

som selskapet har inngått under forutsetning av at tillatelse til å 

begynne virksomhet vil bli gitt. 

Artikkel 5 

1.  Når en medlemsstats lovgivning krever at et selskap skal 

stiftes av flere deltakere, skal det forhold at alle aksjene eies av 

én person eller at antall deltakere har sunket under det 

lovbestemte minsteantallet etter stiftelsen av selskapet, ikke 

uten videre føre til oppløsning av selskapet. 

2.  Dersom selskapet i henhold til en medlemsstats 

lovgivning kan oppløses etter rettslig pålegg i tilfeller som 

nevnt i nr. 1, skal dommeren som har domsmyndighet, kunne gi 

selskapet tilstrekkelig tid til å bringe forholdet i orden. 

3.  Når slikt pålegg om oppløsning som nevnt i nr. 2 er gitt, 

skal selskapet avvikles. 

Artikkel 6 

1.  For at et selskap skal kunne stiftes eller få tillatelse til å 

begynne virksomhet, skal det etter medlemsstatenes lovgivning 

kreves at det skal tegnes en minstekapital som ikke kan 

fastsettes til mindre enn 25 000 euro. 

2.  Hvert femte år skal Europaparlamentet og Rådet, etter 

forslag fra Kommisjonen i samsvar med traktatens artikkel 50 

nr. 1 og nr. 2 bokstav g), vurdere og om nødvendig endre 

beløpet angitt i euro i nr. 1 i lys av den økonomiske og 

monetære utvikling i Unionen og tendensen til at bare store og 

mellomstore foretak kan velge de selskapsformene som er 

oppført i vedlegg I. 

Artikkel 7 

Den tegnede kapitalen kan bare bestå av eiendeler som kan gis 

en økonomisk vurdering. Eiendelene kan imidlertid ikke bestå 

av forpliktelsen til å utføre arbeid eller yte tjenester. 

Artikkel 8 

Aksjer kan ikke utstedes til et beløp under deres pålydende 

verdi, eller deres bokførte pariverdi når de er uten pålydende 

verdi. 

Medlemsstatene kan imidlertid tillate at de som ervervsmessig 

påtar seg å plassere aksjer, betaler mindre enn det fulle beløp 

for aksjer de tegner i forbindelse med en slik transaksjon. 

Artikkel 9 

Aksjer som utstedes som vederlag, skal på tidspunktet for 

selskapets stiftelse eller det tidspunkt da selskapet gis tillatelse 

til å begynne virksomhet, være innbetalt med minst 25 % av 

pålydende verdi, eller av den bokførte pariverdi når de er uten 

pålydende verdi. 

Aksjer som utstedes som vederlag for innskudd i annet enn 

penger på tidspunktet for selskapets stiftelse eller det tidspunkt 

da det ble gitt tillatelse til å begynne virksomhet, skal likevel 

være fullt innbetalt innen fem år fra selskapet er stiftet eller 

tillatelse er gitt. 
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Artikkel 10 

1.  Ved innskudd i annet enn penger skal det før selskapet 

stiftes eller før selskapet får tillatelse til å begynne virksomhet, 

utarbeides en rapport av en eller flere uavhengige sakkyndige 

som er oppnevnt eller godkjent av en forvaltningsmyndighet 

eller rettsmyndighet. De sakkyndige kan være fysiske eller 

juridiske personer eller selskaper, i henhold til hver enkelt 

medlemsstats lovgivning. 

2.  De sakkyndiges rapport som er omhandlet i nr. 1, skal 

inneholde minst en beskrivelse av hver eiendel som utgjør 

innskuddet og de metoder for verdsetting som er anvendt, og 

skal angi om de framkomne verdiene minst svarer til aksjenes 

antall og pålydende verdi, eller bokførte pariverdi når de er uten 

pålydende verdi, og eventuelt til overkursen for aksjene som 

skal utstedes som vederlag. 

3.  De sakkyndiges rapport skal offentliggjøres på den måte 

som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar 

med artikkel 3 i direktiv 2009/101/EF. 

4.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende denne artikkel 

når 90 % av pålydende verdi av alle aksjene, eller av den 

bokførte pariverdi når de er uten pålydende verdi, er utstedt til 

ett eller flere selskaper som vederlag for innskudd i annet enn 

penger, og når følgende vilkår er oppfylt: 

a)  personene nevnt i artikkel 3 bokstav i) i det selskapet som 

skal motta innskuddene i annet enn penger, har gitt avkall 

på de sakkyndiges rapport, 

b)  avkallet er offentliggjort i samsvar med artikkel 3, 

c)  selskapene som skal yte innskuddene i annet enn penger, 

har reserver som i henhold til lov eller vedtekter ikke kan 

utdeles, og som minst tilsvarer den pålydende verdi, eller 

den bokførte pariverdi når de er uten pålydende verdi, av 

aksjene som er utstedt som vederlag for innskudd i annet 

enn penger, 

d)  selskapene som yter innskudd i annet enn penger, 

garanterer opp til et beløp som tilsvarer beløpet angitt i 

bokstav c), for den gjeld som mottakerselskapet stifter fra 

det tidspunkt aksjene utstedes som vederlag for innskudd i 

annet enn penger, og til ett år etter offentliggjøringen av 

selskapets årsregnskap for det regnskapsår da innskudd fant 

sted. Enhver overdragelse av disse aksjene er forbudt i 

denne perioden, 

e)  garantien nevnt i bokstav d) er offentliggjort i samsvar med 

artikkel 3, og 

f)  selskapene som yter innskudd i annet enn penger, skal 

overføre et beløp som tilsvarer beløpet angitt i bokstav c), 

til en reserve som først kan utdeles tre år etter 

offentliggjøringen av mottakerselskapets årsregnskap for 

det regnskapsår da innskuddene i annet enn penger fant 

sted, eller eventuelt på et senere tidspunkt da alle krav i 

forbindelse med garantien som er nevnt i bokstav d), og 

som er fremmet i løpet av dette tidsrom, er dekket. 

5.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende denne artikkel ved 

stiftelsen av et nytt selskap gjennom fusjon eller deling dersom 

det er utarbeidet en rapport fra en eller flere uavhengige 

sakkyndige om fusjons- eller delingsplanen. 

Dersom medlemsstatene beslutter å anvende denne artikkel i 

tilfellene nevnt i første ledd, kan de fastsette at rapporten nevnt 

i denne artikkel samt rapporten fra en eller flere uavhengige 

sakkyndige om fusjons- eller delingsplanen, kan utarbeides av 

den eller de samme sakkyndige. 

Artikkel 11 

1.  Medlemsstatene kan velge ikke å anvende artikkel 10 

nr. 1-3 i dette direktiv dersom det etter beslutning i 

administrasjons- eller ledelsesorganet bidras med omsettelige 

verdipapirer som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 18 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 

2004 om markeder for finansielle instrumenter(1) eller 

pengemarkedsinstrumenter som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 19 i nevnte direktiv som innskudd i annet enn penger, og 

disse verdipapirene eller pengemarkedsinstrumentene 

verdsettes ut fra den veide gjennomsnittsprisen de er omsatt for 

på et eller flere regulert(e) marked(er) som definert i artikkel 4 

nr. 1 punkt 14 i nevnte direktiv i et tilstrekkelig langt tidsrom, 

som skal fastsettes ved nasjonal lovgivning, før den faktiske 

datoen for betaling av innskuddet i annet enn penger. 

Dersom denne prisen imidlertid er blitt påvirket av 

ekstraordinære omstendigheter som i vesentlig grad kan endre 

verdien av eiendelen på den faktiske innskuddsdatoen, herunder 

situasjoner der markedet for slike omsettelige verdipapirer eller 

pengemarkedsinstrumenter er blitt illikvid, skal det foretas en 

ny verdsetting på administrasjons- eller ledelsesorganets 

initiativ og ansvar. 

  

(1) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1. 
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Ved den nye verdsettingen får artikkel 10 nr. 1-3 anvendelse. 

2.  Medlemsstatene kan velge ikke å anvende artikkel 10 

nr. 1-3 dersom det etter beslutning i administrasjons- eller 

ledelsesorganet bidras med andre eiendeler enn omsettelige 

verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel som innskudd i annet enn penger, dersom den virkelige 

verdien allerede er blitt vurdert av en anerkjent uavhengig 

sakkyndig og følgende vilkår er oppfylt: 

a)  den virkelige verdien fastsettes for en dato høyst seks 

måneder før den faktiske innskuddsdatoen for eiendelene, 

og 

b)  verdsettingen er foretatt i samsvar med allment aksepterte 

verdsettingsstandarder og -prinsipper i medlemsstaten, som 

får anvendelse på den type eiendeler som skal overdras. 

Dersom det inntrer nye omstendigheter som vesentlig endrer 

eiendelens virkelige verdi på den faktiske innskuddsdatoen, 

skal det foretas en ny verdsetting på administrasjons- eller 

ledelsesorganets initiativ og ansvar. 

Ved den nye verdsettingen får artikkel 10 nr. 1-3 anvendelse. 

Dersom det ikke foretas en ny verdsetting, kan en eller flere 

aksjeeiere som til sammen har minst 5 % av selskapets tegnede 

kapital den dag beslutningen om kapitalforhøyelse tas, kreve en 

verdsetting av en uavhengig sakkyndig, og i så fall får 

artikkel 10 nr. 1-3 anvendelse. 

En eller flere slike aksjeeiere kan framsette et krav inntil den 

faktiske innskuddsdatoen for eiendelene, forutsatt at den (de) 

berørte aksjeeier(ne) fortsatt til sammen har minst 5 % av 

selskapets tegnede kapital, slik den var den dag beslutningen 

om kapitalforhøyelse ble tatt. 

3.  Medlemsstatene kan velge ikke å anvende artikkel 10 

nr. 1-3 dersom det etter beslutning i administrasjons- eller 

ledelsesorganet bidras med andre eiendeler enn omsettelige 

verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel som innskudd i annet enn penger, hvis virkelige verdi 

for hver eiendel hentes fra det lovfestede regnskapet fra 

foregående regnskapsår, forutsatt at det lovfestede regnskapet 

er revidert i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av 

årsregnskap og konsernregnskap(1). 

Nr. 2 annet til femte ledd får tilsvarende anvendelse. 

Artikkel 12 

1.  Dersom innskudd i annet enn penger som nevnt i 

artikkel 11 forekommer uten en rapport fra en sakkyndig som 

nevnt i artikkel 10 nr. 1-3, skal det i tillegg til kravene i 

artikkel 3 bokstav h) og innen en måned fra den faktiske 

innskuddsdatoen for eiendelene offentliggjøres en erklæring 

med følgende opplysninger: 

a)  en beskrivelse av det aktuelle innskuddet i annet enn 

penger, 

b)  dets verdi, årsaken til verdsettingen og eventuelt 

verdsettingsmetode, 

c)  en uttalelse om hvorvidt den beregnede verdien minst 

tilsvarer aksjenes antall og pålydende verdi, eller bokført 

pariverdi når de er uten pålydende verdi, og eventuelt til 

overkursen for de aksjene som skal utstedes som vederlag, 

og 

d)  en uttalelse om at det ikke er inntrådt nye omstendigheter 

av betydning for den opprinnelige verdsettingen. 

Offentliggjøringen skal skje på den måte som er fastsatt i hver 

enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 3 i 

direktiv 2009/101/EF. 

2.  Dersom det foreslås innbetalt innskudd i annet enn penger 

uten en rapport fra en sakkyndig som nevnt i artikkel 10 nr. 1-3, 

i forbindelse med en kapitalforhøyelse som foreslås i henhold 

til artikkel 29 nr. 2, skal det på den måte som er fastsatt i hver 

enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 3 i 

direktiv 2009/101/EF, offentliggjøres en meddelelse som skal 

inneholde datoen for beslutningen om kapitalforhøyelse og 

opplysningene nevnt i nr. 1 i denne artikkel, før overdragelsen 

av eiendelene som innskudd i annet enn penger kan bli gyldig. I 

så fall skal erklæringen nevnt i nr. 1 i denne artikkel begrenses 

til en uttalelse om at ingen nye omstendigheter har inntruffet 

etter at meddelelsen ble offentliggjort. 

  

(1) EUT L 157 av 9.6.2006, s. 87. 
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3.  Hver medlemsstat skal gjennom egnede tiltak sikre at 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 og i denne artikkel følges 

når det innbetales innskudd i annet enn penger uten en rapport 

fra en sakkyndig som nevnt i artikkel 10 nr. 1-3. 

Artikkel 13 

1.  Selskapets erverv av eiendeler tilhørende en person eller 

et selskap som nevnt i artikkel 3 bokstav i) mot et vederlag som 

minst utgjør en tidel av den tegnede kapitalen, skal kontrolleres 

og offentliggjøres etter reglene i artikkel 10 nr. 1-3 og 

godkjennes av generalforsamlingen når ervervet finner sted før 

utløpet av en frist som er fastsatt i nasjonal lovgivning, og som 

minst må være to år regnet fra tidspunktet for selskapets 

stiftelse eller fra tidspunktet da tillatelse til å begynne 

virksomhet ble gitt. 

Artikkel 11 og 12 får tilsvarende anvendelse. 

Medlemsstatene kan også kreve at disse bestemmelsene skal 

anvendes når eiendelene tilhører en aksjeeier eller en annen 

person. 

2.  Nr. 1 skal ikke gjelde erverv som inngår som ledd i 

selskapets vanlige virksomhet, erverv gjort på foranledning 

eller under kontroll av en forvaltningsmyndighet eller 

rettsmyndighet eller erverv på børs. 

Artikkel 14 

Med forbehold for bestemmelsene om nedsettelse av den 

tegnede kapitalen kan aksjeeierne ikke fritas fra plikten til å 

innbetale sine innskudd. 

Artikkel 15 

Inntil en senere samordning av nasjonal lovgivning er 

gjennomført, skal medlemsstatene treffe de nødvendige tiltak 

for å sikre minst samme garantier som de som er fastsatt i 

artikkel 2-14, ved omdanning av en annen selskapsform til et 

allmennaksjeselskap. 

Artikkel 16 

Artikkel 2-15 skal ikke berøre medlemsstatenes bestemmelser 

om kompetanse og framgangsmåte i forbindelse med endring 

av vedtektene eller stiftelsesdokumentet. 

Artikkel 17 

1.  Med unntak for nedsettelse av tegnet kapital kan utdeling 

til aksjeeierne ikke foretas når nettoeiendelene slik de framgår 

av årsregnskapet på avslutningsdatoen for siste regnskapsår, er 

eller etter en slik utdeling ville bli mindre enn den tegnede 

kapitalen med tillegg av de reserver som i henhold til lov eller 

vedtekter ikke kan utdeles. 

2.  Når den ikke innbetalte delen av den tegnede kapitalen 

ikke er oppført under eiendeler i balansen, skal dette beløpet 

trekkes fra beløpet til den tegnede kapitalen nevnt i nr. 1. 

3.  Beløpet som utdeles til aksjeeierne, kan ikke overskride 

overskuddet ved utgangen av siste regnskapsår med tillegg av 

eventuelt overført overskudd samt overført beløp fra reserver 

som er tilgjengelige for dette formål, etter fradrag for overført 

underskudd og beløp som i henhold til lov eller vedtekter er 

avsatt til reserven. 

4.  Uttrykket «utdeling» slik det anvendes i nr. 1 og 3, 

omfatter særlig utbetaling av utbytte og renteinntekter knyttet 

til aksjer. 

5.  Når medlemsstatenes lovgivning tillater utbetaling av 

foreløpig utbytte, skal minst følgende vilkår være oppfylt: 

a)  det skal settes opp delårsregnskap som viser at midlene som 

er disponible for utdeling, er tilstrekkelige, 

b)  beløpet som skal utdeles, kan ikke overskride det samlede 

overskuddet som er opparbeidet siden avslutningen av det 

siste regnskapsåret som årsregnskapet er vedtatt for, med 

tillegg av eventuelt overført overskudd og beløp som er 

overført fra reserver som er tilgjengelige for dette formål, 

etter fradrag for overført underskudd og beløp som i 

henhold til lov eller vedtekter er avsatt til reserven. 

6.  Nr. 1-5 skal ikke berøre medlemsstatenes bestemmelser 

om forhøyelse av den tegnede kapitalen ved oppløsning av 

reserver. 

7.  En medlemsstats lovgivning kan fastsette unntak fra nr. 1 

når det gjelder investeringsselskaper med fast kapital. 

Med uttrykket «investeringsselskap med fast kapital» menes i 

dette nummer bare selskaper 
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a)  som har som eneste formål å investere sine midler i 

forskjellige former for verdipapirer, fast eiendom eller 

andre eiendeler med det eneste mål å spre 

investeringsrisikoen og å la aksjeeierne nyte godt av 

resultatene av forvaltningen av deres eiendeler, og 

b)  som tilbyr sine aksjer for offentlig tegning. 

I den utstrekning medlemsstatenes lovgivning benytter denne 

muligheten, skal den 

a)  pålegge slike selskaper å sørge for at uttrykket 

«investeringsselskap» framgår av alle dokumenter angitt i 

artikkel 5 i direktiv 2009/101/EF, 

b)  ikke gi et slikt selskap hvis nettoeiendeler er mindre enn 

beløpet angitt i nr. 1, tillatelse til å foreta utdeling til 

aksjeeierne når selskapets samlede eiendeler, slik de 

framgår av årsregnskapet på avslutningsdatoen for siste 

regnskapsår, er eller etter utdeling ville bli mindre enn en 

og en halv gang selskapets samlede gjeld til kreditorene, 

slik det framgår av årsregnskapet, og 

c)  pålegge alle slike selskaper som foretar utdeling når 

selskapets nettoeiendeler er mindre enn beløpet angitt i 

nr. 1, å opplyse om dette i en egen merknad til 

årsregnskapet. 

Artikkel 18 

Enhver utdeling som er foretatt i strid med artikkel 17, skal 

tilbakebetales av aksjeeierne som har mottatt den, dersom 

selskapet kan godtgjøre at aksjeeierne kjente til at utdelingen 

var urettmessig, eller at de etter forholdene ikke kunne være 

ukjent med dette. 

Artikkel 19 

1.  I tilfelle av betydelige tap av den tegnede kapital skal det 

innkalles til generalforsamling innen en frist fastsatt i 

medlemsstatenes lovgivning for å ta stilling til om selskapet 

skal oppløses eller om det skal treffes andre tiltak. 

2.  En medlemsstats lovgivning kan ikke fastsette størrelsen 

av det tapet som skal anses som betydelig i henhold til nr. 1, til 

mer enn halvparten av den tegnede kapitalen. 

