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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 415/2013 

av 6. mai 2013 

om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for Den europeiske unions 

referanselaboratorier for rabies, bovin tuberkulose og biers helse, om endring av forordning (EF) 

nr. 737/2008 og om oppheving av forordning (EU) nr. 87/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 

om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 32  

nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsettes alminnelige 

oppgaver og plikter for Den europeiske unions 

referanselaboratorier for næringsmidler og fôrvarer samt 

for dyrehelse som oppført i vedlegg VII. I tillegg kan 

Kommisjonen i henhold til forordning (EF) 

nr. 882/2004 ta med andre EU-referanselaboratorier som 

er relevante for områder som faller inn under nevnte 

forordnings virkeområde, i vedlegg VII. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 kan 

Kommisjonen i tillegg til de alminnelige oppgavene og 

pliktene for Den europeiske unions referanselaboratorier 

på dyrehelsesektoren som er fastsatt i forordningen, 

fastsette ytterligere ansvarsområder og oppgaver for 

disse EU-referanselaboratoriene. 

3)  Kommisjonen har ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 737/2008 av 28. juli 2008 om utpeking av 

Fellesskapets referanselaboratorier for krepsdyrsyk-

dommer, rabies og bovin tuberkulose, om  

fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og  

oppgaver for Fellesskapets referanselaboratorier for 

rabies og bovin tuberkulose og om endring av vedlegg 

VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 882/2004(2) blant annet utpekt EU-referanse-

laboratorier for rabies og bovin tuberkulose og har 

følgelig satt inn relevante poster for disse laboratoriene i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 125 av 7.5.2013, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 213/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 1. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

(2) EUT L 201 av 30.7.2008, s. 29. 

vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004. I tillegg 

fastsetter vedlegg I og II til forordning (EF) 

nr. 737/2008 særlige ansvarsområder og oppgaver 

knyttet til de sykdomsframkallende stoffenes 

egenskaper. Disse ansvarsområdene og oppgavene 

kommer i tillegg til dem som er fastsatt i forordning 

(EF) nr. 882/2004. 

4)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 87/2011 av 

2. februar 2011 om utpeking av EU-

referanselaboratorium for biers helse, om fastsettelse av 

ytterligere ansvarsområder og oppgaver for dette 

laboratoriet og om endring av vedlegg VII til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004(3) ble EU-referanselaboratoriet for biers 

helse utpekt og følgelig relevant post for laboratoriet 

oppført i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 882/2004. 

Dessuten fastsetter vedlegget til forordning (EU) 

nr. 87/2011 visse særlige ansvarsområder og oppgaver 

knyttet til egenskapene til stoffer som kan påvirke biers 

helse. Disse ansvarsområdene og oppgavene kommer i 

tillegg til dem som er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 882/2004. 

5)  Definisjonen av visse oppgaver for EU-referanse-

laboratoriet for biers helse i vedlegget til forordning 

(EU) nr. 87/2001 må endres med hensyn til serologiske 

prøver fordi de ikke anvendes for prøving på bier. I 

tillegg bør beskrivelsen for biekolonikollaps (CCD, 

colony collapse disorder) endres for å sikre samsvar 

med terminologien som brukes i overvåkingsstudiene av 

biers helse som fastsatt i Kommisjonens gjennom-

føringsbeslutning 2012/362/EU(4). 

6)  Av hensyn til klarhet og forenkling av Unionens 

regelverk bør bestemmelsene som gjelder disse 

ytterligere ansvarsområdene og oppgavene for Den 

europeiske unions referanselaboratorier for rabies, bovin 

tuberkulose og biers helse, fastsettes i én enkelt rettsakt. 

7)  Forordning (EF) nr. 737/2008 bør derfor endres og 

forordning (EU) nr. 87/2011 oppheves. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen —  

  

(3) EUT L 29 av 3.2.2011, s. 1. 

(4) EUT L 176 av 6.7.2012, s. 65. 

2017/EØS/79/01 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I tillegg til de alminnelige oppgavene og pliktene som er 

fastsatt i artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 for 

Den europeiske unions referanselaboratorier i 

dyrehelsesektoren, skal referanselaboratoriet for rabies nevnt i 

nr. 16 del II i vedlegg VII til nevnte forordning ha de 

ansvarsområdene og oppgavene som er fastsatt i vedlegg I til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

I tillegg til de alminnelige oppgavene og pliktene som er 

fastsatt i artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 for 

Den europeiske unions referanselaboratorier i 

dyrehelsesektoren, skal referanselaboratoriet for bovin 

tuberkulose nevnt i nr. 17 del II i vedlegg VII til nevnte 

forordning ha de ansvarsområdene og oppgavene som er 

fastsatt i vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

I tillegg til de alminnelige oppgavene og pliktene som er 

fastsatt i artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 for 

Den europeiske unions referanselaboratorier i 

dyrehelsesektoren, skal referanselaboratoriet for biers helse 

nevnt i nr. 18 del II i vedlegg VII til nevnte forordning ha de 

ansvarsområdene og oppgavene som er fastsatt i vedlegg III til 

denne forordning  

Artikkel 4 

I forordning (EF) nr. 737/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2 og 3 oppheves. 