Artikkel 20 

1.  Selskapet kan ikke tegne egne aksjer. 

2.  Dersom aksjene i et selskap er tegnet av en person som 

handler i eget navn, men på selskapets vegne, skal 

vedkommende anses for å ha tegnet aksjene for egen regning. 

3.  De personer og selskaper som er angitt i artikkel 3 

bokstav i), eller, i tilfelle av forhøyelse av den tegnede 

kapitalen, medlemmene av administrasjons- eller 

ledelsesorganet, skal innløse aksjer som er tegnet i strid med 

denne artikkel. 

En medlemsstats lovgivning kan likevel fastsette at enhver kan 

frigjøre seg fra denne forpliktelsen ved å godtgjøre at ingen 

skyld kan tilskrives vedkommende personlig. 

Artikkel 21 

1.  Med forbehold for prinsippet om likebehandling av alle 

aksjeeiere som er i samme situasjon, og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/6/EF, kan medlemsstatene tillate et selskap å 

erverve egne aksjer enten selv eller gjennom en person som 

handler i eget navn, men på selskapets vegne. I den utstrekning 

slike erverv er tillatt skal medlemsstatene kreve at følgende 

vilkår oppfylles: 

a)  fullmakt skal gis av generalforsamlingen, som fastsetter 

nærmere vilkår for slike erverv, særlig det høyeste antall 

aksjer som kan erverves, hvilket tidsrom fullmakten gjelder 

for, som fastsettes i henhold til nasjonal lovgivning, men 

som ikke kan overskride fem år, og i tilfelle av erverv ved 

gjensidig bebyrdende rettshandel, høyeste og laveste 

vederlag. Medlemmer av administrasjons- eller 

ledelsesorganet skal påse at vilkårene i bokstav b) og c) blir 

overholdt ved alle godkjente erverv, 

b)  erverv, herunder aksjer som selskapet tidligere har ervervet 

og som utgjør en del av dets aksjebeholdning, og aksjer 

ervervet av en person som handler i eget navn, men på 

selskapets vegne, kan ikke medføre at verdien av 

nettoeiendelene reduseres til under beløpet nevnt i 

artikkel 17 nr. 1 og 2, og 

c)  transaksjonen kan omfatte bare fullt innbetalte aksjer. 

Medlemsstatene kan videre bestemme at erverv som definert i 

første ledd skal omfattes av et eller flere av følgende vilkår: 
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a)  at pålydende verdi, eller dersom en slik ikke finnes, den 

bokførte pariverdien av de ervervede aksjene, herunder 

aksjer som selskapet tidligere har ervervet og som utgjør en 

del av dets aksjebeholdning, og aksjer ervervet av en person 

som handler i eget navn, men på selskapets vegne, ikke kan 

overstige en grense fastsatt av medlemsstatene. Denne 

grensen kan ikke være under 10 % av den tegnede 

kapitalen, 

b)  at selskapets tillatelse til å erverve egne aksjer i henhold til 

første ledd, det høyeste antall aksjer som kan erverves, 

tillatelsens gyldighetsperiode og det høyeste eller laveste 

vederlag fastsettes i selskapets vedtekter eller i 

stiftelsesdokumentet, 

c)  at selskapet oppfyller egnede rapporterings- og 

meldingskrav, 

d)  at visse selskaper, som utpekes av medlemsstatene, kan 

pålegges å annullere de ervervede aksjene dersom et beløp 

som tilsvarer de annullerte aksjenes pålydende verdi, skal 

inngå i en reserve som kan utdeles til aksjeeierne bare i 

forbindelse med en nedsettelse av den tegnede kapitalen. 

Denne reserven kan anvendes bare for å forhøye den 

tegnede kapitalen ved oppløsning av reserver, og 

e)  at ervervet ikke hindrer dekning av kreditorers fordringer. 

2.  En medlemsstats lovgivning kan fastsette unntak fra nr. 1 

bokstav a) første punktum når ervervet av selskapets egne 

aksjer er nødvendig for å forhindre alvorlig og truende skade 

for selskapet. I slike tilfeller skal den påfølgende 

generalforsamling underrettes av administrasjons- eller 

ledelsesorganet om grunnene for og formålet med de erverv 

som er foretatt, om hvor mange aksjer som er ervervet og deres 

pålydende verdi, eller bokførte pariverdi når de er uten 

pålydende verdi, om hvor stor del av den tegnede kapitalen de 

representerer, og om vederlaget for disse aksjene. 

3.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 1 bokstav a) 

første punktum på aksjer som enten er ervervet av selskapet 

selv eller av en person som handler i eget navn, men på 

selskapets vegne, med sikte på utdeling til selskapets ansatte 

eller til ansatte i et tilknyttet selskap. Slike aksjer må utdeles i 

løpet av et tidsrom på 12 måneder regnet fra ervervet av 

aksjene. 

Artikkel 22 

1.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 21 på 

a)  aksjer som er ervervet for å gjennomføre en beslutning om 

å sette ned kapitalen eller i tilfellene nevnt i artikkel 43, 

b)  aksjer som er ervervet som en følge av en 

universalsuksesjon, 

c)  fullt innbetalte aksjer som er ervervet vederlagsfritt eller 

ervervet av banker og andre finansinstitusjoner som 

kjøpsprovisjon, 

d)  aksjer som er ervervet i henhold til en lovbestemt plikt eller 

som følge av en rettsavgjørelse som skal verne de 

aksjeeierne som representerer mindretallet, særlig ved 

fusjon, ved endring av selskapets form eller formål, ved 

overføring av forretningskontoret til utlandet, eller ved 

innføring av restriksjoner på overdragelsen av aksjer, 

e)  aksjer som er ervervet fra en aksjeeier som følge av 

manglende betaling, 

f)  aksjer som er ervervet med sikte på å erstatte tap for 

aksjeeiere som representerer mindretallet i tilknyttede 

selskaper, 

g)  fullt innbetalte aksjer som er ervervet under 

tvangsinndrivelse av aksjeeieres gjeld til selskapet, og 

h)  fullt innbetalte aksjer som er utstedt av et 

investeringsselskap med fast kapital, som definert i 

artikkel 17 nr. 7 annet ledd, og ervervet av dette selskapet 

eller et tilknyttet selskap på anmodning fra investor. 

Artikkel 17 nr. 7 tredje ledd bokstav a) får anvendelse. 

Disse ervervene kan ikke medføre at verdien av 

nettoeiendelene reduseres til under beløpet for den tegnede 

kapitalen med tillegg av eventuelle reserver som i henhold 

til lov ikke kan utdeles. 

2.  Aksjer ervervet i de tilfeller som er nevnt i nr. 1 bokstav 

b)-g), skal likevel være avhendet i løpet av høyst tre år etter 

ervervet med mindre den pålydende verdi, eller den bokførte 

pariverdi når de er uten pålydende verdi, av de ervervede 

aksjene, inkludert de aksjer som selskapet måtte ha ervervet 

gjennom en person som handler i eget navn, men på selskapets 

vegne, ikke overskrider 10 % av den tegnede kapitalen. 
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3.  Dersom aksjene ikke er avhendet innen fristen angitt i 

nr. 2, skal de annulleres. En medlemsstats lovgivning kan gjøre 

slik annullering betinget av at den tegnede kapitalen settes ned 

med et tilsvarende beløp. En slik nedsettelse skal kreves når 

ervervet av aksjene som skal annulleres, har ført til at 

nettoeiendelene er redusert til under beløpet angitt i artikkel 17 

nr. 1 og 2. 

Artikkel 23 

Aksjer som er ervervet i strid med artikkel 21 og 22, skal 

avhendes i løpet av ett år etter ervervet. Dersom de ikke 

avhendes innen denne fristen, får artikkel 22 nr. 3 anvendelse. 

Artikkel 24 

1.  Når en medlemsstats lovgivning tillater at et selskap 

erverver egne aksjer, enten selv eller gjennom en person som 

handler i eget navn, men på selskapets vegne, skal den til 

enhver tid gjøre aksjeinnehavet betinget av minst følgende 

vilkår: 

a)  av de rettigheter som knytter seg til aksjene, skal i alle 

tilfeller stemmeretten knyttet til selskapets egne aksjer 

midlertidig oppheves, 

b)  dersom aksjene oppføres som eiendeler i balansen, skal det 

under forpliktelser oppføres en reserve med et tilsvarende 

beløp, som ikke kan utdeles. 

2.  Når en medlemsstats lovgivning tillater at et selskap 

erverver egne aksjer, enten selv eller gjennom en person som 

handler i eget navn, men på selskapets vegne, skal det kreves at 

årsberetningen minst nevner 

a)  grunnene for de erverv som har funnet sted i løpet av 

regnskapsåret, 

b)  antall aksjer som er ervervet og avhendet i løpet av 

regnskapsåret og disse aksjenes pålydende verdi, eller 

bokførte pariverdi når de er uten pålydende verdi, og hvor 

stor andel av den tegnede kapitalen de representerer, 

c)  vederlagets størrelse i tilfelle av erverv eller overdragelse 

som ledd i en gjensidig bebyrdende rettshandel, 

d)  det samlede antall aksjer som er ervervet og som utgjør en 

del av selskapets beholdning av aksjer, og aksjenes 

pålydende verdi, eller den bokførte pariverdi når de er uten 

pålydende verdi, og hvor stor andel av den tegnede 

kapitalen de representerer. 

Artikkel 25 

1.  Når en medlemsstat tillater et selskap enten direkte eller 

indirekte å stille midler til rådighet, yte lån eller stille sikkerhet 

med sikte på å la tredjemann erverve selskapets aksjer, skal de 

kreve at slike transaksjoner oppfyller vilkårene i nr. 2-5. 

2.  Transaksjonene skal finne sted på administrasjons- eller 

ledelsesorganets ansvar og på rimelige markedsvilkår, særlig 

med hensyn til renter selskapet mottar og sikkerhet som stilles 

for lån og midler det stiller til rådighet som nevnt i nr. 1. 

Tredjemanns kredittverdighet eller, dersom transaksjonene 

omfatter flere parter, hver motparts kredittverdighet, skal være 

tilstrekkelig undersøkt. 

3.  Administrasjons- eller ledelsesorganet skal framlegge 

transaksjonene for generalforsamlingen for forhånds-

godkjenning, og generalforsamlingen skal opptre i samsvar med 

reglene for beslutningsdyktighet og flertall i artikkel 44. 

Administrasjons- eller ledelsesorganet skal framlegge en 

skriftlig rapport for generalforsamlingen som angir 

a)  begrunnelsen for transaksjonen, 

b)  selskapets interesse av å gjennomføre en slik transaksjon, 

c)  vilkårene for gjennomføring av transaksjonen, 

d)  den risiko transaksjonen kan medføre for selskapets 

likviditet og solvens, og 

e)  prisen tredjemann skal betale for aksjene. 

Rapporten skal oversendes til registeret for offentliggjøring i 

samsvar med artikkel 3 i direktiv 2009/101/EF. 

4.  Den samlede finansielle bistanden til tredjemann skal ikke 

på noe tidspunkt føre til at verdien av nettoeiendelene reduseres 

til under beløpet angitt i artikkel 17 nr. 1 og 2, samtidig som det 

tas hensyn til en eventuell reduksjon av nettoeiendelene som 

kan ha skjedd som følge av selskapets erverv eller erverv på 

selskapets vegne av dets egne aksjer i samsvar med artikkel 21 

nr. 1. 

Selskapet skal under forpliktelser i balansen oppføre en reserve 

som ikke kan utdeles, og som tilsvarer den samlede finansielle 

bistanden. 
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5.  Dersom en tredjemann med finansiell bistand fra selskapet 

erverver selskapets egne aksjer i henhold til artikkel 21 nr. 1, 

eller tegner aksjer som utstedes i forbindelse med en forhøyelse 

av den tegnede kapitalen, skal dette skje til en rimelig pris. 

6.  Nr. 1-5 får ikke anvendelse på transaksjoner gjennomført 

av banker og andre finansinstitusjoner som ledd i selskapets 

vanlige virksomhet, og heller ikke på transaksjoner gjennomført 

med sikte på erverv av aksjer av eller for selskapets ansatte eller 

de ansatte i et tilknyttet selskap. 

Disse transaksjonene skal imidlertid ikke føre til at 

nettoeiendelene reduseres til under beløpet angitt i artikkel 17 

nr. 1. 

7.  Nr. 1-5 får ikke anvendelse på transaksjoner gjennomført 

med sikte på erverv av aksjer som beskrevet i artikkel 22 nr. 1 

bokstav h). 

Artikkel 26 

I tilfeller der enkeltmedlemmer av administrasjons- eller 

ledelsesorganet i et selskap som er del i en transaksjon som 

omhandlet i artikkel 25 nr. 1, eller enkeltmedlemmer av 

administrasjons- eller ledelsesorganet i et morforetak i henhold 

til artikkel 1 i sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 

1983 med hjemmel i traktatens artikkel 50 nr. 2 bokstav g) om 

konsoliderte regnskaper(1), eller et slikt morforetak selv, eller 

enkelte personer som handler i eget navn, men på vegne av 

medlemmene i slike organer eller på et slikt morforetaks vegne, 

er motparter i en slik transaksjon, skal medlemsstatene gjennom 

egnede sikkerhetstiltak sørge for at slike transaksjoner ikke 

strider mot selskapets interesser. 

Artikkel 27 

1.  Dersom et selskap mottar egne aksjer som sikkerhet, enten 

selv eller gjennom en person som handler i eget navn, men på 

selskapets vegne, skal dette anses som erverv i henhold til 

artikkel 21, artikkel 22 nr. 1 og artikkel 24 og 25. 

2.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 1 på 

transaksjoner som gjennomføres av banker og andre 

finansinstitusjoner som ledd i deres vanlige virksomhet. 

  

(1) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1. Merknad: Tittelen på direktiv 

83/349/EØF er endret for å ta hensyn til omnummereringen av 

artiklene i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap i 

samsvar med artikkel 5 i Lisboa-traktaten; den opprinnelige 

henvisningen var til traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) 

Artikkel 28 

1.  Når et annet selskap som definert i artikkel 1 i direktiv 

2009/101/EF, som et allmennaksjeselskap direkte eller indirekte 

har flertallet av stemmerettene i, eller som det direkte eller 

indirekte kan utøve dominerende innflytelse på, tegner, erverver 

eller innehar aksjer i allmennaksjeselskapet, skal slik tegning, 

erverv eller innehav anses som utøvd av allmennaksjeselskapet 

selv. 

Første ledd får også anvendelse når det andre selskapet er 

omfattet av en tredjestats lovgivning og har en juridisk form 

som kan sammenlignes med selskapsformene oppført i 

artikkel 1 i direktiv 2009/101/EF. 

Medlemsstatene kan imidlertid, når allmennaksjeselskapet 

indirekte har flertallet av stemmerettene eller indirekte kan 

utøve dominerende innflytelse, unnlate å anvende første og 

annet ledd dersom de beslutter å midlertidig oppheve 

stemmerettene som er knyttet til de aksjene i allmenn-

aksjeselskapet som det andre selskapet innehar. 

2.  Så lenge den nasjonale lovgivningen om konserner ikke er 

samordnet, kan medlemsstatene 

a)  definere de tilfellene der et allmennaksjeselskap skal anses 

å være i stand til å utøve dominerende innflytelse på et 

annet selskap; dersom en medlemsstat gjør bruk av denne 

muligheten, må dens nasjonale lovgivning under alle 

omstendigheter foreskrive at det kan foreligge dominerende 

innflytelse dersom et allmennaksjeselskap 

–  har rett til å utnevne eller avsette flertallet av 

medlemmene i administrasjons-, ledelses- eller 

tilsynsorganet og samtidig er aksjeeier eller deltaker i 

det andre selskapet, eller 

–  er aksjeeier eller deltaker i det andre selskapet og i 

henhold til en avtale med andre aksjeeiere eller deltakere 

i dette selskapet kontrollerer flertallet av aksjeeiernes 

eller deltakernes stemmeretter. 

 Medlemsstatene er ikke forpliktet til å fastsette 

bestemmelser for andre tilfeller enn de som er nevnt i første 

og annet strekpunkt, 
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b)  fastsette i hvilke tilfeller et allmennaksjeselskap skal anses 

for indirekte å ha stemmeretter eller for indirekte å kunne 

utøve en dominerende innflytelse, 

c)  angi under hvilke omstendigheter et allmennaksjeselskap 

skal anses for å ha stemmeretter. 

3.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 1 første og 

annet ledd når tegningen, ervervet eller innehavet utøves for en 

annen persons regning enn den som tegner, erverver eller 

innehar aksjene, og som verken er allmennaksjeselskapet nevnt 

i nr. 1 eller et annet selskap som allmennaksjeselskapet direkte 

eller indirekte har flertallet av stemmerettene i, eller som det 

direkte eller indirekte kan utøve dominerende innflytelse på. 

4.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 1 første og 

annet ledd når tegningen, ervervet eller innehavet utøves av et 

annet selskap i dets egenskap av profesjonell 

verdipapirforhandler som ledd i utøvelsen av denne 

virksomheten, forutsatt at dette selskapet er medlem av en 

fondsbørs som ligger i eller utøver virksomhet i en 

medlemsstat, eller som er godkjent eller under tilsyn av en 

myndighet i en medlemsstat som har kompetanse til å føre 

tilsyn med profesjonelle verdipapirforhandlere, som i henhold 

til dette direktiv kan omfatte kredittinstitusjoner. 

5.  Medlemsstatene er ikke forpliktet til å anvende nr. 1 første 

og annet ledd når det andre selskapets aksjer i et 

allmennaksjeselskap ble ervervet før forbindelsen mellom de to 

selskapene oppfylte kriteriene i nr. 1. 

Likevel skal stemmerettene knyttet til disse aksjene oppheves 

midlertidig, og det skal tas hensyn til aksjene ved vurderingen 

av om vilkåret fastsatt i artikkel 21 nr. 1 bokstav b) er oppfylt. 

6.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 22 nr. 2 

og 3 eller artikkel 23 når det andre selskapet erverver aksjer i 

allmennaksjeselskapet, dersom de fastsetter 

a)  at stemmerettene som er knyttet til de aksjene i 

allmennaksjeselskapet som det andre selskapet innehar, 

midlertidig oppheves, og 

b)  at allmennaksjeselskapets medlemmer av administrasjons- 

eller ledelsesorganet skal kjøpe tilbake aksjene nevnt i 

artikkel 22 nr. 2 og 3 og artikkel 23 fra det andre selskapet 

til samme pris som det andre selskapet betalte for dem; 

denne sanksjonen får anvendelse i alle andre tilfeller enn 

når medlemmene av administrasjons- eller ledelsesorganet 

godtgjør at allmennaksjeselskapet på ingen måte medvirket 

ved tegningen eller ervervet av de berørte aksjene. 

Artikkel 29 

1.  Enhver kapitalforhøyelse skal vedtas av 

generalforsamlingen. Både beslutningen og forhøyelsen av den 

tegnede kapitalen skal offentliggjøres etter de framgangsmåtene 

som er fastsatt i hver medlemsstats lovgivning i samsvar med 

artikkel 3 i direktiv 2009/101/EF. 

2.  Vedtektene, stiftelsesdokumentet eller 

generalforsamlingen, hvis beslutning skal offentliggjøres i 

samsvar med nr. 1, kan likevel tillate en forhøyelse av den 

tegnede kapitalen opp til et høyeste beløp, som fastsettes idet 

det tas behørig hensyn til et eventuelt lovbestemt høyeste beløp. 

Innenfor rammen for det fastsatte beløpet skal det 

selskapsorgan som har fullmakt til dette, gjøre vedtak om 

forhøyelse av den tegnede kapitalen når det er hensiktsmessig. 

Selskapsorganets fullmakt i denne forbindelse skal gjelde i 

høyst fem år og kan forlenges av generalforsamlingen én eller 

flere ganger, med høyst fem år hver gang. 

3.  Dersom det finnes flere aksjeklasser, skal 

generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse som 

nevnt i nr. 1 eller om tillatelsen til å forhøye kapitalen som 

nevnt i nr. 2, tas gjennom en egen avstemning i det minste for 

hver klasse av aksjeeiere med rettigheter som berøres av 

transaksjonen. 

4.  Denne artikkel får anvendelse på utstedelsen av alle 

verdipapirer som kan konverteres til aksjer eller som det er 

knyttet tegningsrett til, men ikke på selve konverteringen av 

verdipapirene eller utøvelsen av tegningsretten. 

Artikkel 30 

Aksjer som utstedes som vederlag i forbindelse med en 

forhøyelse av den tegnede kapitalen, skal være innbetalt med 

minst 25 % av pålydende verdi, eller av den bokførte pariverdi 

når de er uten pålydende verdi. Dersom det er fastsatt en 

overkurs, skal denne innbetales fullt ut. 
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Artikkel 31 

1.  Dersom aksjer som ledd i en forhøyelse av den tegnede 

kapitalen utstedes som vederlag for innskudd i annet enn 

penger, skal innskuddet være fullt innbetalt innen en frist på 

fem år fra beslutningen om forhøyelse av den tegnede 

kapitalen. 

2.  Ved innskudd som nevnt i nr. 1 skal det før 

kapitalforhøyelsen utarbeides en rapport av en eller flere 

uavhengige sakkyndige som er oppnevnt eller godkjent av en 

forvaltningsmyndighet eller rettsmyndighet. De sakkyndige kan 

være fysiske eller juridiske personer eller selskaper, i henhold 

til hver enkelt medlemsstats lovgivning. 

Artikkel 10 nr. 2 og 3 og artikkel 11 og 12 får anvendelse. 

3.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 2 når 

forhøyelsen av den tegnede kapitalen foretas for å gjennomføre 

en fusjon, en deling eller et offentlig tilbud om kjøp eller bytte 

av aksjer med sikte på å yte vederlag til aksjeeierne i selskapet 

som oppløses gjennom fusjonen, deles eller omfattes av det 

offentlige tilbudet om kjøp eller bytte. 

Ved fusjoner eller delinger skal medlemsstatene imidlertid 

anvende første ledd bare dersom en eller flere uavhengige 

sakkyndige har utarbeidet en rapport om fusjons- eller 

delingsplanen. 

Dersom medlemsstatene beslutter å anvende nr. 2 ved en fusjon 

eller deling, kan de fastsette at rapporten nevnt i denne artikkel 

og rapporten fra en eller flere uavhengige sakkyndige om 

fusjons- eller delingsplanen, kan utarbeides av den eller de 

samme sakkyndige. 

4.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende nr. 2 når alle 

aksjer som utstedes i forbindelse med en forhøyelse av den 

tegnede kapitalen, utstedes som vederlag for et innskudd i annet 

enn penger til ett eller flere selskaper, forutsatt at alle 

aksjeeierne i selskapet som skal motta innskuddene, har gitt 

avkall på de sakkyndiges rapport og at vilkårene i artikkel 10 

nr. 4 bokstav b)-f) er oppfylt. 

Artikkel 32 

Når en kapitalforhøyelse ikke er fulltegnet, skal kapitalen 

forhøyes med det mottatte tegningsbeløpet bare dersom dette er 

fastsatt i tegningsvilkårene. 

Artikkel 33 

1.  Ved enhver forhøyelse av den tegnede kapitalen som skjer 

ved innskudd i penger, skal aksjene tilbys med fortrinnsrett til 

aksjeeierne i forhold til den delen av kapitalen deres aksjer 

representerer. 

2.  Medlemsstatene kan 

a)  unnlate å anvende nr. 1 på aksjer som har en begrenset rett 

til å delta i utdeling i henhold til artikkel 17 og/eller i deling 

av et selskaps eiendeler ved avvikling, eller 

b)  tillate, når den tegnede kapitalen i et selskap som har flere 

aksjeklasser der stemmeretten eller retten til å delta i 

utdeling i henhold til artikkel 17 eller i deling av eiendeler 

ved avvikling er forskjellig, blir forhøyet ved utstedelse av 

nye aksjer for bare en av disse aksjeklassene, at 

fortrinnsretten til aksjeeiere i de andre aksjeklassene først 

skal kunne utøves etter at fortrinnsretten er utøvd av 

aksjeeierne i den aksjeklassen som de nye aksjene tilhører. 

3.  Tilbudet om tegning etter fortrinnsrett og fristen for når 

fortrinnsretten kan utøves, skal offentliggjøres i det nasjonale 

kunngjøringsbladet som utpekes i samsvar med direktiv 

2009/101/EF. En medlemsstats lovgivning kan likevel unnlate å 

kreve slik offentliggjøring når alle selskapets aksjer lyder på 

navn. I så fall skal alle aksjeeierne underrettes skriftlig. 

Fortrinnsretten skal utøves innen en frist på minst 14 dager fra 

tilbudet er offentliggjort eller underretningene til aksjeeierne er 

sendt ut. 

4.  Fortrinnsretten kan ikke begrenses eller oppheves i 

vedtektene eller stiftelsesdokumentet. Dette kan likevel skje 

ved beslutning truffet av generalforsamlingen. Administrasjons- 

eller ledelsesorganet skal på vedkommende generalforsamling 

framlegge en skriftlig rapport som angir grunnene for å 

begrense eller oppheve fortrinnsretten, og som begrunner den 

foreslåtte tegningskursen. Generalforsamlingen skal treffe 

beslutningen etter reglene for beslutningsdyktighet og flertall 

fastsatt i artikkel 44. Beslutningen skal offentliggjøres på den 

måte som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i 

samsvar med artikkel 3 i direktiv 2009/101/EF. 
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5.  En medlemsstats lovgivning kan fastsette at vedtektene, 

stiftelsesdokumentet eller generalforsamlingen, som treffer sin 

beslutning i samsvar med reglene for beslutningsdyktighet, 

flertall og offentliggjøring angitt i artikkel 4, kan gi fullmakt til 

å begrense eller oppheve fortrinnsretten til det selskapsorgan 

som har fullmakt til å beslutte forhøyelse av den tegnede 

kapitalen innenfor grensene av den autoriserte kapitalen. Slik 

fullmakt kan ikke gis for et lengre tidsrom enn fullmakten 

fastsatt i artikkel 29 nr. 2. 

6.  Nr. 1-5 skal gjelde for utstedelse av alle verdipapirer som 

kan konverteres til aksjer eller som det er knyttet tegningsrett 

til, men ikke for selve konverteringen av verdipapirene eller 

utøvelsen av tegningsretten. 

7.  Fortrinnsretten utelukkes ikke i henhold til nr. 4 og 5 når 

aksjene i samsvar med beslutningen om å forhøye den tegnede 

kapitalen utstedes til banker eller andre finansinstitusjoner med 

sikte på at aksjene skal tilbys til selskapets aksjeeiere i samsvar 

med nr. 1 og 3. 

Artikkel 34 

Enhver nedsettelse av den tegnede kapitalen, bortsett fra 

nedsettelse pålagt i henhold til rettsavgjørelse, skal minst 

besluttes av generalforsamlingen i samsvar med reglene for 

beslutningsdyktighet og flertall fastsatt i artikkel 44, med 

forbehold for artikkel 40 og 41. Beslutningen skal 

offentliggjøres på den måte som er fastsatt i hver enkelt 

medlemsstats lovgivning i samsvar med artikkel 3 i 

direktiv 2009/101/EF. 

Innkallingen til generalforsamlingen skal minst angi formålet 

med nedsettelsen og hvordan den skal gjennomføres. 

Artikkel 35 

Dersom det finnes flere aksjeklasser, skal generalforsamlingens 

beslutning om nedsettelse av den tegnede kapitalen tas gjennom 

en egen avstemning i det minste for hver klasse av aksjeeiere 

med rettigheter som berøres av transaksjonen. 

Artikkel 36 

1.  Ved nedsettelse av den tegnede kapitalen skal i det minste 

kreditorer med krav som har oppstått før offentliggjøringen av 

beslutningen om nedsettelsen, minst ha rett til å få stilt 

sikkerhet for de fordringene som ikke er forfalt på tidspunktet 

for offentliggjøringen. Medlemsstatene kan ikke tilsidesette 

denne retten med mindre kreditor har andre egnede garantier, 

eller med mindre slike garantier ikke er nødvendige i 

betraktning av selskapets eiendeler. 

Medlemsstatene skal fastsette vilkårene for utøvelse av 

rettigheten omhandlet i første ledd. Medlemsstatene skal under 

alle omstendigheter sikre at kreditorene kan anmode den 

relevante forvaltnings- eller rettsmyndighet om hensiktsmessige 

garantier, forutsatt at de på en troverdig måte kan vise at deres 

fordringer på grunn av nedsettelsen av den tegnede kapitalen 

risikerer ikke å bli dekket, og at selskapet ikke har gitt noen 

hensiktsmessige garantier. 

2.  Det skal i medlemsstatenes lovgivning også minst 

fastsettes at nedsettelsen skal være uten virkning eller at det 

ikke kan foretas utbetaling til fordel for aksjeeierne før 

kreditorene har fått dekning eller retten har avgjort at det ikke 

er grunn til å ta kreditorenes begjæring til følge. 

3.  Denne artikkel får anvendelse når nedsettelsen av den 

tegnede kapitalen er en følge av helt eller delvis avkall på 

innbetaling av restbeløpet av aksjeeiernes innskudd. 

Artikkel 37 

1.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 36 på en 

nedsettelse av tegnet kapital dersom formålet er å utligne 

påløpte tap eller sette av pengebeløp i en reserve, forutsatt at 

den berørte reservens størrelse som følge av denne 

disposisjonen ikke utgjør mer enn 10 % av den nedsatte tegnede 

kapitalen. Denne reserven kan ikke utdeles til aksjeeierne 

bortsett fra ved en nedsettelse av den tegnede kapitalen; den 

kan bare benyttes til å utligne påløpte tap eller til å forhøye den 

tegnede kapitalen ved oppløsning av reserver, i den utstrekning 

medlemsstatene tillater en slik disposisjon. 

2.  I tilfellene nevnt i nr. 1 skal medlemsstatenes lovgivning 

minst fastsette nødvendige tiltak for å sikre at beløp som skriver 

seg fra nedsettelse av den tegnede kapitalen, ikke kan benyttes 

til utbetaling eller utdeling til aksjeeierne eller til å frita 

aksjeeierne fra plikten til å foreta innskudd. 

Artikkel 38 

Den tegnede kapitalen kan ikke settes ned til et beløp som er 

mindre enn minstekapitalen fastsatt i samsvar med artikkel 6. 

Medlemsstatene kan likevel tillate en slik nedsettelse dersom de 

også fastsetter at beslutningen om å gjennomføre en nedsettelse 

bare får virkning når det gjennomføres en forhøyelse av den 

tegnede kapitalen som har til formål å bringe denne opp på et 

nivå som minst tilsvarer det fastsatte minstebeløpet. 
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Artikkel 39 

Når en medlemsstats lovgivning tillater hel eller delvis 

innløsning av den tegnede kapitalen uten at den nedsettes, skal 

det minst kreves at følgende vilkår blir oppfylt: 

a)  dersom vedtektene eller stiftelsesdokumentet gir mulighet 

for innløsning, skal innløsningen vedtas av 

generalforsamlingen, som treffer sin beslutning i det minste 

etter de alminnelige vilkårene om beslutningsdyktighet og 

flertall. Når vedtektene eller stiftelsesdokumentet ikke gir 

mulighet for innløsning, skal innløsning vedtas av 

generalforsamlingen, som treffer sin beslutning i det minste 

etter de vilkår om beslutningsdyktighet og flertall som er 

fastsatt i artikkel 44. Beslutningen skal offentliggjøres på 

den måte som er fastsatt i den enkelte medlemsstats 

lovgivning i samsvar med artikkel 3 i direktiv 2009/101/EF, 

b)  innløsningen kan bare finne sted ved hjelp av de beløp som 

kan utdeles i samsvar med artikkel 17 nr. 1-4, 

c)  aksjeeiere hvis aksjer blir innløst, beholder sine rettigheter i 

selskapet bortsett fra retten til å få tilbakebetalt sine 

investeringer og retten til å delta i utdeling av et første 

utbytte på ikke innløste aksjer. 

Artikkel 40 

1.  Når en medlemsstats lovgivning tillater at selskapene 

nedsetter sin tegnede kapital ved tvungen inndragning av aksjer, 

skal lovgivningen i det minste kreve at følgende vilkår 

overholdes: 

a)  tvungen inndragning skal være foreskrevet eller gitt 

fullmakt til i vedtektene eller stiftelsesdokumentet før 

tegningen av aksjene som skal inndras, 

b)  dersom tvungen inndragning bare er gitt fullmakt til i 

vedtektene eller i stiftelsesdokumentet, besluttes den av 

generalforsamlingen med mindre de berørte aksjeeierne 

enstemmig har godkjent inndragningen, 

c)  det selskapsorgan som treffer beslutning om tvungen 

inndragning, fastsetter vilkår og regler for inndragningen 

dersom de ikke er fastsatt i vedtektene eller 

stiftelsesdokumentet, 

d)  artikkel 36 får anvendelse med mindre det gjelder fullt 

innbetalte aksjer som vederlagsfritt stilles til rådighet for 

selskapet eller som inndras ved å benytte de beløp som kan 

utdeles i samsvar med artikkel 17 nr. 1-4; i så fall skal et 

beløp tilsvarende den pålydende verdi, eller den bokførte 

pariverdi når de er uten pålydende verdi, av alle de 

inndratte aksjene inngå i en reserve. Denne reserven kan 

ikke utdeles til aksjeeierne bortsett fra ved nedsettelse av 

den tegnede kapitalen; den kan bare benyttes til å utligne 

påførte tap eller til å forhøye den tegnede kapitalen ved 

oppløsning av reserver, i den utstrekning medlemsstatene 

tillater en slik disposisjon, og 

e)  beslutningen om tvungen inndragning skal offentliggjøres 

på den måte som er fastsatt i hver enkelt medlemsstats 

lovgivning i samsvar med artikkel 3 i direktiv 2009/101/EF. 

2.  Artikkel 34 nr. 1 og artikkel 35, 37 og 44 får ikke 

anvendelse i tilfellene nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

Artikkel 41 

1.  Dersom den tegnede kapitalen nedsettes ved inndragning 

av aksjer ervervet av selskapet selv eller av en person som 

handler i eget navn, men på selskapets vegne, skal 

inndragningen alltid besluttes av generalforsamlingen. 

2.  Artikkel 36 får anvendelse med mindre det gjelder fullt 

innbetalte aksjer som er ervervet vederlagsfritt eller ved å 

benytte de beløp som kan utdeles i samsvar med artikkel 17 

nr. 1-4; i så fall skal et beløp tilsvarende den pålydende verdi, 

eller den bokførte pariverdi når de er uten pålydende verdi, av 

alle de inndratte aksjer inngå i en reserve. Denne reserven kan 

ikke utdeles til aksjeeierne bortsett fra ved nedsettelse av den 

tegnede kapitalen. Den kan bare benyttes til å utligne påførte 

tap eller til å forhøye den tegnede kapitalen ved oppløsning av 

reserver, i den utstrekning medlemsstatene tillater en slik 

disposisjon. 

3.  Artikkel 35, 37 og 44 får ikke anvendelse i tilfellene nevnt 

i nr. 1 i denne artikkel. 
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Artikkel 42 

I tilfellene nevnt i artikkel 39, artikkel 40 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 41 nr. 1 skal generalforsamlingens beslutning om 

innløsning av den tegnede kapitalen eller nedsettelse av 

kapitalen ved inndragning av aksjer, dersom det finnes flere 

aksjeklasser, tas gjennom en egen avstemning i det minste for 

hver klasse av aksjeeiere med rettigheter som berøres av 

transaksjonen. 

Artikkel 43 

Når en medlemsstats lovgivning tillater at selskapene utsteder 

aksjer som kan tilbakekjøpes, skal den ved tilbakekjøpet minst 

kreve at følgende vilkår overholdes: 

a)  tilbakekjøp skal være tillatt etter selskapets vedtekter eller 

stiftelsesdokument før tegningen av de aksjer som kan 

tilbakekjøpes, 

b)  aksjene skal være fullt innbetalt, 

c)  vilkårene og reglene for tilbakekjøpet må være fastsatt i 

vedtektene eller stiftelsesdokumentet, 

d)  tilbakekjøpet kan bare finne sted ved å benytte de beløp 

som kan utdeles i samsvar med artikkel 17 nr. 1-4 eller med 

provenyet fra en nyemisjon som foretas med sikte på dette 

tilbakekjøpet, 

e)  et beløp tilsvarende den pålydende verdi, eller den bokførte 

pariverdi når de er uten pålydende verdi, av alle 

tilbakekjøpte aksjer skal inngå i en reserve som ikke kan 

utdeles til aksjeeierne bortsett fra ved nedsettelse av den 

tegnede kapitalen; denne reserven kan bare benyttes til å 

forhøye den tegnede kapitalen ved oppløsning av reserver, 

f)  bokstav e) får ikke anvendelse når tilbakekjøpet har funnet 

sted ved å benytte overskuddet fra en nyemisjon som foretas 

med sikte på dette tilbakekjøpet, 

g)  når det er fastsatt at det i forbindelse med et tilbakekjøp 

skal utbetales overkurs til aksjeeierne, kan overkursen bare 

utbetales av de beløp som kan utdeles i samsvar med 

artikkel 17 nr. 1-4 eller av en annen reserve enn den som er 

nevnt i bokstav e) i denne artikkel, som ikke kan utdeles til 

aksjeeierne bortsett fra ved nedsettelse av den tegnede 

kapitalen; denne reserven kan bare benyttes til å forhøye 

den tegnede kapitalen ved oppløsning av reserver, til å 

dekke utgiftene nevnt i artikkel 3 bokstav j) eller utgiftene i 

forbindelse med utstedelse av aksjer eller obligasjoner, eller 

til å utbetale en overkurs til innehavere av aksjer eller 

obligasjoner som skal tilbakekjøpes, 

h)  tilbakekjøpet skal offentliggjøres på den måte som er 

fastsatt i hver enkelt medlemsstats lovgivning i samsvar 

med artikkel 3 i direktiv 2009/101/EF. 