2)  Vedlegg I og II oppheves. 

Artikkel 5 

Forordning (EU) nr. 87/2011 oppheves. 

Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som 

henvisninger til denne forordning. 

Artikkel 6 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 6. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Ansvarsområder og oppgaver for Den europeiske unions referanselaboratorium for rabies i tillegg til dem som 

er fastsatt i artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 

1.  Den europeiske unions referanselaboratorium for rabies skal i samråd med Kommisjonen samordne de metodene 

som brukes i medlemsstatene for å diagnostisere rabies, særlig ved 

a)  å typebestemme, lagre og levere stammer av rabiesvirus, 

b)  å framstille, kontrollere og levere internasjonale standardsera og andre referansereagenser til de nasjonale 

referanselaboratoriene for å standardisere de prøvene og reagensene som brukes i medlemsstatene, 

c)  å validere referansereagenser, herunder antigener og nasjonale standardsera innsendt av de nasjonale 

referanselaboratoriene, 

d)  å bygge opp og vedlikeholde en serumbank og en samling av rabiesvirus samt vedlikeholde en database over 

stammer som er blitt isolert i hele Unionen, herunder typebestemmelse, 

e)  å tilrettelegge for regelmessige sammenlignende undersøkelser av diagnostiske metoder på unionsplan og 

gjennomføre egnethetsprøving av nasjonale referanselaboratorier, 

f)  å innhente og samordne data og opplysninger om de diagnostiske metodene som brukes, og resultatene av 

undersøkelser som foretas i Unionen, 

g)  å karakterisere rabiesvirus ved hjelp av de nyeste metodene for å oppnå bedre forståelse for sykdommens 

epidemiologi, 

h)  å følge utviklingen i hele verden innenfor overvåking, epidemiologi og forebygging av rabies, 

i)  å tilegne seg inngående kunnskap om framstilling og bruk av immunologiske veterinærpreparater som brukes 

til å utrydde og bekjempe rabies, herunder vurdering av vaksiner. 

2.  Den europeiske unions referanselaboratorium for rabies skal også 

a)  fremme harmonisering av framgangsmåter i Unionen, særlig ved å fastsette standard prøvingsmetoder, 

b)  arrangere seminarer for nasjonale referanselaboratorier i henhold til arbeidsprogrammet og det foreløpige 

budsjettet nevnt i artikkel 2 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 926/2011(1), herunder 

opplæring av sakkyndige fra medlemsstatene, og eventuelt fra tredjestater, i nye analysemetoder, 

c)  yte teknisk bistand til Kommisjonen og på anmodning fra Kommisjonen delta i internasjonale fora som gjelder 

rabies, særlig med hensyn til standardisering og bruk av analytiske diagnostiske metoder. 

3.  Den europeiske unions referanselaboratorium for rabies skal dessuten drive forskning og om mulig samordne 

forskning som tar sikte på å bedre bekjempelsen og utryddelsen av rabies, særlig ved 

a)  selv eller i samarbeid med nasjonale referanselaboratorier å gjennomføre undersøkelser av prøvingsvalidering, 

b)  å gi Kommisjonen vitenskapelige råd og samle inn opplysninger og rapporter knyttet til EU-

referanselaboratoriets virksomhet. 

 ______  

  

  

(1) EUT L 241 av 17.9.2011, s. 2. 
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VEDLEGG II 

Ansvarsområder og oppgaver for Den europeiske unions referanselaboratorium for bovin tuberkulose i tillegg 

til dem som er fastsatt i artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 

1.  Den europeiske unions referanselaboratorium for bovin tuberkulose skal i samråd med Kommisjonen samordne de 

metodene som brukes i medlemsstatene for å diagnostisere bovin tuberkulose, særlig ved 

a)  å typebestemme, lagre og levere stammer av Mycobacterium sp. som fører til tuberkulose hos dyr, 

b)  å framstille, kontrollere og levere referansereagenser til de nasjonale referanselaboratoriene for å standardisere 

de prøvene og reagensene som brukes i medlemsstatene, 

c)  å validere referansereagenser, herunder antigener og tuberkuliner, innsendt av de nasjonale 

referanselaboratoriene for bovin tuberkulose, 

d)  å bygge opp og vedlikeholde en samling av Mycobacterium sp. som fører til tuberkulose hos dyr, samt 

vedlikeholde en database over stammer som er blitt isolert i hele Unionen, herunder typebestemmelse, 

e)  å tilrettelegge for regelmessige sammenlignende undersøkelser av diagnostiske metoder på unionsplan og 

gjennomføre egnethetsprøving av nasjonale referanselaboratorier, 

f)  å innhente og samordne data og opplysninger om de diagnostiske metodene som brukes, og resultatene av 

undersøkelser som foretas i Unionen, 

g)  å karakterisere Mycobacterium sp. som fører til tuberkulose hos dyr, ved hjelp av de nyeste metodene, for å 

oppnå bedre forståelse for sykdommens epidemiologi, 

h)  å følge utviklingen i hele verden innenfor overvåking, epidemiologi og forebygging av bovin tuberkulose, 

i)  å tilegne seg inngående kunnskap om framstilling og bruk av immunologiske veterinærpreparater som brukes 

til å utrydde og bekjempe bovin tuberkulose, herunder vurdering av vaksiner. 