Artikkel 44 

Medlemsstatenes lovgivning skal inneholde bestemmelser om 

at beslutningene nevnt i artikkel 33 nr. 4 og 5 og 

artikkel 34, 35, 39 og 42 skal treffes med et flertall på minst to 

tredeler av stemmene, knyttet enten til de representerte 

verdipapirene eller til den representerte tegnede kapitalen. 

Medlemsstatenes lovgivning kan likevel fastsette at et simpelt 

flertall av stemmene som er nevnt i første ledd, er tilstrekkelig 

når minst halvparten av den tegnede kapitalen er representert. 

Artikkel 45 

1.  Medlemsstatene kan fravike artikkel 9 første ledd, 

artikkel 21 nr. 1 bokstav a) første punktum samt artikkel 29, 30 

og 33 i den utstrekning unntakene er nødvendige for 

vedtakelsen eller anvendelsen av bestemmelser som har som 

formål å gjøre det lettere for ansatte og andre personkategorier 

angitt i nasjonal lovgivning å ta del i foretakenes kapital. 

2.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 21 nr. 1 

bokstav a) første punktum og artikkel 34, 35 og 40-43 på 

selskaper som er stiftet i henhold til særlov, og som utsteder 

både kapitalaksjer og aksjer til ansatte, i sistnevnte tilfelle 

utstedt til de ansatte som en gruppe som er representert på 

generalforsamlingen ved fullmektiger med stemmerett. 

Artikkel 46 

Ved gjennomføringen av dette direktiv skal medlemsstatenes 

lovgivning sikre lik behandling av aksjeeiere som er i samme 

situasjon. 
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Artikkel 47 

1.  Medlemsstatene kan unnlate å anvende artikkel 3 

bokstav g) og i)-k) på selskaper som allerede var opprettet før 

lovene og forskriftene som er vedtatt for å overholde direktiv 

77/91/EØF, trådte i kraft. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som blir vedtatt på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 48 

Direktiv 77/91/EØF, som endret ved de rettsakter som er nevnt 

i vedlegg II del A, oppheves, uten at det berører 

medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for 

innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelsen av 

direktivene oppført i vedlegg II del B. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg III. 

Artikkel 49 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 50 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 25. oktober 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ A. D. MAVROYIANNIS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

SELSKAPSFORMER NEVNT I ARTIKKEL 1 NR. 1 FØRSTE LEDD 

– i Belgia: 

 société anonyme/de naamloze vennootschap, 

– i Bulgaria: 

 акционерно дружество, 

– i Tsjekkia: 

 akciová společnost, 

– i Danmark: 

 aktieselskab, 

– i Tyskland: 

 Aktiengesellschaft, 

– i Estland: 

 aktsiaselts, 

– i Irland: 

 public company limited by shares, 

 public company limited by guarantee and having a share capital, 

– i Hellas: 

 ανώνυμη εταιρία, 

– i Spania: 

 sociedad anónima, 

– i Frankrike: 

 société anonyme, 

– i Italia: 

 società per azioni, 

– i Kypros: 

 δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που 

διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο, 

– i Latvia: 

 akciju sabiedrība, 

– i Litauen: 

 akcinė bendrovė, 

– i Luxembourg: 

 société anonyme,  
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– i Ungarn: 

 nyilvánosan működő részvénytársaság, 

– i Malta: 

 kumpanija pubblika/public limited liability company, 

– i Nederland: 

 naamloze vennootschap, 

– i Østerrike: 

 Aktiengesellschaft, 

– i Polen: 

 spółka akcyjna, 

– i Portugal: 

 sociedad anónima, 

– i Romania: 

 societate pe acțiuni, 

– i Slovenia: 

 delniška družba, 

– i Slovakia: 

 akciová spoločnost, 

– i Finland: 

 julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag, 

– i Sverige: 

 aktiebolag, 

– i Det forente kongerike: 

 public company limited by shares, 

 public company limited by guarantee and having a share capital. 

______ 
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VEDLEGG II 

DEL A 

Opphevet direktiv med endringer 

(nevnt i artikkel 48) 

Rådsdirektiv 77/91/EØF 

(EFT L 26 av 31.1.1977, s. 1) 

 

Punkt III bokstav C i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1979 

(EFT L 291 av 19.11.1979, s. 89) 

 

Vedlegg I til tiltredelsesakten av 1985 

(EFT L 302 av 15.11.1985, s. 157) 

 

Rådsdirektiv 92/101/EØF 

(EFT L 347 av 28.11.1992, s. 64) 

 

Punkt XI bokstav A i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1994 

(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 194) 

 

Punkt 4 bokstav A i vedlegg II til tiltredelsesakten av 2003 

(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 338) 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/68/EF 

(EUT L 264 av 25.9.2006, s. 32) 

 

Rådsdirektiv 2006/99/EF 

(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 137) 

bare bokstav A nr. 2 i vedlegget 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF 

(EUT L 259 av 2.10.2009, s. 14) 

bare artikkel 1 

DEL B 

Liste over frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse 

(nevnt i artikkel 48) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

77/91/EØF 17. desember 1978 — 

92/101/EØF 31. desember 1993 1. januar 1995 

2006/68/EF 15. april 2008 — 

2006/99/EF 1. januar 2007 — 

2009/109/EF 30. juni 2011 — 
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VEDLEGG III 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 77/91/EØF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1 første ledd innledende tekst Artikkel 1 nr. 1 første ledd 

Artikkel 1 nr. 1 første ledd første til 27. strekpunkt Vedlegg I 

Artikkel 1 nr. 1 annet ledd Artikkel 1 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 2 innledende tekst Artikkel 2 innledende tekst 

Artikkel 2 bokstav a) Artikkel 2 bokstav a) 

Artikkel 2 bokstav b) Artikkel 2 bokstav b) 

Artikkel 2 bokstav c) første strekpunkt Artikkel 2 bokstav c) 

Artikkel 2 bokstav c) annet strekpunkt Artikkel 2 bokstav d) 

Artikkel 2 bokstav d) Artikkel 2 bokstav e) 

Artikkel 2 bokstav e) Artikkel 2 bokstav f) 

Artikkel 3-5 Artikkel 3-5 

Artikkel 6 nr. 1 første ledd Artikkel 6 nr. 1 

Artikkel 6 nr. 1 annet ledd — 

Artikkel 6 nr. 2 — 

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 6 nr. 2 

Artikkel 7 Artikkel 7 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 8 første ledd 

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 8 annet ledd 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 9 første ledd 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 9 annet ledd 

Artikkel 10 Artikkel 10 

Artikkel 10a nr. 1 første ledd Artikkel 11 nr. 1 første ledd 

Artikkel 10a nr. 1 annet ledd første punktum Artikkel 11 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 10a nr. 1 annet ledd annet punktum Artikkel 11 nr. 1 tredje ledd 

Artikkel 10a nr. 2 første ledd Artikkel 11 nr. 2 første ledd 

Artikkel 10a nr. 2 annet ledd første punktum Artikkel 11 nr. 2 annet ledd 
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Direktiv 77/91/EØF Dette direktiv 

Artikkel 10a nr. 2 annet ledd annet punktum Artikkel 11 nr. 2 tredje ledd 

Artikkel 10a nr. 2 tredje ledd første punktum Artikkel 11 nr. 2 fjerde ledd 

Artikkel 10a nr. 2 tredje ledd annet punktum Artikkel 11 nr. 2 femte ledd 

Artikkel 10a nr. 3 Artikkel 11 nr. 3 

Artikkel 10b Artikkel 12 

Artikkel 11 nr. 1 første ledd første punktum Artikkel 13 nr. 1 første ledd 

Artikkel 11 nr. 1 første ledd annet punktum Artikkel 13 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 11 nr. 1 annet ledd Artikkel 13 nr. 1 tredje ledd 

Artikkel 11 nr. 2 Artikkel 13 nr. 2 

Artikkel 12 Artikkel 14 

Artikkel 13 Artikkel 15 

Artikkel 14 Artikkel 16 

Artikkel 15 nr. 1 bokstav a) Artikkel 17 nr. 1 

Artikkel 15 nr. 1 bokstav b) Artikkel 17 nr. 2 

Artikkel 15 nr. 1 bokstav c) Artikkel 17 nr. 3 

Artikkel 15 nr. 1 bokstav d) Artikkel 17 nr. 4 

Artikkel 15 nr. 2 Artikkel 17 nr. 5 

Artikkel 15 nr. 3 Artikkel 17 nr. 6 

Artikkel 15 nr. 4 første ledd Artikkel 17 nr. 7 første ledd 

Artikkel 15 nr. 4 annet ledd første strekpunkt Artikkel 17 nr. 7 annet ledd bokstav a) 

Artikkel 15 nr. 4 annet ledd annet strekpunkt Artikkel 17 nr. 7 annet ledd bokstav b) 

Artikkel 15 nr. 4 tredje ledd Artikkel 17 nr. 7 tredje ledd 

Artikkel 16 Artikkel 18 

Artikkel 17 Artikkel 19 

Artikkel 18 Artikkel 20 

Artikkel 19 nr. 1 første ledd Artikkel 21 nr. 1 første ledd 

Artikkel 19 nr. 1 annet ledd bokstav i)-v) Artikkel 21 nr. 1 annet ledd bokstav a)-e) 

Artikkel 19 nr. 2 og 3 Artikkel 21 nr. 2 og 3 
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Direktiv 77/91/EØF Dette direktiv 

Artikkel 20 Artikkel 22 

Artikkel 21 Artikkel 23 

Artikkel 22 Artikkel 24 

Artikkel 23 nr. 1 første ledd Artikkel 25 nr. 1 

Artikkel 23 nr. 1 annet ledd første punktum Artikkel 25 nr. 2 første ledd 

Artikkel 23 nr. 1 annet ledd annet punktum Artikkel 25 nr. 2 annet ledd 

Artikkel 23 nr. 1 tredje ledd første punktum Artikkel 25 nr. 3 første ledd 

Artikkel 23 nr. 1 tredje ledd annet punktum første del Artikkel 25 nr. 3 annet ledd innledende tekst 

Artikkel 23 nr. 1 tredje ledd annet punktum andre del Artikkel 25 nr. 3 annet ledd bokstav a)-e) 

Artikkel 23 nr. 1 tredje ledd tredje punktum Artikkel 25 nr. 3 tredje ledd 

Artikkel 23 nr. 1 fjerde ledd første punktum Artikkel 25 nr. 4 første ledd 

Artikkel 23 nr. 1 fjerde ledd annet punktum Artikkel 25 nr. 4 annet ledd 

Artikkel 23 nr. 1 femte ledd Artikkel 25 nr. 5 

Artikkel 23 nr. 2 første punktum Artikkel 25 nr. 6 første ledd 

Artikkel 23 nr. 2 annet punktum Artikkel 25 nr. 6 annet ledd 

Artikkel 23 nr. 3 Artikkel 25 nr. 7 

Artikkel 23a Artikkel 26 

Artikkel 24 Artikkel 27 

Artikkel 24a nr. 1 bokstav a) Artikkel 28 nr. 1 første ledd 

Artikkel 24a nr. 1 bokstav b) Artikkel 28 nr. 1 annet ledd 

Artikkel 24a nr. 2 Artikkel 28 nr. 1 tredje ledd 

Artikkel 24a nr. 3 Artikkel 28 nr. 2 

Artikkel 24a nr. 4 bokstav a) Artikkel 28 nr. 3 

Artikkel 24a nr. 4 bokstav b) Artikkel 28 nr. 4 

Artikkel 24a nr. 5 Artikkel 28 nr. 5 

Artikkel 24a nr. 6 Artikkel 28 nr. 6 

Artikkel 25 Artikkel 29 

Artikkel 26 Artikkel 30 
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Direktiv 77/91/EØF Dette direktiv 

Artikkel 27 Artikkel 31 

Artikkel 28 Artikkel 32 

Artikkel 29 Artikkel 33 

Artikkel 30 Artikkel 34 

Artikkel 31 Artikkel 35 

Artikkel 32 Artikkel 36 

Artikkel 33 Artikkel 37 

Artikkel 34 første punktum Artikkel 38 første ledd 

Artikkel 34 annet punktum Artikkel 38 annet ledd 

Artikkel 35 Artikkel 39 

Artikkel 36 Artikkel 40 

Artikkel 37 Artikkel 41 

Artikkel 38 Artikkel 42 

Artikkel 39 Artikkel 43 

Artikkel 40 nr. 1 Artikkel 44 første ledd 

Artikkel 40 nr. 2 Artikkel 44 annet ledd 

Artikkel 41 Artikkel 45 

Artikkel 42 Artikkel 46 

Artikkel 43 nr. 1 — 

Artikkel 43 nr. 2 første ledd Artikkel 47 nr. 1 

Artikkel 43 nr. 2 annet og tredje ledd — 

Artikkel 43 nr. 3 Artikkel 47 nr. 2 

— Artikkel 48 

— Artikkel 49 

Artikkel 44 Artikkel 50 

— Vedlegg II 

— Vedlegg III 

 



Nr. 55/494 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 52/2013 

av 22. januar 2013 

om endring av vedlegg XIb til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 med hensyn til perlende vin, 

kullsyreimpregnert perlende vin og rektifisert konsentrert druemost(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av 

22. oktober 2007 om opprettelse av en felles markedsordning 

for landbruksvarer og om særlige bestemmelser for visse 

landbruksvarer («forordningen om en felles markeds-

ordning»)(1), særlig artikkel 113d nr. 2, og 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 113d i forordning (EF) 

nr. 1234/2007 inneholder vedlegg XIb til samme 

forordning en liste over de kategoriene vinprodukter 

som kan brukes i Unionen til markedsføring av et 

produkt som oppfyller vilkårene fastsatt i nevnte 

vedlegg. 

2) Når det gjelder perlende vin og kullsyreimpregnert 

perlende vin, er det i nr. 8 og 9 i vedlegg XIb til 

forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsatt at disse skal 

framstilles av vin. I henhold til nr. 17 og 18 i vedlegg I 

til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 av 17. mai 1999 

om den felles markedsordning for vin(2) kan imidlertid 

disse produktene også framstilles av andre produkter 

egnet til å gi vin. Den reformen av vinsektoren som ble 

innført ved rådsforordning (EF) nr. 479/2008(3), hadde 

ikke til formål å endre listen over produkter som kan 

brukes til å framstille perlende vin eller kullsyre-

impregnert perlende vin. Det må derfor fastsettes på nytt 

at perlende vin og kullsyreimpregnert perlende vin også 

kan framstilles av ung, ikke ferdiggjæret vin, druemost 

eller druemost i gjæring. 

3) Nye metoder for framstilling av rektifisert konsentrert 

druemost gjør det mulig å framstille rektifisert 

konsentrert most i krystallisert form. Definisjonen av 

rektifisert konsentrert druemost fastsatt i nr. 14 i 

vedlegg XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007 omfatter 

bare flytende form. Definisjonen av rektifisert 

konsentrert druemost bør tilpasses slik at den omfatter 

også den krystalliserte formen. 

4) Vedlegg XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007 bør 

derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra forskriftskomiteen nedsatt ved artikkel 195 

nr. 3 i forordning (EF) nr. 1234/2007 — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 20 av 23.1.2013, s. 44, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 132/2013 av  

14. juni 2013 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om 

opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 67 av 28.11.2013,  

s. 40. 

(1) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1. 

(2) EFT L 179 av 14.7.1999, s. 1. 

(3) EUT L 148 av 6.6.2008, s. 1. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007 gjøres følgende 

endringer: 

1. Nr. 8 bokstav a) skal lyde: 

«a) som er framstilt av vin, ung, ikke ferdiggjæret vin, 

druemost eller druemost i gjæring, forutsatt at disse 

produktene har en total alkoholstyrke på minst 9 

volumprosent». 

2. Nr. 9 bokstav a) skal lyde: 

«a)  som er framstilt av vin, ung, ikke ferdiggjæret vin, 

druemost eller druemost i gjæring». 

3. Nr. 14 skal lyde: 

«14. Rektifisert konsentrert druemost 

Med «rektifisert konsentrert druemost» menes 

a) det flytende ikke-karamelliserte produkt 

i) som framkommer ved delvis dehydrering av 

druemost, som er foretatt etter enhver annen tillatt 

metode enn direkte oppvarming, slik at 

refraktometeret som brukes etter en metode som 

skal fastsettes i samsvar med artikkel 120g, ikke 

viser et tall under 61,7 % ved 20 °C, 

ii) som har gjennomgått tillatt behandling for 

avsyrning og fjerning av andre bestanddeler enn 

sukker, 

iii) som har følgende kjennetegn: 

– en pH på høyst 5 ved 25 °Brix, 

– en optisk tetthet på høyst 0,100 ved 425 nm for 

en tykkelse på 1 cm i druemost konsentrert ved 

25 °Brix, 

– et sukroseinnhold som ikke kan påvises ved en 

metode som skal fastsettes, 

– en Folin-Ciocalteau-indeks på høyst 6,00 ved 

25 °Brix, 

– en titrerbar syregrad på høyst 

15 milliekvivalenter per kilo av det totale 

sukkerinnholdet,  
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– et svoveldioksidinnhold på høyst 25 milligram 

per kilo av det totale sukkerinnholdet, 

– et totalinnhold av kationer på høyst 

8 milliekvivalenter per kilo av det totale 

sukkerinnholdet, 

– en konduktivitet på høyst 120 mikro-Siemens 

per centimeter ved 25 °Brix og ved 20 °C, 

– et innhold av hydroksymetylfurfural på høyst 

25 milligram per kilo av det totale 

sukkerinnholdet, 

– spor av mesoinositol. 

b) det faste ikke-karamelliserte produkt 

i) som er framstilt ved krystallisering av rektifisert 

konsentrert druemost i flytende form uten bruk av 

løsemidler, 

ii) som har gjennomgått tillatt behandling for 

avsyrning og fjerning av andre bestanddeler enn 

sukker, 

iii) som har følgende kjennetegn etter fortynning i en 

oppløsning ved 25 °Brix: 

– en pH på høyst 7,5, 

– en optisk tetthet på høyst 0,100 ved 425 nm for 

en tykkelse på 1 cm, 

– et sukroseinnhold som ikke kan påvises ved en 

metode som skal fastsettes, 

– en Folin-Ciocalteau-indeks på høyst 6,00, 

– en titrerbar syregrad på høyst 

15 milliekvivalenter per kilo av det totale 

sukkerinnholdet, 

– et svoveldioksidinnhold på høyst 10 milligram 

per kilo av det totale sukkerinnholdet, 

– et totalinnhold av kationer på høyst 

8 milliekvivalenter per kilo av det totale 

sukkerinnholdet, 

– en konduktivitet på høyst 120 mikro-Siemens 

per centimeter ved 20 °C, 

– et innhold av hydroksymetylfurfural på høyst 

25 milligram per kilo av det totale 

sukkerinnholdet, 

– spor av mesoinositol. 

En sann alkoholstyrke i rektifisert konsentrert druemost 

som ikke overstiger 1 volumprosent, er tillatt.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 22. januar 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 99/2013 

av 15. januar 2013 

om det europeiske statistikkprogram 2013−2017(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 338 nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

etter den ordinære regelverksprosessen(1) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Pålitelige empiriske data og statistikker er helt 

avgjørende for å kunne måle framgangen og vurdere 

effektiviteten i Unionens politikk og programmer, 

særlig innenfor rammen av Europa 2020-strategien som 

Kommisjonen la fram 3. mars 2010 i sin melding 

«Europa 2020 − en strategi for smart, bærekraftig og 

inkluderende vekst» (heretter kalt «Europa 2020»). 

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

nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk 

statistikk(2) bør det opprettes et flerårig europeisk 

statistikkprogram (heretter kalt «det flerårige 

programmet») som skal utgjøre en ramme for 

finansieringen av Unionens tiltak. 

3)  I henhold til forordning (EF) nr. 223/2009 bør det 

flerårige programmet i et tidsrom på høyst fem år 

utgjøre rammen for utvikling, utarbeiding og formidling 

av europeisk statistikk og fastsette hovedområdene og 

målene for de planlagte tiltakene. Det bør fastsette 

prioriteringer med hensyn til opplysningsbehovene i 

forbindelse med utøvelsen av Fellesskapets virksomhet. 

Disse behovene bør veies opp mot de ressurser som er 

nødvendige på unionsplan og på nasjonalt plan for å 

framskaffe den nødvendige statistikken, samt opp mot 

svarbyrden og oppgavegivernes tilhørende kostnader, 

med særlig vekt på kostnadseffektivitet. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 39 av 9.2.2013,  

s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2013 av  

8. juli 2013 om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige 

bestemmelser om organiseringen av samarbeidet innen statistikk, 

se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 72 av 

19.12.2013, s. 2. 

(1) Europaparlamentets holdning av 12. desember 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. desember 2012. 

(2) EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164. 

4)  Utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk 

statistikk innenfor det flerårige programmets rettslige 

rammer bør oppnås gjennom et tett og samordnet 

samarbeid innenfor det europeiske statistikksystem 

(ESS) mellom Unionens statistikkmyndighet, som er 

Kommisjonen (Eurostat), og de nasjonale stati-

stikkontorer og andre nasjonale myndigheter utpekt av 

medlemsstatene(3) (heretter samlet kalt «nasjonale 

statistikkmyndigheter»). For å kunne levere pålitelige 

statistiske data av høy kvalitet er det svært viktig at de 

nasjonale statistikkontorer og Kommisjonen (Eurostat) 

er faglig uavhengige. 

5)  Et tettere samarbeid mellom Kommisjonen (Eurostat) 

og de nasjonale statistikkontorer er helt avgjørende for å 

kunne høyne kvaliteten på europeisk statistikk. Et slikt 

tettere samarbeid bør hovedsakelig dreie seg om 

ytterligere metodeopplæring innenfor statistikk og 

andre, beslektede områder, om utvikling og formidling 

av eksisterende god praksis innen ESS og om utveksling 

av personale mellom medlemsstatene og Kommisjonen 

(Eurostat) i begge retninger. 

6)  Gjennomføringen av det flerårige programmet gir 

mulighet for å utarbeide harmonisert europeisk statistikk 

for å bidra til utvikling, utarbeiding og formidling av 

felles, sammenliknbare og pålitelige statistiske 

opplysninger på unionsplan. 

7)  Statistikk av høy kvalitet som utvikles, utarbeides og 

formidles i tråd med det flerårige programmet, er 

avgjørende for å kunne treffe kunnskapsbaserte 

beslutninger, og den bør være tilgjengelig til rett tid og 

bidra til gjennomføringen av Unionens politikk som 

omhandlet i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte (TEUV), i «Europa 2020» og i andre 

retningslinjer som inngår i Kommisjonens strategiske 

prioriteringer for 2010−2014, nærmere bestemt styrket 

og integrert økonomisk styring, klimaendringer, reform 

av landbrukspolitikken, vekst og sosial utjevning, 

likestilling mellom kjønnene, borgernes Europa og 

globalisering. Slik statistikk bør fremmes ved tiltak som 

finansieres gjennom det flerårige programmet og der 

Unionen kan skape en tydelig merverdi, og som har som 

mål å sikre at alle indikatorer for økonomi, sosiale 

forhold og miljø behandles likt.  

  

(3) Dette berører ikke artikkel 5 i protokoll nr. 4 om vedtektene for 

Det europeiske system av sentralbanker og Den europeiske 

sentralbank. 
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8)  Ved fastsettelse av hvilke statistikkområder som skal 

utvikles, bør det tas hensyn til de mål i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 

av 6. juli 2011 om europeiske miljøøkonomiske 

rekneskapar(1) som gjelder utvikling av nye moduler i 

miljøøkonomiske regnskaper. 

9)  Dessuten bør det i statistiske undersøkelser tas særlig 

hensyn til hvordan programmer for budsjettkon-

solidering påvirker arbeidstakere og andre borgere. 

Statistiske data bør samles inn på en slik måte at 

utviklingen i de enkelte medlemsstater synliggjøres, for 

eksempel med hensyn til arbeidsledighet, størrelsen på 

og endringer i sosiale overføringer, arbeidsplassenes 

antall og kvalitet, arbeidskraftens mobilitet i 

medlemsstatene, i Unionen og mellom Unionen og 

tredjestater og relaterte sosiogeografiske endringer i 

lønnsstruktur og utdanningstiltak. 

10)  I de senere årene har ESS stått overfor en rekke 

utfordringer. For det første kan mangel på nasjonal 

statistikk av høy kvalitet få negative følger for 

medlemsstatene og Unionen generelt. En statistikk som 

gjennomgående er nøyaktig og holder høy kvalitet, og 

som er utarbeidet av faglig uavhengige nasjonale 

statistikkontorer, er derfor helt avgjørende for 

politikkutformingen både nasjonalt og på unionsplan, 

særlig innenfor rammen av euroområdets tilsyns-

ordninger. 

11)  For det andre har det vært et stadig økende behov for 

europeisk statistikk, og det er lite trolig at denne 

tendensen vil endre seg i tiden framover. Den 

økonomiske globaliseringen utgjør en særlig utfordring 

som krever at det utvikles nye parametre for måling av 

globale verdikjeder gjennom internasjonal samordning 

for å få et klarere bilde av økonomisk vekst og 

sysselsetting. 

12)  For det tredje endrer behovene seg stadig, noe som 

krever større synergi mellom ulike statistikkområder. 

13)  For det fjerde kan en hensiktsmessig inndeling av 

tilgjengelige data gjøre det lettere å overvåke 

virkningene av den økonomiske og finansielle krisen og 

se hvilke følger den gjennomførte politikken får for 

borgerne, herunder de mest sårbare blant dem. 

14)  For det femte er statistikk i dag noe annet enn før. Den 

er ikke lenger bare en informasjonskilde i arbeidet med 

politikkutformingen, men har nå fått en sentral plass i 

selve beslutningsprosessen. En kunnskapsbasert 

beslutningstaking forutsetter statistikk som oppfyller 

  

(1) EUT L 192 av 22.7.2011, s. 1. 

høye kvalitetskrav knyttet til statistikkens særlige 

formål, og det er et stadig økende behov for kompleks, 

flerdimensjonal statistikk som underlag for sammensatte 

politikkområder. For å kunne oppfylle kravene som er 

knyttet til politikkutformingen, er det behov for data 

fordelt på kjønn, der det er hensiktsmessig. 

15)  For det sjette vil ESS i tiden framover prioritere høy 

kvalitet, herunder aktualitet, ettersom nye aktører er 

kommet til i informasjonsmarkedet, blant annet enkelte 

som leverer informasjon i nesten sanntid. 

16)  For det sjuende gjør budsjettinnstramninger, både 

nasjonalt og på unionsplan, og behovet for ytterligere å 

redusere byrden for foretak og borgere at situasjonen er 

blitt enda vanskeligere. 

17)  Kommisjonsmeldingen av 10. august 2009 om metoden 

for utarbeiding av EU-statistikk: en visjon for det neste 

tiåret og ESS-strategien for gjennomføring av metoden 

tar opp alle disse sju utfordringene ved å forsøke å legge 

om arbeidsmåtene i ESS for å effektivisere systemet og 

gjøre det mer fleksibelt. Gjennomføringen av meldingen 

utgjør kjernen i det flerårige programmet innenfor 

rammen av den felles ESS-strategien. 

18)  For å sikre integritet og kvalitetsstyring i utviklingen, 

utarbeidingen og formidlingen av europeisk statistikk i 

samsvar med denne forordning bør de nasjonale 

statistikkontorer og Kommisjonen (Eurostat) treffe alle 

nødvendige tiltak for å opprettholde allmennhetens tiltro 

til statistikken og tillate en strengere håndheving av 

gjeldende retningslinjer for europeisk statistikk og av 

kommisjonsmeldingen av 15. april 2011 om en solid 

kvalitetsstyring for europeisk statistikk, samtidig som 

prinsippene i disse tekstene overholdes. 

19)  For bedre å kunne avpasse de begrensede midlene som 

er til rådighet for nasjonale og europeiske produsenter 

til utarbeidelse av europeiskstatistikk, til det økende 

behovet for statistikk bør forberedelsesfasen i 

Kommisjonens årlige arbeidsprogrammer for statistikk, 

der det flerårige programmet fastsettes i detalj, omfatte 

en systematisk og grundig gjennomgang av 

prioriteringene på statistikkområdet for å redusere 

antallet mindre viktige oppgaver og forenkle 

eksisterende prosesser, samtidig som offisiell statistikk 

blir mer pålitelig og de høye kvalitetsstandardene 

opprettholdes. Det må også tas hensyn til byrden som 

pålegges oppgavegiverne, enten de er foretak, sentrale, 

regionale eller lokale offentlige organer, husholdninger 

eller enkeltpersoner. Prosessen bør gjennomføres i tett 

samarbeid med både brukere og produsenter av 

europeisk statistikk. 
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20)  I denne sammenheng bør den finansielle byrden fordeles 

på en rimelig måte mellom Unionens og 

medlemsstatenes budsjetter. I tillegg til den finansiering 

som fastsettes ved denne forordning, bør derfor de 

nasjonale statistikkmyndigheter på nasjonalt plan 

tildeles nødvendige midler til å iverksette de enkelte 

statistikktiltakene som er vedtatt for å gjennomføre det 

flerårige programmet. 

21)  Med tanke på den byrde det innebærer å overholde 

regelverket, særlig for mindre medlemsstater, bør 

Kommisjonen (Eurostat) kunne tilby medlemsstatene 

teknisk bistand og ekspertise for å hjelpe dem med å 

håndtere forskningsmessige begrensninger og vesentlige 

metodiske hindringer, med henblikk på å sikre at 

regelverket blir fulgt, og at det leveres data som holder 

høy kvalitet. 

22)  Den finansielle rammen for det flerårige programmet 

bør også fordeles slik at den dekker de utgifter som er 

nødvendige for å kunne forbedre prosessen for og 

kapasiteten til å utarbeide europeisk statistikk av høy 

kvalitet og for å kunne utdanne nasjonale statistikere. 

23)  Unionens finansielle bidrag bør gå til tiltak for å utvikle, 

utarbeide og formidle europeisk statistikk i samsvar 

med denne forordning. Bidragene bør gis i form av 

tilskudd, avtaler om offentlige innkjøp eller annen støtte 

som er nødvendig for å nå målene i det flerårige 

programmet. I denne sammenheng bør engangsbeløp 

være et vesentlig middel til å forenkle 

tilskuddsforvaltningen. 

24)  I henhold til artikkel 15 i forordning (EF) nr. 223/2009 

bør det utvikles en egnet finansiell struktur til støtte for 

samarbeidsnettverk. 

25)  De stater i Det europeiske frihandelsforbund som deltar 

i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

(«EØS/EFTA-statene»), og Sveits bør gis mulighet til å 

delta i det flerårige programmet. Også andre stater bør 

gis mulighet til å delta i det flerårige programmet, særlig 

Unionens nabostater, stater som har søkt om 

medlemskap i Unionen, kandidatstater og tiltredende 

stater. 

26)  I forbindelse med gjennomføringen av det flerårige 

programmet bør det, når det er hensiktsmessig, 

oppmuntres til samarbeid med tredjestater som ikke 

deltar i det flerårige programmet, og det skal da tas 

hensyn til eventuelle relevante inngåtte eller påtenkte 

avtaler mellom disse statene og Unionen. 

27)  For å kunne anses som finansieringsbeslutninger i 

henhold til artikkel 84 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 av 

25. oktober 2012 om finansielle regler for Den 

europeiske unions alminnelige budsjett(1) («finansreg-

lementet») må målsettinger, forventede resultater, 

gjennomføringsmetode og totalbeløp fastsettes i de 

årlige arbeidsprogrammene som Kommisjonen vedtar 

for å gjennomføre det flerårige programmet. De må også 

inneholde en beskrivelse av tiltakene som skal 

finansieres, en angivelse av beløpet som avsettes til 

hvert tiltak, og en veiledende tidsplan for 

gjennomføringen. Det er ønskelig at de også angir 

hvordan målsettingen er tilpasset brukernes behov, og at 

de inneholder en prosjektplan. Når det dreier seg om 

tilskudd, bør de også inneholde prioriteringene, de 

viktigste vurderingskriteriene og største andel for 

samfinansieringen. Dessuten bør de årlige arbeids-

programmene inneholde hensiktsmessige indikatorer for 

overvåking av resultatene. 

28)  Ettersom målet for denne forordning, som er å opprette 

det flerårige programmet, ikke kan nås i tilstrekkelig 

grad av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om 

Den europeiske union. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne 

forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 

nå dette målet. 

29)  Det er foretatt en forhåndsvurdering i samsvar med 

prinsippet om god økonomistyring, slik at det flerårige 

programmet rettes mot behovet for effektivitet når det 

gjelder å nå målene, og slik at det fra og med 

utarbeidingen av programmet tas hensyn til budsjettbe-

grensningene. Verdien og virkningene av de tiltakene 

som treffes innenfor det flerårige programmet, bør 

overvåkes og evalueres jevnlig, herunder av uavhengige 

eksterne evaluatorer. Det er utformet målbare mål og 

utarbeidet indikatorer til evaluering av det flerårige 

programmet. 

30)  I denne forordning fastsettes det for 2013 en finansiell 

ramme for det flerårige programmet, som ved den årlige 

budsjettbehandlingen utgjør det viktigste referanse-

grunnlaget for budsjettmyndigheten i henhold til nr. 37 i 

den tverrinstitusjonelle avtalen av 17. mai 2006 mellom 

Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 

budsjettdisiplin og god økonomistyring(2). 

31)  I tillegg til den finansielle rammen som er fastsatt ved 

denne forordning, bør de enkelte statistikktiltakene for å 

gjennomføre det flerårige programmet, herunder tiltak i 

form av en avtale mellom nasjonale statistikk-

myndigheter og Kommisjonen (Eurostat), tildeles 

tilstrekkelige midler på nasjonalt plan, i den grad det er 

mulig. 

  

(1) EUT L 298 av 26.10.2012, s. 1. 

(2) EUT C 139 av 14.6.2006, s. 1. 
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32)  Konsekvensanalysen av denne forordning, med 

angivelse av kostnadsbesparelser for Unionen og 

medlemsstatene, utgjør grunnlaget for tilsagn om 

finansiering av det flerårige programmet. Kostnadsbe-

sparelsene vil særlig kunne tilskrives nye metoder for 

utarbeiding av europeisk statistikk som følge av 

utviklingen innenfor informasjons- og kommunika-

sjonsteknologi. 

33)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes gjennom 

forholdsmessige tiltak i hele utgiftssyklusen, herunder 

ved å forebygge, avdekke og etterforske uregel-

messigheter, innkreve midler som er tapt, urettmessig 

utbetalt eller feil anvendt, og eventuelt ilegge 

sanksjoner. 

34)  For å sikre kontinuitet i statistikkvirksomheten innenfor 

rammen av ESS gjennom hele kalenderåret 2013, og av 

hensyn til rettssikkerheten, bør denne forordning tre i 

kraft på kunngjøringsdatoen og få anvendelse fra 

1. januar 2013. Anvendelsesdatoen for denne forordning 

bør særlig tjene som berettigelse for utbetalinger til 

kontraktansatte og for all programvirksomhet. 

35)  I samsvar med forordning (EF) nr. 223/2009 er utkastet 

til det flerårige programmet framlagt til 

forhåndsvurdering for Komiteen for det europeiske 

statistikksystem, Den europeiske rådgivende komité for 

statistikk opprettet ved europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 234/2008/EF(1) og Komiteen for 

penge- finans- og betalingsbalansestatistikk opprettet 

ved rådsbeslutning 2006/856/EF(2) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Opprettelse av det europeiske statistikkprogram 

Med dette opprettes det europeiske statistikkprogram for 

tidsrommet 2013−2017 (heretter kalt «programmet»). 