2.  Den europeiske unions referanselaboratorium for bovin tuberkulose skal også 

a)  fremme harmonisering av framgangsmåter i Unionen, særlig ved å fastsette standard prøvingsmetoder, 

b)  arrangere seminarer for nasjonale referanselaboratorier i henhold til arbeidsprogrammet og det foreløpige 

budsjettet nevnt i artikkel 2 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 926/2011, herunder opplæring av sakkyndige 

fra medlemsstatene, og eventuelt fra tredjestater, i nye analysemetoder, 

c)  yte teknisk bistand til Kommisjonen og på anmodning fra Kommisjonen delta i internasjonale fora som gjelder 

diagnostisering av bovin tuberkulose, særlig med hensyn til standardisering og bruk av analytiske diagnostiske 

metoder. 

3.  Den europeiske unions referanselaboratorium for bovin tuberkulose skal dessuten drive forskning og om mulig 

samordne forskning som tar sikte på å bedre bekjempelsen og utryddelsen av bovin tuberkulose, særlig ved 

a)  selv eller i samarbeid med nasjonale referanselaboratorier å gjennomføre undersøkelser av prøvingsvalidering, 

b)  å gi Kommisjonen vitenskapelige råd og samle inn opplysninger og rapporter knyttet til EU-

referanselaboratoriets virksomhet. 

 ______  
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VEDLEGG III 

Ansvarsområder og oppgaver for Den europeiske unions referanselaboratorium for biers helse i tillegg til dem 

som er fastsatt i artikkel 32 nr. 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 

1.  Den europeiske unions referanselaboratorium for biers helse skal i samråd med Kommisjonen samordne de 

metodene som brukes i medlemsstatene for å diagnostisere sykdommer hos bier, særlig ved 

a)  å typebestemme, lagre og, dersom det er relevant, levere stammer av de sykdomsframkallende stoffene for å 

fremme den diagnostiske tjenesten i Unionen, 

b)  å typebestemme og karakterisere antigen og genom av sykdomsframkallende stoffer, dersom det er relevant og 

nødvendig, for eksempel epidemiologisk oppfølging eller diagnosebekreftelse, 

c)  å levere standardsera og andre referansereagenser til de nasjonale referanselaboratoriene for å standardisere 

prøven og reagensene som brukes i hver medlemsstat, dersom det kreves referansereagenser, 

d)  å tilrettelegge for regelmessige sammenlignende prøver av diagnostiske metoder på unionsplan med de 

nasjonale referanselaboratoriene for å skaffe opplysninger om diagnostiske metoder som brukes, og om 

resultatet av prøver som er utført i Unionen, 

e)  å opprettholde sakkunnskap om Tropilaelaps-midd og liten kubebille (Aethina tumida) og andre relevante 

sykdomsframkallende stoffer, slik at det raskt kan stilles en differensialdiagnose, 

f)  å fastslå de sykdomsframkallende stoffenes identitet, dersom det er nødvendig, i nært samarbeid med 

regionale referanselaboratorier utpekt av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE), 

g)  å bygge opp og vedlikeholde en ajourført samling av sykdomsframkallende stoffer og deres stammer samt en 

oppdatert samling av andre reagenser mot sykdomsframkallende stoffer hos bier, når og dersom de er 

tilgjengelige, 

h)  å lage en fortegnelse over de teknikkene som for tiden benyttes i de forskjellige laboratoriene, 

i)  å foreslå standardiserte prøver og prøvingsmetoder eller referansereagenser for intern kvalitetskontroll, 

j)  å gi Kommisjonen råd om vitenskapelige aspekter i forbindelse med biers helse. 

2.  Den europeiske unions referanselaboratorium for biers helse skal også 

a)  bistå aktivt ved diagnostisering av utbrudd av den aktuelle sykdommen i medlemsstatene ved å motta isolater 

av smitteframkallende stoffer for diagnosebekreftelse, karakterisering og epidemiologiske undersøkelser og 

umiddelbart oversende resultatene av eventuelle undersøkelser til Kommisjonen, medlemsstatene og de 

berørte nasjonale referanselaboratoriene, 

b)  gjøre det enklere å lære opp eller videreutdanne sakkyndige i laboratoriediagnostikk med sikte på å 

harmonisere diagnoseteknikkene i hele Unionen, 

c)  arrangere seminarer for nasjonale referanselaboratorier i henhold til arbeidsprogrammet og det foreløpige 

budsjettet nevnt i artikkel 2 i forordning (EU) nr. 926/2011, herunder opplæring av sakkyndige fra 

medlemsstatene, og eventuelt fra tredjestater, i nye analysemetoder, 

d)  yte teknisk bistand til Kommisjonen og på anmodning fra Kommisjonen delta i internasjonale fora, særlig med 

hensyn til standardisering og bruk av analytiske diagnostiske metoder, 

e)  utvikle overvåkingstiltak og om mulig samordne tiltak som tar sikte på å bedre biers helsestatus i Unionen, 

særlig ved 

i)  selv eller i samarbeid med berørte nasjonale referanselaboratorier å gjennomføre undersøkelser av 

prøvingsvalidering, 

ii)  å yte vitenskapelig og teknisk bistand til Kommisjonen og samle inn opplysninger og rapporter knyttet til 

EU-referanselaboratoriets virksomhet, 

iii)  å innføre og samordne en undersøkelse om tap av honningbikolonier i Unionen med henblikk på å 

fastsette en referanse for hva som er «normal» sesongbetinget dødelighet hos bier, 

f)  samarbeide med relevante vedkommende laboratorier i tredjestater der disse sykdommene er utbredt, med 

hensyn til metoder for å diagnostisere sykdommer hos bier, 

g)  samarbeide med de relevante regionale laboratoriene utpekt av OIE med hensyn til eksotiske sykdommer 

(Tropilaelaps-midd og liten kubebille (Aethina tumida) og alle andre eksotiske sykdommer i Unionen), 

h)  samordne og oversende opplysninger til Kommisjonen og de berørte nasjonale referanselaboratoriene om 

eksotiske og endemiske sykdommer eller skadedyr som vil kunne oppstå i og påvirke Unionen, herunder tap 

av honningbikolonier.  
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3.  Den europeiske unions referanselaboratorium for biers helse skal også 

a)  i samråd med Kommisjonen utføre eksperimenter og feltforsøk som tar sikte på å bedre bekjempelsen av 

spesifikke sykdommer hos bier, 

b)  på de nasjonale referanselaboratorienes årlige møte vurdere de relevante kravene til prøvetaking fastsatt i OIEs 

helseregelverk for landdyr og OIEs landdyrhåndbok, 

c)  bistå Kommisjonen ved gjennomgåelse av OIEs anbefalinger i deres helseregelverk for landdyr og 

landdyrhåndbok. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 10. april 2013 

om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av visse regioner i Spania som 

offisielt frie for brucellose (B. melitensis) og om endring av vedlegg II og III til vedtak 2003/467/EF med hensyn 

til erklæring av visse regioner i Spania som offisielt brucellosefrie og visse regioner i Italia og Polen som offisielt 

frie for enzootisk bovin leukose 

[meddelt under nummer K(2013) 1951] 

(2013/177/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 vedlegg A avsnitt II nr. 7 og vedlegg D 

avsnitt I del E, 

under henvisning til rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 

om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet(2), særlig vedlegg A kapittel 1 avsnitt II, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det er i direktiv 91/68/EØF fastsatt krav til dyrehelse 

ved handel med sau og geit i Unionen. I direktivet 

fastsettes vilkårene for at medlemsstater eller regioner 

kan anerkjennes som offisielt frie for brucellose. 

2) I vedlegg II til kommisjonsvedtak 93/52/EØF av 

21. desember 1992 om konstatering av at visse 

medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med 

hensyn til brucellose (B. melitensis), og om 

anerkjenning av deres status som medlemsstater eller 

regioner offisielt fri for denne sykdommen(3) er en 

fortegnelse over regioner i medlemsstater som er 

anerkjent som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) 

i samsvar med direktiv 91/68/EØF. 

3) Spania har overfor Kommisjonen framlagt 

dokumentasjon som viser at de autonome områdene 

Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia og Pais 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 103 av 12.4.2013, s. 5, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 214/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 3. 

(1) EFT 121 av 29.7.1964, s. 1977/64. 

(2) EFT L 46 av 19.2.1991, s. 19. 

(3) EFT L 13 av 21.1.1993, s. 14. 

Vasco oppfyller kravene fastsatt i direktiv 91/68/EØF 

for å bli anerkjent som offisielt frie for brucellose (B. 

melitensis). 

4) Etter vurdering av dokumentasjonen som Spania har 

framlagt, bør de autonome områdene Asturias, 

Cantabria, Castilla y León, Galicia og Pais Vasco 

anerkjennes som offisielt frie for brucellose (B. 

melitensis). 

5) Posten for Spania i vedlegg II til vedtak 93/52/EØF bør 

derfor endres. 

6) Direktiv 64/432/EØF får anvendelse på handel med 

storfe og svin innenfor Unionen. Det fastsetter på hvilke 

vilkår en medlemsstat eller en region i en medlemsstat 

kan erklæres som offisielt fri for tuberkulose, brucellose 

og enzootisk bovin leukose med hensyn til 

storfebesetninger. 