Artikkel 2 

Merverdi 

Programmets merverdi består i å sikre at europeisk statistikk 

konsentreres om de opplysninger som er nødvendige for å 

kunne utforme, gjennomføre, overvåke og evaluere Unionens 

politikk. I tillegg bidrar programmet til effektiv ressursbruk ved 

å fremme tiltak som i betydelig grad bidrar til utvikling, 

utarbeiding og formidling av harmoniserte, sammenliknbare, 

pålitelige, brukervennlige og tilgjengelige statistiske opplys-

ninger basert på enhetlige standarder og felles prinsipper 

fastsatt i retningslinjene for europeisk statistikk (heretter kalt 

«retningslinjene») vedtatt av Komiteen for det europeiske 

statistikksystem (ESS-komiteen), særlig kvalitetskriteriene 

relevans, nøyaktighet og pålitelighet, aktualitet og punktlighet, 

tilgjengelighet og klarhet samt sammenheng og sammen-

liknbarhet. 

  

(1) EUT L 73 av 15.3.2008, s. 13. 

(2) EUT L 332 av 30.11.2006, s. 21. 

Artikkel 3 

Virkeområde 

1.  I denne forordning fastsettes programplanleggingsrammen 

for utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk 

samt hovedområdene og målene for de planlagte tiltakene for 

tidsrommet 2013−2017 i samsvar med artikkel 13 og 14 i 

forordning (EF) nr. 223/2009. 

2.  Programmet omfatter ikke tiltak som inngår i programmet 

for modernisering av den europeiske foretaks- og 

handelsstatistikken (heretter kalt «MEETS-programmet»), som 

ble opprettet ved europaparlaments- og rådsbeslutning 

1297/2008/EF(3), fram til MEETS-programmet utløper 

31. desember 2013, men det inneholder målene for foretaks- og 

handelsstatistikk som planlegges gjennomført fra 2014 til 2017. 

Artikkel 4 

Mål 

1.  Programmets overordnede mål er at det europeiske 

statistikksystem (ESS) fortsatt skal være den ledende 

leverandøren av statistikk av høy kvalitet om Europa. 

2.  Når det tas hensyn til tilgjengelige ressurser både 

nasjonalt og på unionsplan og til svarbyrden, fastsettes følgende 

særlige mål for de statistikktiltakene som treffes for å 

gjennomføre programmet: 

— Mål 1: Å levere statistiske opplysninger til rett tid som 

støtter utviklingen, overvåkingen og evalueringen av 

Unionens politikk, og som på egnet måte avspeiler 

prioriteringene og samtidig opprettholder en balanse 

mellom økonomi, sosiale behov og miljø og ivaretar 

behovene hos et bredt spekter av brukere av europeisk 

statistikk, herunder andre beslutningstakere, forskere, 

foretak og europeiske borgere i alminnelighet, på en 

kostnadseffektiv måte og uten unødig dobbeltarbeid. 

— Mål 2: Å innføre nye metoder for utarbeiding av europeisk 

statistikk for å oppnå produktivitetsgevinst og 

kvalitetsforbedring. 

— Mål 3: Å styrke partnerskapet innenfor og utenfor ESS for 

ytterligere å øke systemets produktivitet og styrke dets 

ledende stilling innenfor offisiell statistikk verden over. 

— Mål 4: Å sikre at levering av slik statistikk skjer på en 

konsekvent måte under hele programmets forløp, forutsatt 

at dette ikke påvirker prioriteringsmekanismene i ESS. 

3.  De generelle og særlige målene nevnt i nr. 1 og 2 er 

nærmere beskrevet i vedlegget, sammen med de indikatorer 

som benyttes til å overvåke gjennomføringen av programmet. I 

samsvar med artikkel 13 og 14 i forordning (EF) nr. 223/2009 

skal programmet være gjenstand for grundig årlig planlegging, 

der en prioriteringsmekanisme inngår som en integrert del av 

prosessen. Målene i programmet skal nås gjennom et tett og 

samordnet samarbeid i ESS. Programmet skal omfatte utvikling 

av egnede instrumenter som gir økt kvalitet, større fleksibilitet 

  

(3) EUT L 340 av 19.12.2008, s. 76. 
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i ESS og bedre evne til å ivareta brukernes behov til rett tid. Det 

skal også gå foran i utviklingen av pålitelige indikatorer som 

kan møte utfordringene i det 21. århundre, det vil si måling av 

miljømessig bærekraft, livskvalitet og sosial utjevning og 

registrering av økonomisk aktivitet i tjenestesektoren og den 

sosiale økonomien. 

Artikkel 5 

Statistikkstyring, uavhengighet, åpenhet og kvalitet 

1.  Europeisk statistikk skal utarbeides på en faglig 

uavhengig og åpen måte. 

2.  Programmet skal gjennomføres etter de prinsipper som er 

nedfelt i retningslinjene for europeisk statistikk, for å utarbeide 

og formidle harmonisert og sammenliknbar europeisk statistikk 

av høy kvalitet i samsvar med artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 223/2009, og for å sikre at ESS som helhet virker på en 

tilfredsstillende måte. De nasjonale statistikkontorer og 

Unionens statistikkmyndighet (Kommisjonen (Eurostat)) skal 

gjennom sin faglige uavhengighet sørge for at europeisk 

statistikk overholder retningslinjene. 

3.  De nasjonale statistikkontorer og andre nasjonale 

myndigheter utpekt av medlemsstatene (heretter samlet kalt 

«nasjonale statistikkmyndigheter») og Kommisjonen 

(Eurostat), som har ansvar for å utvikle, utarbeide og formidle 

europeisk statistikk, skal 

— sørge for å styrke det institusjonelle og organisatoriske 

miljøet som fremmer samordningen, effektiviteten og 

troverdigheten hos nasjonale statistikkmyndigheter og 

Kommisjonen (Eurostat) når det utarbeides og formidles 

europeisk statistikk, 

— vektlegge de statistiske prinsipper som er fastlagt i artikkel 

2 nr. 1 i forordning (EF) nr. 223/2009, og brukernes behov, 

— ivareta behovene til brukerne i Unionens institusjoner i 

samsvar med forordning (EF) nr. 223/2009 og søke å 

utvikle statistikk som kan benyttes av et bredt spekter av 

brukere av europeisk statistikk, herunder andre 

beslutningstakere, forskere, foretak og europeiske borgere i 

alminnelighet, og 

— samarbeide med statistikkorganer på internasjonalt plan om 

å fremme bruken av internasjonale begreper, 

klassifiseringer, metoder og andre standarder, særlig for å 

sikre bedre sammenheng og sammenliknbarhet på globalt 

plan. 

4.  Hver medlemsstat skal bestrebe seg på å sikre at dens 

prosesser for utarbeiding av statistikk utformes på en 

standardisert måte og, så langt det er mulig, styrkes med 

kontrollordninger. 

5.  Av hensyn til åpenheten skal Kommisjonen (Eurostat) ved 

behov offentliggjøre sin vurdering av kvaliteten på nasjonale 

bidrag til europeisk statistikk som del av kvalitetsrapporte-

ringen og kontrollen av overholdelse. 

6.  Kommisjonen (Eurostat) skal vurdere hvordan den kan 

gjøre sine publikasjoner, særlig dem som er tilgjengelige på 

dens nettsted, mer brukervennlige for ikke-fagfolk, og skal gi 

enkel tilgang til komplette dataserier og vise intuitive, 

sammenliknende diagrammer for å skape merverdi for 

borgerne. Kommisjonens (Eurostats) regelmessige oppdate-

ringer skal om mulig gi opplysninger om hver enkelt 

medlemsstat og inneholde årlige, månedlige og mer langsiktige 

dataserier når det er hensiktsmessig og fordelene er større enn 

kostnadene ved innsamlingen. 

Artikkel 6 

Statistisk prioritering 

1.  Programmet skal sørge for statistiske initiativer som 

støtter opp under utviklingen, gjennomføringen og 

overvåkingen av Unionens aktuelle politikk, og skal gi statistisk 

underlag for viktige krav som oppstår som følge av nye 

politiske initiativer i Unionen. 

2.  Når Kommisjonen utarbeider ettårige arbeidsprogrammer 

som nevnt i artikkel 9, skal den sørge for effektiv prioritering 

og årlig gjennomgang av og rapport om statistiske 

prioriteringer. De ettårige arbeidsprogrammene vil derved 

forsøke å sikre at europeisk statistikk kan utarbeides innenfor 

rammen av de ressurser som er til rådighet nasjonalt og på 

unionsplan. Prioriteringen skal bidra til å redusere kostnadene 

og byrdene som følge av nye statistikkrav gjennom å senke 

statistikkravene på eksisterende områder innenfor europeisk 

statistikk, og den skal foretas i tett samarbeid med 

medlemsstatene. 

3.  Kommisjonen skal sørge for at det utvikles og anvendes 

instrumenter til årlig gjennomgang av prioriteringene for 

statistisk virksomhet for å bidra til å redusere kostnadene og 

byrdene for leverandører av data og produsenter av statistikk. 

4.  Når Kommisjonen foreslår nye tiltak eller innfører større 

endringer av eksisterende statistikk, skal den behørig begrunne 

disse tiltak eller endringer og opplyse om, med innspill fra 

medlemsstatene, svarbyrden og produksjonskostnadene i 

samsvar med artikkel 14 nr. 3 i forordning (EF) nr. 223/2009. 

Artikkel 7 

Finansiering 

1.  Unionens finansielle ramme for gjennomføringen av 

programmet for 2013 skal være 57,3 millioner euro, som 

dekkes av programperioden 2007−2013. 



31.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/501 

 

 

2.  Innen tre måneder etter at den flerårige finansielle 

rammen for årene 2014−2020 («FFR 2014–2020») er vedtatt, 

oppfordres Kommisjonen til å legge fram et forslag til regelverk 

for Europaparlamentet og Rådet om den finansielle tildelingen 

for tidsrommet 2014−2017. 

3.  Kommisjonen skal gi finansiell støtte fra Unionen i 

samsvar med finansreglementet. 

4.  Kommisjonen skal vedta sin beslutning om de årlige 

bevilgningene i samsvar med budsjettmyndighetens rettigheter. 

Artikkel 8 

Administrativ og teknisk bistand 

Programmets finansielle tildeling kan dekke utgifter til 

forberedelser, overvåking, kontroll, revisjon og evaluering som 

er nødvendig for å kunne forvalte programmet og nå dets mål, 

særlig til undersøkelser, ekspertmøter, godtgjøring til 

statistikkeksperter, informasjons- og kommunikasjonstiltak, 

kostnader knyttet til datanett for behandling og utveksling av 

informasjon samt Kommisjonens øvrige utgifter til teknisk og 

administrativ bistand i forbindelse med forvaltningen av 

programmet. Tildelingen kan også dekke teknisk bistand og 

ekspertise til medlemsstater som på grunn av særlige 

omstendigheter er ute av stand til å utarbeide en bestemt 

europeisk statistikk eller statistikk som holder nødvendig 

kvalitet. 

Artikkel 9 

Ettårige arbeidsprogrammer 

For å kunne gjennomføre programmet skal Kommisjonen vedta 

ettårige arbeidsprogrammer som oppfyller kravene fastsatt i 

artikkel 17 i forordning (EF) nr. 223/2009, og som angir mål og 

forventede resultater i samsvar med de generelle og særlige 

målene som er omhandlet i artikkel 4 nr. 1 og 2 i denne 

forordning. Hvert ettårige arbeidsprogram skal oversendes til 

Europaparlamentet til orientering. 

Artikkel 10 

Former for støtte 

Unionens finansielle bidrag kan gis i form av tilskudd, avtaler 

om offentlige innkjøp eller annen støtte som er nødvendig for å 

nå de generelle og særlige målene omhandlet i artikkel 4 nr. 1 

og 2. 

Artikkel 11 

Støtteberettigede tiltak 

1.  Unionens finansielle bidrag skal gå til tiltak for utvikling, 

utarbeiding og formidling av europeisk statistikk som er 

nødvendige for å nå de generelle og særlige målene omhandlet i 

artikkel 4 nr. 1 og 2. Tiltak med stor merverdi for Unionen skal 

prioriteres i samsvar med artikkel 2. 

2.  Et finansielt bidrag til støtte for samarbeidsnettverk som 

nevnt i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 223/2009 kan gis i form 

av tilskudd til et tiltak og kan utgjøre inntil 95 % av de 

støtteberettigede kostnadene. 

3.  Når det er hensiktsmessig, kan det gis tilskudd til driften 

av de organisasjoner som er nevnt i artikkel 12 nr. 3, men 

tilskuddet kan ikke overskride 50 % av de støtteberettigede 

kostnadene. 

4.  Som et bidrag til medlemsstatenes utgifter ved 

gjennomføring av tiltak som er basert på innsamling av data, 

kan et engangsbeløp per datasett, hvis fullstendige resultater 

skal oversendes til Kommisjonen, utbetales opp til en terskel 

som fastsettes for hver datainnsamling. Kommisjonen skal 

fastsette størrelsen på engangsbeløpet, idet det tas hensyn til 

hvor kompleks datainnsamlingen er. 

Artikkel 12 

Tilskuddsmottakere 

1.  I samsvar med artikkel 128 nr. 1 annet ledd i 

finansreglementet kan tilskudd til nasjonale 

statistikkmyndigheter angitt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 223/2009 gis uten forslagsinnbydelse. 

2.  Mottakere nevnt i nr. 1 og andre organer kan, i samsvar 

med artikkel 128 nr. 1 i finansreglementet, delta i 

samarbeidsnettverk uten forslagsinnbydelse. 

3.  Driftstilskudd nevnt i artikkel 11 nr. 3 kan gis til 

organisasjoner som oppfyller følgende to kriterier: 

a)  de drives uten fortjeneste, er uavhengige av nærings-, 

handels- og foretaksinteresser eller andre motstridende 

interesser og har som sitt primære mål og sin primære 

virksomhet å fremme og støtte gjennomføringen av 

retningslinjene for europeisk statistikk og gjennomføringen 

av nye metoder for utarbeiding av europeisk statistikk som 

sikter mot å oppnå effektivitetsgevinst og høynet kvalitet på 

unionsplan, og 

b)  de har gitt Kommisjonen tilfredsstillende opplysninger om 

sine medlemmer, sin forretningsorden og sine 

finansieringskilder. 

Artikkel 13 

Beskyttelse av Unionens finansielle interesser 

1.  Kommisjonen skal treffe egnede tiltak for å sikre at 

Unionens finansielle interesser beskyttes ved gjennomføringen 

av tiltak som er finansiert i henhold til denne forordning, 

gjennom forebyggende tiltak mot bedrageri, korrupsjon og 

annen ulovlig virksomhet, gjennom konsekvente og effektive 

kontroller og, dersom det avdekkes uregelmessigheter, gjennom 

inndrivelse av urettmessig utbetalte beløp og eventuelt gjennom 

sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til overtredelsen 

og virker avskrekkende. 
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2.  Kommisjonen eller dens representanter og Revisjonsretten 

skal ha myndighet til å utføre revisjon, på grunnlag av 

dokumenter og kontroller på stedet, hos alle tilskuddsmottakere, 

leverandører og underleverandører som har mottatt midler 

innenfor rammen av denne forordning. 

Det europeiske kontor for bedrageribekjempelse (OLAF) skal 

ved behov foreta kontroller og inspeksjoner på stedet hos 

markedsdeltakere som direkte eller indirekte er berørt av slik 

finansiering, etter framgangsmåtene fastsatt i rådsforordning 

(Euratom, EF) nr. 2185/96 av 11. november 1996 om kontroll 

og inspeksjon på stedet som foretas av Kommisjonen for å 

verne De europeiske fellesskaps økonomiske interesser mot 

bedrageri og andre uregelmessigheter(1), med sikte på å fastslå 

om det har forekommet bedrageri, korrupsjon eller annen 

ulovlig virksomhet som berører Unionens finansielle interesser, 

i forbindelse med en avtale eller en beslutning om tilskudd eller 

en kontrakt finansiert i henhold til denne forordning. 

Uten at det berører første og annet ledd skal samarbeidsavtaler 

med tredjestater og internasjonale organisasjoner, avtaler og 

beslutninger om tilskudd og kontrakter som følger av 

gjennomføringen av denne forordning, uttrykkelig gi 

Kommisjonen, Revisjonsretten og OLAF myndighet til å 

gjennomføre slike revisjoner samt kontroller og inspeksjoner på 

stedet. 

Artikkel 14 

Tredjestaters deltakelse i programmet 

Følgende stater kan delta i programmet: 

a)  EØS/EFTA-statene, i samsvar med vilkårene i avtalen om 

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 

b)  Sveits, i samsvar med vilkårene i avtalen av 26. oktober 

2004 mellom Det europeiske fellesskap og Det sveitsiske 

edsforbund om samarbeid på statistikkområdet(2), og 

  

(1) EFT L 292 av 15.11.1996, s. 2. 

(2) EUT L 90 av 28.3.2006, s. 2. 

c)  stater som omfattes av den europeiske 

naboskapspolitikken, stater som har søkt om medlemskap i 

Unionen, kandidatstater og tiltredende stater samt de stater 

på Vest-Balkan som deltar i stabiliserings- og 

assosieringsprosessen, i samsvar med vilkårene fastsatt i de 

respektive bilaterale eller multilaterale avtaler med disse 

statene om de generelle prinsippene for deres deltakelse i 

Unionens programmer. 

Artikkel 15 

Evaluering og gjennomgang av programmet 

1.  Kommisjonen skal, etter samråd med ESS-komiteen, 

legge fram en foreløpig framdriftsrapport om gjennomføringen 

av programmet for Europaparlamentet og Rådet innen  

30. juni 2015. 

2.  Innen 31. desember 2016 kan Kommisjonen, på grunnlag 

av den foreløpige framdriftsrapporten nevnt i nr. 1 og etter 

samråd med ESS-komiteen, legge fram et forslag for 

Europaparlamentet og Rådet om forlengelse av programmet til 

tidsrommet 2018−2020, samtidig som FFR 2014−2020 

overholdes. 

3.  Innen 31. desember 2018 skal Kommisjonen, etter samråd 

med ESS-komiteen og Den europeiske rådgivende komité for 

statistikk, legge fram en endelig evalueringsrapport om 

gjennomføringen av programmet for Europaparlamentet og 

Rådet. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres 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 Strasbourg, 15. januar 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Statistisk infrastruktur og mål for det europeiske statistikkprogram 2013−2017 

Innledning 

Gjennomføring av Unionens politikk krever sammenliknbare og pålitelige statistiske opplysninger av høy kvalitet om 

økonomi, sosiale forhold og miljø i Unionen som helhet og på nasjonalt og regionalt plan. Europeisk statistikk er også 

viktig for Europa ved at den gjør det mulig for allmennheten og europeiske borgere å forstå og delta i den demokratiske 

prosessen og i debatten om Unionen i dag og i framtiden. 