7) I vedleggene til kommisjonsvedtak 2003/467/EF av 

23. juni 2003 om fastsetjing av status for storfebuskapar 

i visse medlemsstatar eller regionar i medlemsstatar som 

offisielt frie for tuberkulose, brucellose og enzootisk 

bovin leukose(4) er det angitt hvilke medlemsstater og 

regioner i medlemsstater som er erklært offisielt frie for 

henholdsvis tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin 

leukose. 

8) Spania har overfor Kommisjonen framlagt 

dokumentasjon som viser at de autonome områdene 

Balearene, Pais Vasco, Murcia og La Rioja oppfyller 

kravene fastsatt i direktiv 64/432/EØF for å bli 

anerkjent som offisielt frie for brucellose..  

  

(4) EUT L 156 av 25.6.2003, s. 74. 

2017/EØS/79/02 
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9) Etter vurdering av dokumentasjonen som Spania har 

framlagt, bør de autonome områdene Balearene, Pais 

Vasco, Murcia og La Rioja erklæres som offisielt 

brucellosefrie regioner. 

10) Italia har overfor Kommisjonen framlagt dokumentasjon 

som viser at provinsen Benevento oppfyller kravene 

fastsatt i direktiv 64/432/EØF for å bli anerkjent som 

offisielt fri for enzootisk bovin leukose. 

11) Etter vurdering av dokumentasjonen som Italia har 

framlagt, bør provinsen Benevento erklæres som 

offisielt fri for enzootisk bovin leukose. 

12) Polen har overfor Kommisjonen framlagt 

dokumentasjon som viser at 24 administrative regioner 

(powiaty) i de overordnede administrative enhetene 

(voivodskap) Pomorskie og Wielkopolskie oppfyller 

kravene fastsatt i direktiv 64/432/EØF for å bli 

anerkjent som offisielt frie for enzootisk bovin leukose. 

13) Etter vurdering av dokumentasjonen som Polen har 

framlagt, bør de aktuelle regionene erklæres som 

offisielt frie for enzootisk bovin leukose. 

14) Vedlegg II og III til vedtak 2003/467 bør derfor endres. 

15) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til vedtak 93/52/EØF endres i samsvar med 

vedlegg I til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Vedlegg II og III til vedtak 2003/467/EF endres i samsvar med 

vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  

VEDLEGG I 

I vedlegg II til vedtak 93/52/EØF skal posten for Spania lyde: 

«I Spania: 

– Det autonome området Asturias. 

– Det autonome området Balearene. 

– Det autonome området Kanariøyene: provinsene Santa Cruz de Tenerife og Las Palmas. 

– Det autonome området Cantabria. 

– Det autonome området Castilla y León. 

– Det autonome området Galicia. 

– Det autonome området Pais Vasco.» 

 ______  
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VEDLEGG II 

I vedlegg II og III til vedtak 2003/467/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II kapittel 2 skal posten for Spania lyde: 

«I Spania: 

– Det autonome området Kanariøyene: provinsene Santa Cruz de Tenerife og Las Palmas. 

– Det autonome området Balearane. 

– Det autonome området Pais Vasco. 

– Det autonome området Murcia. 

– Det autonome området La Rioja.» 

2)  I vedlegg III kapittel 2: 

a)  Posten for Italia skal lyde: 

«I Italia: 

– Regionen Abruzzo: provinsen Pescara. 

– Provinsen Bolzano. 

– Regionen Campania: provinsene Napoli og Benevento. 

– Regionen Emilia-Romagna. 

– Regionen Friuli-Venezia Giulia. 

– Regionen Lazio: provinsene Frosinone, Rieti og Viterbo. 

– Regionen Liguria: provinsene Imperia og Savona. 

– Regionen Lombardia. 

– Regionen Marche. 

– Regionen Molise. 

– Regionen Piemonte. 

– Regionen Puglia: provinsen Brindisi. 

– Regionen Sardegna. 

– Regionen Sicilia: provinsene Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa og 

Trapani. 

– Regionen Toscana. 

– Provinsen Trento. 

– Regionen Umbria. 

– Regionen Valle d’Aosta. 

– Regionen Veneto.» 

b)  Posten for Polen skal lyde: 

«For Polen: 

– Voivodskapet Dolnośląskie 

Powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, 

Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, 

lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, 

świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, 

Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski. 

– Voivodskapet Lublin 

Powiaty: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, 

krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, 

opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, 

włodawski, zamojski, Zamość. 
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– Voivodskapet Lubusz 

Powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieńsko-odrzański, międzyrzecki, 

nowosolski, słubicki, strzelecko–drezdenecki, sulęciński, świebodziński, 

Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski. 

– Voivodskapet Kujawsko-Pomorskie 

Powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-

dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, Grudziądz, mogileński, 

nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, Toruń, 

tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński. 

– Voivodskapet Łódź 

Powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, 

opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, 

poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, 

tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski. 

– Voivodskapet Małopolskie 

Powiaty: brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, 

limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, 

oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, 

wadowicki, wielicki. 

– Voivodskapet Mazowieckie 

Powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, 

kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, 

nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, 

płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, 

radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, 

szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, 

wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski. 