Det europeiske statistikkprogram utgjør den rettslige rammen for utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk 

statistikk for tidsrommet 2013−2017. 

Europeisk statistikk utvikles, utarbeides og formidles i samsvar med denne rettslige rammen gjennom et tett og 

samordnet samarbeid innenfor det europeiske statistikksystem (ESS). 

Statistikk som utvikles, utarbeides og formidles i tråd med det europeiske statistikkprogram 2013−2017 (heretter kalt 

«programmet»), bidrar til gjennomføring av Unionens politikk som omhandlet i TEUV, i «Europa 2020» og dens 

respektive flaggskipinitiativer og i annen politikk som inngår i Kommisjonens strategiske prioriteringer. 

Ettersom programmet er et flerårig program som går over et tidsrom på fem år, og fordi ESS har til hensikt å beholde 

sin nøkkelrolle på statistikkområdet, er programmet ambisiøst med hensyn til virkeområde og mål, men 

gjennomføringen vil skje trinnvis. Et av programmets mål vil være å utvikle en effektiv prioriterings- og 

forenklingsmekanisme. 

Statistisk infrastruktur 

Programmet vil ta sikte på å etablere en infrastruktur for statistiske opplysninger. Infrastrukturen må ta høyde for 

omfattende og intensiv bruk av flere ulike dataprogrammer. 

Europeisk statistikk utarbeides først og fremst for å kunne benyttes som underlag for politikkutforming. Statistikken 

bør imidlertid også stilles til rådighet og være lett tilgjengelig for andre beslutningstakere, forskere, foretak og 

europeiske borgere i alminnelighet ettersom den utgjør et offentlig gode og er betalt for av europeiske borgere og 

foretak, som dermed bør kunne dra nytte av disse tjenestene. For at infrastrukturen skal kunne ivareta denne oppgaven, 

må den utformes i samsvar med en formålstjenlig begrepsramme som både sikrer egnethet for en rekke ulike formål og 

tillater fleksibel tilpasning til brukernes skiftende behov i årene som kommer. 

Infrastrukturen for statistiske opplysninger er som følger: 

INFRASTRUKTUR FOR STATISTISKE OPPLYSNINGER 

 

Forklaring 

Data: opplysninger som nasjonale statistikkmyndigheter har utarbeidet ved hjelp av tradisjonelle statistiske metoder 

(utvalgsundersøkelser, tellinger, osv.), og data fra andre kilder som brukes på nytt til statistiske formål. Disse 

opplysningene tilpasses behovene på bestemte områder, f.eks. arbeidsmarked, migrasjon eller landbruk. 
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Termen omfatter også data som er innsamlet for administrative formål, men som benyttes av nasjonale 

statistikkmyndigheter til statistiske formål (vanligvis kalt data fra administrative kilder). 

Regnskapssystemer: helhetlige og integrerte regnskaper, balanser og tabeller basert på et sett med internasjonalt 

vedtatte regler. Et regnskapssystem sikrer en høy grad av konsistens og sammenliknbarhet. Statistiske data kan 

utarbeides og presenteres i et format som er egnet til analyse og politikkutforming. 

Indikatorer: en indikator er et summarisk mål knyttet til et sentralt spørsmål eller en sentral hendelse og utledet av en 

rekke observerte fakta. Indikatorer kan benyttes til å angi relative forhold eller vise endringer i positiv eller negativ 

retning. Indikatorer benyttes vanligvis direkte som underlag for unionspolitikk og global politikk. På strategiske 

politikkområder er de viktige for å kunne fastsette mål og kontrollere om disse målene nås. 

Innenfor dette overgripende systemet vil det i programmet bli foretatt en ytterligere inndeling av statistiske 

opplysninger fordelt på tre søyler: foretaksstatistikk, statistikk over borgernes Europa samt geodata-, miljø- og 

landbruksstatistikk og statistikk over andre sektorer. 

Unionspolitikk og relevant global politikk definerer de statistikkbehov som programmet vil forsøke å dekke med sin 

nye struktur og tilknyttede prosesser for utarbeiding av statistikk. Derfor vil hvert enkelt politiske tiltak i Unionen og 

på globalt plan avspeiles i de ulike komponentene i den statistiske infrastrukturen og omfattes av konkrete aktiviteter i 

programmet. Ny politikk i de kommende år vil bli dekket ved hjelp av nye metoder for å utlede indikatorer/regnskaper 

på grunnlag av statistiske data som utarbeides innenfor de tre søylene. 

STATISTISKE OPPLYSNINGER — STRUKTUR OG DYNAMIKK 

Statistikkbehov 

knyttet til 

unionspolitikk og 

global politikk – 

Indikatorer 

Regnskapssystemer 

og harmoniserte 

statistikksystemer 

til utarbeiding av 

indikatorer 

Statistikk til bruk i 

regnskapssystemer 

 
«Europa 2020», økonomisk styring og  

økonomisk globalisering 

 

   
Økonomiske og sosiale 

resultater 
 Bærekraftig miljø  

 

 Foretak  Borgernes Europa  

Geodata-, miljø- og 

landbruksstatistikk og 

statistikk over andre 

sektorer 

 

 

Mål 

Programmets overordnede mål er at ESS fortsatt skal være den ledende leverandøren av statistikk av høy kvalitet om 

Europa. 

Når det tas hensyn til tilgjengelige ressurser både nasjonalt og på unionsplan og til svarbyrden, fastsettes følgende 

særlige mål for de statistikktiltakene som treffes for å gjennomføre programmet: 

— Mål 1: Å levere statistiske opplysninger til rett tid som støtter utviklingen, overvåkingen og evalueringen av 

Unionens politikk, og som på egnet måte avspeiler prioriteringene og samtidig opprettholder en balanse mellom 

økonomi, sosiale behov og miljø og ivaretar behovene hos et bredt spekter av brukere av europeisk statistikk, 

herunder andre beslutningstakere, forskere, foretak og europeiske borgere i alminnelighet, på en kostnadseffektiv 

måte og uten unødig dobbeltarbeid. 

— Mål 2: Å innføre nye metoder for utarbeiding av europeisk statistikk for å oppnå produktivitetsgevinst og 

kvalitetsforbedring. 

— Mål 3: Å styrke partnerskapet innenfor og utenfor ESS for ytterligere å øke systemets produktivitet og styrke dets 

ledende stilling innenfor offentlig statistikk verden over.  
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— Mål 4: Å sikre at levering av slik statistikk skjer på en konsekvent måte under hele programmets forløp, forutsatt at 

dette ikke påvirker prioriteringsmekanismene i ESS. 

Disse særlige målene deles inn i ulike prioriterte områder slik det er beskrevet nedenfor. Mål 1 og 4 er beskrevet i «I. 

Statistiske produkter», mål 2 i «II. Metoder for utarbeiding av europeisk statistikk» og mål 3 i «III. Partnerskap». 

I. STATISTISKE PRODUKTER 

1. Indikatorer 

1.1 Europa 2020 

Det europeiske råds godkjenning av «Europa 2020» i juni 2010 har i høy grad formet den strategiske dagsordenen for 

unionspolitikken og den nasjonale politikken i de kommende årene. Denne dagsordenen inneholder en rekke hovedmål 

og flaggskipinitiativer der ESS må levere statistiske indikatorer på en rekke områder (f.eks. bedring av vilkårene for 

innovasjon, forskning og utvikling, økt sysselsetting, oppfyllelse av Unionens klima- og energimål, effektiv 

ressursbruk, bedre utdanning, herunder læringsmobilitet, aktiv og sunn aldring og bedre sosial inkludering gjennom 

fattigdomsbekjempelse). 

Må l 1 .1 .1  

Å levere statistiske opplysninger av høy kvalitet til rett tid for å kunne overvåke gjennomføringen av «Europa 2020». 

Nye indikatorer skal i den grad det er mulig, bygge på tilgjengelige statistiske data. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— ajourførte hovedmålsindikatorer for «Europa 2020» (på områdene sysselsetting, forskning og utvikling, 

innovasjon, energi/klimaendring, utdanning, miljø, sosial beskyttelse, sosial inkludering og fattigdom) på 

Kommisjonens (Eurostats) nettsted, 

— statistikk som underlag for å overvåke gjennomføringen av flaggskipinitiativer innenfor «Europa 2020», 

— ytterligere indikatorer til bruk for forhåndsvurderinger og etterhåndsevalueringer av Unionens økonomi-, sosial- og 

miljøpolitikk og 

— sysselsettingsindikatorer som skiller mellom heltids- og deltidsarbeid, samt indikatorer for arbeidsløshet som tar 

høyde for personer som deltar i arbeidsmarkedstiltak, for eksempel opplæring. 

1.2 Økonomisk styring 

Krisen og spenningene i finansmarkedene har tydeliggjort et behov for å styrke den økonomiske styringen i Unionen. 

Unionen har allerede tatt avgjørende skritt med hensyn til økonomisk styring og samordning, og enkelte av dem vil få 

store statistiske konsekvenser for mer enn den løpende statistiske virksomheten. 

Må l 1 .2 .1  

Å utvikle nye og forbedre eksisterende statistiske opplysninger som er relevante for beslutningstakere i Unionen og for 

allmennheten generelt, i forbindelse med Unionens styrkede og integrerte økonomiske styring og overvåkingssyklusen 

som integrerer stabilitets- og vekstpakten og den økonomiske politikken. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— statistisk underlag for resultattavlen for makroøkonomisk ubalanse og den underliggende analysen, 

— statistisk underlag for en styrket stabilitets- og vekstpakt, særlig med sikte på utarbeiding og levering av statistikk 

av høy kvalitet om offentlig gjeld, 

— utvikling og utarbeiding av et sett med indikatorer for å måle konkurranseevne og 

— gjennomføring av en solid kvalitetsstyring i produksjonskjeden, som også omfatter oppstrømsdata om offentlige 

finanser og de underliggende arbeidsprosessene i medlemsstatene. 

Må l 1 .2 .2  

Å levere pålitelige statistikker og indikatorer til beslutningstakere i Unionen for administrative og reguleringsmessige 

formål og for å kunne overvåke bestemte unionspolitiske forpliktelser.  
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Målet skal nås ved hjelp av 

— fastlegging av bruksområdet for statistikk til administrative og reguleringsmessige formål og avtaler med brukerne 

om dette bruksområdet og 

— fastlegging, dersom det er hensiktsmessig, gjennomføring og forklaring av et solid kvalitetsstyringssystem for 

disse indikatorene. 

1.3 Økonomisk globalisering 

Sosiale, økonomiske og andre virkninger av finanskrisen, de økte strømmene over grensene og fragmenteringen av 

produksjonsprosessene har vist at det er behov for en mer helhetlig ramme og bedre måling av den globaliserte 

produksjonen. 

Må l 1 .3 .1  

Å bedre de indikatorer og statistiske opplysninger om økonomisk globalisering og globale verdikjeder som er til 

rådighet for beslutningstakere i Unionen og for allmennheten generelt. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— oppdatering av eksisterende indikatorer om økonomisk globalisering på Kommisjonens (Eurostats) nettsted, 

— utvikling av nye indikatorer for globale verdikjeder, herunder strømmer av og avhengighet av naturressurser, 

— analyse av globale verdikjeder, eventuelt ved egnede kryssløpstabeller, og utenrikshandels- og foretaksstatistikk, 

herunder sammenknytting av mikrodata, og 

— gjennomgang av behovet for å endre beregningen og tildelingen av finansformidlingstjenester. 

2. Regnskapssystemer 

Kommisjonsmeldingen av 20. august 2009 kalt «GDP and beyond: Measuring progress in a changing world» og 

offentliggjøringen av Stiglitz-Sen-Fitoussi-rapporten om måling av økonomiske resultater og sosial utvikling har gitt 

nye impulser til å ta tak i den store utfordringen for ESS, som er å oppnå bedre statistikk over overgripende spørsmål 

og en mer integrert statistikk som kan beskrive komplekse sosiale, miljømessige og økonomiske forhold ut over de 

tradisjonelle målene på økonomisk produksjon. Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ENS) utgjør en 

integrert og konsekvent ramme for all økonomisk statistikk, men bør utfylles med andre indikatorer for å kunne gi mer 

uttømmende opplysninger til bruk i politikkutformingen og beslutningstakingen. 

2.1 Økonomiske og sosiale resultater 

Den økonomiske krisen har understreket behovet for et sett med makroøkonomiske indikatorer av høy kvalitet, slik at 

det blir enklere å forstå og analysere konjunktursvingningene og deres innvirkning på samfunnet og dermed også 

lettere å treffe beslutninger. En stadig mer globalisert produksjon krever en enhetlig ramme som gjør det lettere å tolke 

og integrere statistikk fra ulike områder. 

Må l 2 .1 .1  

Å supplere måling av økonomiske resultater med ulike dimensjoner ved globaliseringen, livskvalitet, tilgang til varer 

og tjenester, bærekraftig miljø, helse, velferd, sosial utjevning og sosial inkludering. Å utarbeide en ramme for analyse 

av globalisert produksjon. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— gjennomføring og oppstilling av årlige og kvartalsvise nasjonalregnskaper samt årlige regionalregnskaper i 

samsvar med ENS, 

— utarbeiding av indikatorer for inntekts- og forbruksfordeling mellom husholdningene (ved å avstemme aggregerte 

nasjonalregnskaper med data fra husholdningsundersøkelser eller administrative data), 

— sammenstilling av aktuell prisstatistikk av høy kvalitet, særlig harmoniserte konsumprisindekser, 

— utarbeiding av satellittregnskaper for nye områder, 

— opprettelse av en database for måling av vekst og produktivitet, der det tas hensyn til endringer i produktiviteten i 

både offentlig og privat sektor,  
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— utarbeiding av en begrepsramme for analyse av globalisert produksjon, 

— utarbeiding av en begrepsramme for måling av livskvalitet og velferd og 

— harmonisering av de tilsvarende regnskapsbegreper og statistiske begreper så langt dette er mulig. 

Må l 2 .1 .2  

Å levere makroøkonomiske og sosiale nøkkelindikatorer og europeiske økonomiske hovedindikatorer (PEEI) som et 

helhetlig sett med indikatorer for å kunne møte kravene til statistiske data i Unionen og globalt, og å tilpasse 

europeiske økonomiske hovedindikatorer til brukernes skiftende behov. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— samordnet utvikling av resultattavler for makroøkonomiske og sosiale nøkkelindikatorer og nøkkelindikatorer for 

bærekraftig utvikling, 

— harmoniserte metoder for makroøkonomiske og sosiale nøkkelindikatorer og europeiske økonomiske 

hovedindikatorer, 

— indikatorer som er mer sammenliknbare på internasjonalt plan, 

— bedre verktøy for å tolke og formidle indikatorer og 

— harmonisert boligstatistikk og tilknyttet statistikk for alle medlemsstater. 

2.2 Bærekraftig miljø 

Å verne, bevare og bedre miljøet for nåværende og kommende generasjoner og å motvirke virkningene av 

klimaendringene står høyt oppe på den europeiske dagsordenen og er mål i traktatene. En effektiv politikk på disse 

feltene krever at det foreligger statistiske opplysninger på flere forskjellige områder. 

Må l 2 .2 .1  

Å framskaffe miljøregnskaper og statistikk knyttet til klimaendringer, idet det tas hensyn til den internasjonale 

utviklingen på dette området. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— utvikling av et helhetlig system med miljøregnskap som et «satellittregnskap» til nasjonalregnskapet, med 

opplysninger om utslipp til atmosfæren, energiforbruk, strømmer og reserver av naturressurser og vann, handel 

med basisråstoffer og kritiske råstoffer, miljøavgifter og utgifter til miljøvern, herunder eventuelt grønn 

vekst/grønne offentlige innkjøp, 

— oppgradering, utvikling, utarbeiding og formidling av indikatorer som viser sekundærbelastninger, virkninger av 

klimaendringer, herunder på helse, sårbare punkter og framdriften i tilpasningsprosessen og 

— utvikling av en hovedindikator som måler miljøbelastningen globalt. 

3. Data 

3.1 Foretak 

Europeiske foretak står sentralt i en stor del av Unionens politikk. De har dessuten ansvar for levering av 

grunnleggende data. Det er derfor stor etterspørsel etter bred foretaksstatistikk som kan benyttes som underlag i 

beslutningsprosessen, men som også kan gi europeiske borgere og foretak en bedre forståelse av denne politikkens 

betydning. Det skilles mellom store, mellomstore og små foretak, og det er et økt behov for detaljert og harmonisert 

statistikk fra disse. Samtidig er det nødvendig å minske den administrative byrden og rapporteringsbyrden. 

Må l 3 .1 .1  

Å øke effektiviteten i prosessene for utarbeiding av statistikk. Å levere statistikk av høy kvalitet om nøkkelområder der 

foretakene står i sentrum, for eksempel foretaksstatistikk, konjunkturindikatorer, investering i menneskelig kapital og 

kompetanse, internasjonale transaksjoner, globalisering, overvåking av det indre marked, FoU og innovasjon samt 

turisme. Det bør legges særlig vekt på at data er tilgjengelige i industri- eller tjenestesektorer med høy verdiskapning, 

særlig innenfor den grønne, den digitale og den sosiale økonomien (for eksempel helse og utdanning).  
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Målet skal nås ved hjelp av 

— viderebruk av data som finnes i statistikksystemet eller i samfunnet, og utarbeiding av felles infrastruktur og felles 

verktøy, 

— levering av statistiske opplysninger og indikatorer om foretak på årsbasis og oftere, 

— levering av statistiske opplysninger som beskriver Europas stilling i verden og Unionens forbindelser med resten 

av verden, 

— levering av statistiske opplysninger til analyse av globale verdikjeder og utvikling av EuroGroups-registeret som et 

utgangspunkt for innsamling av opplysninger om globaliseringen fra flere ulike områder, 

— bedre balanse mellom innsamlingen av statistiske opplysninger om varehandelen og handelen med tjenester 

gjennom bedre tilgang til data om tjenester samt tiltak for å bedre balansen mellom vare- og tjenestestatistikken, 

— utvikling av verktøy til overvåking av det indre marked, for eksempel verktøy til overvåking av matvarepriser og 

tilhørende indikatorer, 

— levering av statistikk over resultatene på nøkkelområder innenfor innovasjon og FoU gjennom økt bruk av 

patentregistre og utvidet forskning på og statistisk bruk av individuelle mikrodata, 

— levering av statistikk over tilbud og etterspørsel innenfor turisme gjennom optimal innsamling av data og bedre 

integrering av turismedata med data fra andre områder og 

— levering av statistikk over ressursbruk og ressurseffektivitet som så langt det er mulig er basert på eksisterende 

datainnsamlinger. 