– Voivodskapet Opolskie 

Powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, 

namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki. 

– Voivodskapet Podkarpackie 

Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, 

krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, 

przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, 

Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski. 

– Voivodskapet Podlaskie 

Powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, 

łomżyński, Łomża, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, 

Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski. 
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– Voivodskapet Pomorskie 

Powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, 

kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Słupsk, 

słupski, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski. 

– Voivodskapet Śląskie 

Powiaty: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, 

cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, 

Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, 

mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, 

Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, 

Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, 

Żory, żywiecki. 

– Voivodskapet Świętokrzyskie 

Powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, 

ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, 

włoszczowski. 

– Voivodskapet Warmińsko-Mazurskie 

Powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, ełcki, giżycki, 

gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, 

olecki, olsztyński, ostródzki, Olsztyn, piski, szczycieński, węgorzewski. 

– Voivodskapet Wielkopolskie 

Powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, 

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, kościański, 

krotoszyński, leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, 

ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, 

słupecki, szamotulski, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, 

wrzesiński, złotowski.’ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD 

av 29. april 2013 

om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjenning av nasjonale tiltak for å hindre at 

østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) vert innført til visse område av Irland og Det sameinte 

kongeriket 

[meld under nummeret K(2013) 2381] 

(2013/213/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 

vassdyr som vert bringa i omsetning eller importerte, for 

å unngå at visse sjukdommar vert innførte til territoriet 

deira. 

2)  Medlemsstatane kan nytte slike restriksjonar 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 

utryddingsprogram for å oppnå dette. 

3)  Restriksjonane på østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 

μνar) som er fastsette i avgjerd 2010/221/EU, skulle 

nyttast berre fram til 30. april 2013. OsHV-1 μνar er ein 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 1.5.2013, s. 16, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 215/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 4. 

(1) TEU L 328 av 24.11.2006, s. 14. 

(2) TEU L 98 av 20.4.2010, s. 7. 

ny sjukdom som det framleis er mykje uvisse om, og 

overvakingsprogramma som vart godkjende ved den 

nemnde avgjerda, er enno ikkje vortne vurderte fullt ut. 

Fristen som medlemsstatane har til å innføre særlege 

restriksjonar på denne sjukdommen, bør difor lengjast 

med eitt år. 

4)  Avgjerd 2010/221/EU bør difor endrast. 

5)  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 

I artikkel 3a nr. 2 i avgjerd 2010/221/EU vert datoen  

«30. april 2013» bytt ut med «30. april 2014». 

Artikkel 2 

Denne avgjerda skal nyttast frå 1. mai 2013. 

Artikkel 3 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 29. april 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 

2017/EØS/79/03 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 469/2013 

av 22. mai 2013 

om godkjenning av DL-metionin, natriumsalt av DL-metionin, hydroksy-analog av metionin, 

kalsiumsalt av hydroksy-analog av metionin, isopropylester av hydroksy-analog av metionin, DL-

metionin beskyttet med kopolymer vinylpyridin/styren og DL-metionin beskyttet med etylcellulose 

som tilsetningsstoffer i fôrvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmel-

ser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

om vilkår og framgangsmåter for å gi en slik 

godkjenning. I artikkel 10 i nevnte forordning er det 

fastsatt at tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til 

rådsdirektiv 82/471/EØF av 30. juni 1982 om visse 

produkter som brukes i fôrvarer(2), skal vurderes på 

nytt. 

2)  DL-metionin, natriumsalt av DL-metionin, hydroksy-

analog av metionin, kalsiumsalt av hydroksy-analog av 

metionin, isopropylester av hydroksy-analog av 

metionin og teknisk rent DL-metionin beskyttet med 

kopolymer vinylpyridin/styren ble godkjent uten 

tidsbegrensning i henhold til direktiv 82/471/EØF. 

Disse tilsetningsstoffene ble deretter innført i Den 

europeiske unions register over tilsetningsstoffer i 

fôrvarer som eksisterende produkter, i samsvar med 

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

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 

7, er det inngitt en søknad om ny vurdering av DL-

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 136 av 23.5.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 216/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 5. 

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

(2) EFT L 213 av 21.7.1982, s. 8. 

metionin, natriumsalt av DL-metionin, hydroksy-analog 

av metionin og kalsiumsalt av hydroksy-analog av 

metionin som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle 

dyrearter, og av isopropylester av hydroksy-analog av 

metionin og teknisk rent DL-metionin beskyttet med 

kopolymer vinylpyridin/styren som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer for melkekyr og, i samsvar med artikkel 7 i 

nevnte forordning, om en endring av godkjenningens 

vilkår for bruk av DL-metionin, natriumsalt av DL-

metionin og hydroksy-analog av metionin gjennom 

drikkevann. I samsvar med artikkel 7 i nevnte 

forordning inneholdt søknaden en anmodning om 

godkjenning av teknisk rent DL-metionin beskyttet med 

kopolymer vinylpyridin/styren for drøvtyggere. For alle 

sju metioninkilder ble det anmodet om at disse 

tilsetningsstoffene klassifiseres i kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt de opplysningene og dokumentene som 

kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse 

av 6. mars 2012(3) med at DL-metionin, natriumsalt av 

DL-metionin, hydroksy-analog av metionin, kalsiumsalt 

av hydroksy-analog av metionin, isopropylester av 

hydroksy-analog av metionin og teknisk rent DL-

metionin beskyttet med kopolymer vinylpyridin/styren 

og teknisk rent DL-metionin beskyttet med etylcellulose 

under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på 

miljøet, og at de er effektive metioninkilder for 

proteinsyntese hos de respektive målartene. 