3.2 Borgernes Europa 

Europas borgere står i sentrum for Unionens politikk. Derfor er det stor etterspørsel etter bred sosialstatistikk som et 

underlag i beslutningsprosessen og for å overvåke resultatene av sosialpolitikken, men også for å hjelpe europeiske 

borgere med å finne ut hvordan denne politikken innvirker på deres liv og velferd. 

Må l 3 .2 .1  

Å levere statistikk over sosialpolitiske nøkkelområder der borgeren står i sentrum, for eksempel velferd, bærekraft, 

sosial utjevning, fattigdom, ulikheter, demografiske utfordringer (særlig en aldrende befolkning og migrasjon), 

arbeidsmarkedet, utdanning og opplæring, herunder barns skolegang, voksenopplæring, yrkesrettet utdanning og 

læringsmobilitet for unge, kultur, fysisk aktivitet, livskvalitet, sikkerhet, helse, funksjonshemning, forbruk, fri 

bevegelighet og det indre marked, mobilitet for unge, teknologisk innovasjon og nye livsstilsvalg. Denne statistikken 

skal inndeles etter kjønn når det er hensiktsmessig, for grupper som er av særlig interesse for beslutningstakere på det 

sosialpolitiske området. Prioriteringer skal skje i samsvar med artikkel 6. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— innføring av en konsolidert, grunnleggende infrastruktur for europeisk sosialstatistikk, herunder datainnsamling 

gjennom undersøkelser og fra administrative kilder og et felles sett med kjernevariabler, 

— utarbeiding av grunnleggende sosiale undersøkelser som frambringer data (herunder mikrodata) om personer og 

husholdninger, og som strømlinjeformes og suppleres med flere og mindre hyppige mikrodatainnsamlinger, 

— utvikling av statistikk over utdanning og opplæring, herunder effektivisering og modernisering av 

voksenopplæringsundersøkelser, 

— levering av statistikk over inntektsforskjeller, som gir en sammenliknbar nasjonal hovedindikator, samt data om 

ulik tilgang til grunnleggende goder og tjenester, 

— metodearbeid for statistikk over fysisk aktivitet og kultur, 

— levering av statistikk over trygghet mot kriminalitet, helse i henhold europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1338/2008 av 16. desember 2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på 

arbeidsplassen(1) og funksjonshemning, 

— gjennomføring av tiltak i arbeidsprogrammet om integrering av migrasjonsstatistikk,  

  

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 70. 
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— levering av indikatorer for livskvalitet for å måle framskritt i samfunnet og 

— innledende forberedelser til neste telling (planlagt til 2021). 

3.3 Geodata-, miljø- og landbruksstatistikk og statistikk over andre sektorer 

Sammenkoplingen av geodatastatistikk og geodataanalyser vil åpne for nye muligheter som ESS vil utforske nærmere. 

Enkelte spørsmål, for eksempel fortrolighet og statistisk validitet ved estimering på små områder, vil måtte vektlegges 

spesielt. 

Energi- og transportstatistikk som underlag for «Europa 2020» og klimapolitikken vil bli svært viktig i framtiden. 

Landbrukets betydning i Unionens politikk vil være uendret i 2013−2017. Statistikkarbeidet vil bli sterkt påvirket av 

resultatet av overveielsene om den felles landbrukspolitikken etter 2013. Det vil bli lagt vekt på ulike aspekter ved 

miljø, biologisk mangfold/økosystemer, økonomi, menneskers helse og sikkerhet samt sosiale spørsmål. 

Må l 3 .3 .1  

Å støtte kunnskapsbasert politikkutforming med økt og mer fleksibel bruk av geografisk informasjon kombinert med 

statistiske opplysninger om sosiale forhold, økonomi og miljø. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— videreutvikling, vedlikehold og drift av infrastrukturen for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap 

(INSPIRE), som ble opprettet ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF(1), og særlig av Unionens 

geoportal, 

— omfattende geografisk informasjon som blir stilt til rådighet gjennom et samarbeid med Unionens programmer for 

undersøkelse av arealbruk og fjernmåling, og 

— integrering av statistiske data når det er relevant, for å skape en fleksibel infrastruktur basert på flere kilder som 

kan levere målrettede analyser i rom og tid. 

Må l 3 .3 .2  

Å levere miljøstatistikk som underlag for politikkutformingen i Unionen. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— et sett med nøkkelstatistikker fra miljøområdet over ressurser, for eksempel over avfall og gjenvinning, vann, 

råstoffdepoter, økosystemtjenester og biologisk mangfold på nasjonalt og eventuelt regionalt plan, og et sett med 

nøkkelstatistikker over klimaendringer som underlag for tiltak og politikk for begrensning og tilpasning på alle 

relevante plan, fra lokalt plan til unionsplan. 

Må l 3 .3 .3  

Å levere energi- og transportstatistikk som underlag for Unionens politikk. 

Målet skal nås ved hjelp av utarbeiding og formidling av statistikk over 

— fornybar energi, 

— energiøkonomisering/energieffektivitet og 

— transportsikkerhet, passasjermobilitet, veitrafikkmåling og godstransport med ulike transportsystemer. 

Må l 3 .3 .4  

Å levere statistikk over jordbruk, fiskeri og skogbruk for utvikling og overvåking av den felles landbruks- og 

fiskeripolitikken i overensstemmelse med viktige europeiske strategimål om bærekraft og utvikling av landdistriktene 

gjennom å drive jevnlig virksomhet knyttet til utvikling, utarbeiding og formidling av statistikk.  

  

(1) EUT L 108 av 25.4.2007, s. 1. 
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Målet skal nås ved hjelp av 

— gjennomgang og forenkling av innsamlingen av landbruksdata, i tråd med gjennomgangen av den felles 

landbrukspolitikken etter 2013, 

— omlegging av innsamlingen av landbruksdata, særlig med sikte på å bedre dataenes kvalitet og aktualitet, 

— grundig gjennomgang av datahåndteringssystemet for arealbruk/arealdekke og utarbeiding og gjennomføring av et 

nytt system på grunnlag av dette, 

— gjennomføring av datainnsamlingssystemet for samsvarende indikatorer for miljøvennlig landbruk, om mulig på 

grunnlag av eksisterende data, 

— hensiktsmessig inndeling etter region og 

— gjennomføring og formidling av et sett med nøkkeldata om skogbruk fra systemet for integrerte miljøøkonomiske 

regnskaper for skogbruket, for eksempel skogareal, volum og verdi av skog på rot samt regnskaper for skogbruk og 

avvirking. 

II. METODER FOR UTARBEIDING AV EUROPEISK STATISTIKK 

ESS står i dag overfor en rekke utfordringer: økt etterspørsel etter statistikk av høy kvalitet, et økende behov for 

kompleks, flerdimensjonal statistikk, nye aktører på informasjonsmarkedet, begrensede ressurser, et behov for å 

redusere statistikkbyrden ytterligere for oppgavegiverne samt et mangfold av kommunikasjonsverktøy. Dette innebærer 

at metodene for utarbeiding og formidling av europeisk offisiell statistikk hele tiden må tilpasses. 

1. Kvalitetsstyring i ESS 

Må l 1 .1  

Å gjennomføre et kvalitetsstyringssystem i ESS basert på retningslinjene for europeisk statistikk. 

Å styrke utvekslingen av god praksis i forbindelse med gjennomføringen av retningslinjene og å sikre at 

kvalitetsrapporteringen ivaretar ulike brukerbehov. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— innføring av nye overvåkingsordninger og en ekstra omgang med fagfellevurderinger for å vurdere om 

retningslinjene blir overholdt, 

— harmonisering av rammene for kvalitetssikring i ESS og i Det europeiske system av sentralbanker (ESSB), 

— ivaretakelse av brukernes behov med hensyn til kvalitetsrapportering og 

— standardisering av kvalitetsrapporter innenfor ulike statistiske områder på unionsplan. 

2. Prioritering og forenkling 

ESS står overfor en stor utfordring: hvordan kan man levere europeisk statistikk av høy kvalitet for å dekke det økende 

behovet for statistikk i en situasjon der medlemsstatenes budsjetter er sterkt beskåret og det er ansettelsesstopp i 

Kommisjonen og i medlemsstatene, noe som for enkelte organer vil føre til en faktisk nedgang i menneskelige 

ressurser. Når det er begrensede ressurser på europeisk og nasjonalt plan, blir prioritering og forenkling stadig 

viktigere, noe som krever at alle ESS-partnere går helt og fullt inn for dette. Det er innført en prioriteringsmekanisme 

som en integrert del av utarbeidingen av de ettårige arbeidsprogrammene, og den vil bli gjennomført i hele 

programmet. Dette innebærer blant annet en årlig gjennomgang av gjeldende statistikkrav med utgangspunkt i 

Kommisjonens forslag til initiativer for å lempe på statistikkravene av hensyn til brukerne, produsentene og 

oppgavegiverne. Prosessen bør gjennomføres i tett samarbeid med brukere og produsenter av europeisk statistikk. 

Må l 2 .1  

Å innføre en prioriteringsmekanisme for ESS for å forenkle rapporteringskravene og gjøre tilpasninger til nye 

statistikkbehov, samtidig som det tas hensyn til produsentenes begrensede ressurser, svarbyrden og brukernes behov. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— fastlagte prioriteringer og tildeling av ressurser i samsvar med disse prioriteringene, 

— fastlagte prioriteringer for ESS som ledd i det ettårige arbeidsprogrammet omhandlet i artikkel 9,  
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— hensyntaking til resultatene av konsultasjoner med brukere og produsenter i det ettårige arbeidsprogrammet og 

— informasjon til brukerne om hvilke statistikkområder som skal forenkles, og hvilke datainnsamlinger som skal 

reduseres eller stanses. 

3. Statistikk for flere ulike formål og effektiviseringsgevinst i utarbeidingen 

Må l 3 .1  

Å foreta en gradvis innføring av en forretningsstruktur for ESS som muliggjør en mer integrert utarbeiding av 

europeisk statistikk, samtidig som det tas hensyn til de kostnader gjennomføringen medfører i ESS, å harmonisere og 

standardisere metoder for utarbeiding av statistikk og metadata, å bedre horisontal (på tvers av statistikkområder) og 

vertikal (ulike ESS-partnere) integrering av prosesser for utarbeiding av statistikk i ESS i samsvar med 

nærhetsprinsippet, å benytte og integrere flere forskjellige datakilder og å utarbeide statistikk for flere ulike formål. 

Spørsmål om fortrolig behandling som vil oppstå med økt bruk, viderebruk og utveksling av mikrodata og 

administrative registre, vil bli særlig vektlagt. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— økt bruk av egnede administrative data på alle statistikkområder, 

— kartlegging og bruk av nye datakilder for europeisk statistikk, 

— økt deltakelse fra Kommisjonen (Eurostat) og de nasjonale statistikkmyndigheter i utformingen av administrative 

registre, 

— mer bruk av teknikker for statistisk sammenstilling og datakopling for å øke utbudet av europeisk statistikk, 

— bruk av den europeiske tilnærmingen til statistikk for å oppnå rask politisk respons i særlige og behørig 

begrunnede tilfeller, 

— økt integrering av prosessene for utarbeiding av europeisk statistikk gjennom tiltak samordnet av ESS, 

— ytterligere harmonisering av statistiske begreper mellom ulike statistikkområder, 

— utvikling og gjennomføring av fleksibel IT-referanseinfrastruktur og tekniske standarder for å bedre 

samvirkingsevnen, dele data og metadata og benytte en felles datamodellering, 

— bruk av standard IT-verktøy i alle statistikkprosessene, 

— utvikling av metodiske standarder for å øke bruken av og tilgangen til harmoniserte metoder (herunder en blanding 

av flere metoder i datainnsamlingen) og harmoniserte metadata, 

— styrking av de statistiske foretaksregistrenes rolle som det sted der statistiske enheter for all foretaksrelatert 

statistikk finnes, og som også benyttes som kilde for nasjonalregnskapene, og 

— bedret levering av metadata, dvs. bakgrunnsopplysninger om hvordan dataene er samlet inn, deres kvalitet og 

hvordan de kan gjøres lettere å forstå for brukerne. 

Må l 3 .2  

Å sikre at ESS gjennom effektivt samarbeid og effektiv kommunikasjon virker på en tilfredsstillende og helhetlig måte. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— reell og effektiv støtte til partnerskapet i ESS, 

— fastlegging og gjennomføring av rutiner for byrde- og arbeidsdeling i ESS og 

— videreutvikling og iverksetting av samarbeidsnettverk. 

4. Formidling og kommunikasjon 

Må l 4 .1  

Å gjøre ESS til den viktigste datakilden for europeisk statistikk for alle brukere, og særlig for offentlige og private 

beslutningstakere, ved å tilby en statistisk informasjonstjeneste av høy kvalitet basert på prinsippene om fri og enkel 

tilgang til europeisk statistikk.  
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Å styrke og utvide dialogen mellom brukere og produsenter av statistikk for å ivareta brukernes behov for statistikk av 

høy kvalitet. At brukerne trekkes inn på et tidlig tidspunkt i utviklingsarbeidet, er avgjørende for et mer effektivt og 

formålstjenlig ESS. 

Å utvide og rasjonalisere utbudet av produkter som skal formidles, for å ivareta behovene hos brukere som benytter ny 

teknologi. 

Å opprette en kostnadseffektiv, integrert og sikker infrastruktur i ESS for å gi tilgang til fortrolige data for 

forskningsformål. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— anerkjennelse av ESS som det viktigste referansepunktet for brukere av europeisk statistikk, 

— innføring av en integrert, sikker infrastruktur som gir tilgang til Unionens mikrodata, 

— innføring av et system for å ta imot henvendelser fra brukerne om direkte tilgang til statistiske opplysninger og om 

råd i forbindelse med tolkningen av dem, 

— tilpasning av formidlingsprodukter til behovene hos brukere som benytter ny teknologi, 

— flere statistiske produkter om overgripende spørsmål, 

— økt bruk av ny kommunikasjons- og formidlingsteknologi (f.eks. SDMX-basert), 

— økt tilbud om sett med mikrodata til bruk for statistisk forskning i samsvar med Unionens regelverk og nasjonal 

lovgivning om fortrolig behandling av data og 

— utarbeiding av datasett for å gjøre det lettere å bruke statistiske data til utdannings- og forskningsformål. 

5. Utdanning, innovasjon og forskning 

Må l 5 .1  

Å ivareta opplærings- og utviklingsbehov i ESS basert på en kombinasjon av kurs og opplærings- og 

utviklingsmuligheter. 

Å bedre ESS-medlemmenes samarbeid om kunnskapsoverføring og om utveksling og gjennomføring av beste praksis 

og felles nyskapende metoder i utarbeiding av statistikk. 

Å organisere forskningsmiljøenes virksomhet, deltakelse og bidrag i arbeidet med å bedre de statistiske 

produksjonskjedene og kvaliteten på offisielle statistiske opplysninger. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— innføring av en mastergrad (for eksempel master i offisiell statistikk), 

— utdanningsprogrammer rettet mot brukernes og andre borgeres behov, 

— bredere anvendelse av forskningsresultater i utarbeiding og formidling av statistikk, 

— anerkjennelse av ESS som et referansepunkt for forskningsmiljøer som arbeider med statistikk, 

— omfattende medvirkning fra forskermiljøenes side i forskning omkring offisiell statistikk og 

— innføring av tilfredsstillende verktøy til utveksling av praksis og til gjennomføring av felles løsninger i ESS. 

III. PARTNERSKAP 

1. Partnerskap innenfor og utenfor ESS 

Nasjonale statistikkmyndigheter og Kommisjonen (Eurostat) har, i partnerskapets ånd, ansvar for utvikling, utarbeiding 

og formidling av europeisk statistikk.  
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Mål 1 .1  

Å gjennomføre den styrkede styringsstrukturen for ESS. 

Målet vil bli gjennomført ved gjennomføring av revisjonen av forordning (EF) nr. 223/2009 og av 

kommisjonsbeslutning 2012/504/EU av 17. september 2012 om Eurostat(1). 

Må l  1 .2  

Å styrke Kommisjonens (Eurostats) samordnende rolle som Den europeiske unions statistikkontor. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— Kommisjonens (Eurostats) medvirkning på et tidlig tidspunkt i alle Kommisjonens initiativer som angår de 

statistiske aspektene, og 

— jevnlig dialog med berørte parter på øverste ledelsesnivå. 

Må l 1 .3  

Å styrke samarbeidet med ESSB og europeiske og internasjonale organisasjoner som deltar i utarbeiding av data for 

statistiske eller administrative formål, gjennom felles prosjekter og samordnet utvikling. Å sikre samsvar mellom 

Unionens standarder og internasjonale standarder. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— gjennomføring av et felles kvalitetssystem for ESS og ESSB, 

— økt deltakelse fra Kommisjonen (Eurostat) i internasjonale rådgivende grupper, 

— fastlegging og gjennomføring av nye former for samarbeid for å sikre at den statistiske utviklingen er godt 

samordnet mellom internasjonale organisasjoner, og at arbeidet fordeles på en effektiv måte, og 

— gjennomføring av håndbøkene for FNs nye nasjonalregnskapssystem, ENS, FNs system for miljømessige og 

økonomiske regnskaper, de europeiske miljøøkonomiske regnskaper og betalingsbalansen. 

Må l 1 .4  

Å fremme og gjennomføre statistisk rådgivning og statistisk bistand i stater utenfor Unionen i tråd med prioriteringene 

i Unionens utenrikspolitikk og med særlig vekt på utvidelse og den europeiske naboskapspolitikken. 

Målet skal nås ved hjelp av 

— ESS som en ledende aktør på den internasjonale arena, 

— levering av data til Unionens utenrikspolitikk, 

— støtte til Kommisjonens kontorer ved gjennomføring av utviklingspolitikk og politikk for internasjonalt samarbeid 

i deres forbindelser med internasjonale organisasjoner og, i spørsmål av felles statistisk interesse, med tredjestater 

eller regioner i tredjestater, 

— formidling av relevante statistiske data som underlag for utvidelsesprosessen og -forhandlingene, 

— størst mulig begrensning av anmodninger fra nye medlemsstater om unntak som fører til utilgjengelige data, 

— opprettelse av avtaler og intensjonsavtaler med tredjestater, 

— utforming og gjennomføring av programmer for teknisk samarbeid, 

— teknisk bistand som konsentreres om harmonisering og levering av data, og 

— bedre samarbeid og samordning mellom medlemmene i ESS. 

 ____________  
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