Myndigheten utvidet denne konklusjonen fra å gjelde 

melkekyr til å gjelde alle drøvtyggere. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav til overvåking 

etter at produktet er bragt i omsetning. Den bekreftet 

også rapporten om metoden for analyse av 

tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av referanse-

laboratoriet, som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003.  

  

(3) EFSA Journal 2012; 10(3):2623. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/79/04 
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5)  Vurderingen av DL-metionin, natriumsalt av DL-

metionin, hydroksy-analog av metionin, kalsiumsalt av 

hydroksy-analog av metionin, isopropylester av 

hydroksy-analog av metionin, teknisk rent DL-metionin 

beskyttet med kopolymer vinylpyridin/styren og teknisk 

rent DL-metionin beskyttet med etylcellulose viser at 

vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. 

6)  Myndigheten anbefaler at bruk av metionin i drikkevann 

ikke bør godkjennes. Denne anbefalingen viser 

imidlertid først og fremst til landbruksforvaltning 

ettersom den gjelder hvordan det oppnås optimal 

proteintilførsel hos dyr, herunder forebygging av 

proteinoverskudd. Myndigheten foreslår ingen øvre 

grense for innhold av metioninkilder. Når det gjelder 

tilførsel av metionin gjennom drikkevannet, er det 

derfor hensiktsmessig å instruere brukeren om å ta 

hensyn til alle ulike metioninkilder for å oppnå optimal 

tilførsel av essensielle aminosyrer uten at det virker inn 

på dyrenes yteevne. 

7)  Myndigheten anbefaler videre at det unngås å tilsette 

fôrvarer hydroksy-analog av metionin og cystin/cystein. 

Rammene for de dyreforsøkene som denne anbefalingen 

bygger på, anses imidlertid ikke for å være konkrete nok 

til fullt ut å berettige et slikt tiltak. 

8)  Bruk av disse stoffene bør derfor godkjennes som angitt 

i vedlegget til denne forordning. 

9)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i 

bruksvilkårene for de allerede godkjente metioninkilde

ne må få øyeblikkelig anvendelse, bør det fastsettes en 

overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede 

seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«aminosyrer, deres salter og analoger», godkjennes som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer på de vilkårene som er fastsatt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Stoffene oppført i vedlegget, som er godkjent i henhold til 

direktiv 82/471/EØF, og fôr som inneholder disse stoffene, som 

er framstilt og merket før 12. desember 2013 i samsvar med 

reglene som gjaldt før 12. juni 2013, kan fortsatt bringes i 

omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

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, 22. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President  

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: aminosyrer, deres salter og analoger 

3c301  DL-metionin, 

teknisk rent 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Metionininnhold: minst 99 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

IUPAC-navn: 2-amino-4-(metyltio)smørsyre 

CAS-nummer: 59-51-8 

Kjemisk formel: C5H11NO2S 

Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av metionin i 

tilsetningsstoffene: 

— Ionebytterkromatografi kombinert med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

påvisning eller fluorescenspåvisning 

(HPLC-UV/FD) - ISO/DIS 17180. 

For bestemmelse av metionin i premikser, 

fôrblandinger, fôrmidler og vann: 

— Ionebytterkromatografi kombinert med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

påvisning (HPLC-UV) – kommisjonsfor-

ordning (EF) nr. 152/2009 (vedlegg III, F). 

Alle 

dyrearter 

   1.  Teknisk rent DL-metionin 

kan også anvendes gjennom 

drikkevann. 

2.  Følgende opplyses på til-

setningsstoffets og 

premiksenes etikett: 

 «Dersom tilsetningsstoffet til-

føres gjennom drikkevann, 

bør proteinoverskudd unn-

gås.» 

12. juni 2023 

3c302  DL-metionin-

natrium, flytende 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

DL-metionininnhold: minst 40 % 

Natrium: minst 6,2 % 

Vann: høyst 53,8 % 

Alle 

dyrearter 

   1.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

12. juni 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

IUPAC-navn: 2-amino-4-(metyltio)smørsyre, 

natriumsalt 

CAS-nummer: 41863-30-3 

Kjemisk formel: (C5H11NO2S)Na 

Analysemetoder 

For bestemmelse av metionin i 

tilsetningsstoffene: 

— Ionebytterkromatografi kombinert med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

påvisning eller fluorescenspåvisning 

(HPLC-UV/FD) - ISO/DIS 17180. 

For bestemmelse av metionin i premikser, 

fôrblandinger, fôrmidler og vann: 

— Ionebytterkromatografi kombinert med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

påvisning (HPLC-UV) – kommisjonsfor-

ordning (EF) nr. 152/2009 (vedlegg III, F). 

    2.  Flytende DL-metionin-

natrium kan også anvendes 

gjennom drikkevann. 

3.  Følgende opplyses på 

tilsetningsstoffets og 

premiksenes etikett: 

— Innhold av DL-metionin. 

— «Dersom tilsetnings-

stoffet tilføres gjennom 

drikkevann, bør 

proteinoverskudd 

unngås.» 

 

3c303  DL-metionin 

beskyttet med 

kopolymer 

vinylpyridin/styren 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat med  

DL-metionin: minst 74 % 

Stearinsyre: høyst 19 % 

Kopolymer poly(2-vinylpyridin) kostyren: 

høyst 3 % 

Etylcellulose og natriumstearat: høyst 0,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

IUPAC-navn: 2-amino-4-(metyltio)smørsyre 

Drøvtyggere     12. juni 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   CAS-nummer: 59-51-8 

Kjemisk formel: C5H11NO2S 

Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av metionin i 

tilsetningsstoffene: 

— Ionebytterkromatografi kombinert med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

påvisning eller fluorescenspåvisning 

(HPLC-UV/FD) - ISO/DIS 17180. 

For bestemmelse av metionin i premikser, 

fôrblandinger og fôrmidler: 

— Ionebytterkromatografi kombinert med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

påvisning (HPLC-UV) – kommisjonsfor-

ordning (EF) nr. 152/2009 (vedlegg III, F). 

      

3c304  DL-metionin 

beskyttet med 

etylcellulose 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat med 

DL-metionin: minst 85 % 

Etylcellulose: høyst 4 % 

Stivelse: høyst 8 % 

Natriumaluminiumsilikat: høyst 1,5 % 

Natriumstearat: høyst 1 % 

Vann: høyst 2 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

IUPAC-navn: 2-amino-4-(metyltio)smørsyre 

CAS-nummer: 59-51-8 

Kjemisk formel: C5H11NO2S 

Drøvtyggere     12. juni 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av metionin i 

tilsetningsstoffene: 

— Ionebytterkromatografi kombinert med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

påvisning eller fluorescenspåvisning 

(HPLC-UV/FD) - ISO/DIS 17180. 

For bestemmelse av metionin i premikser, 

fôrblandinger og fôrmidler: 

— Ionebytterkromatografi kombinert med 

postkolonnederivatisering og fotometrisk 

påvisning (HPLC-UV) – kommisjonsfor-

ordning (EF) nr. 152/2009 (vedlegg III, F). 

      

3c307 — Hydroksy-analog av 

metionin: 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Hydroksy-analog av metionin: minst 88 % 

Vann: høyst 12 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

IUPAC-navn: 2-hydroksy-4-

(metyltio)smørsyre 

CAS-nummer: 583-91-5 

Kjemisk formel: C5H10O3S 

Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av hydroksy-analog av 

metionin i tilsetningsstoffet: 

— Titrimetrisk metode, potensiometrisk 

titrering etterfulgt av redoksreaksjon. 

For bestemmelse av hydroksy-analog av 

metionin i premikser, fôrblandinger, fôrmidler 

og vann: 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

2.  Hydroksy-analog av metionin 

kan også anvendes gjennom 

drikkevann. 

3.  Følgende opplyses på 

tilsetningsstoffets og 

premiksenes etikett: 

— «Dersom tilsetnings-

stoffet tilføres gjennom 

drikkevann, bør 

proteinoverskudd 

unngås.» 

4.  Følgende opplyses på 

fôrmidlenes og 

fôrblandingenes etikett i 

angivelsen av eventuelle 

tilsetningsstoffer: 

— Tilsetningsstoffets navn 

12. juni 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   — Høytrykksvæskekromatografi og 

fotometrisk påvisning (HPLC-UV). 

    — Mengde tilsatt hydroksy-

analog av metionin. 

 

3c308 — Natriumsalt av 

hydroksy-analog av 

metionin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Hydroksy-analog av metionin: minst 84 % 

Kalsium: minst 11,7 % 

Vann: høyst 1 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

IUPAC-navn 2-hydroksy-4-

(metyltio)smørsyre, kalsiumsalt 

CAS-nummer: 4857-44-7 

Kjemisk formel: (C5H9O3S)2Ca 

Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av hydroksy-analog av 

metionin i tilsetningsstoffet: 

— Titrimetrisk metode, potensiometrisk 

titrering etterfulgt av redoksreaksjon. 

For bestemmelse av hydroksy-analog av 

metionin i premikser, fôrblandinger og 

fôrmidler: 

— Høytrykksvæskekromatografi og 

fotometrisk påvisning (HPLC-UV). 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

2.  Følgende opplyses på 

tilsetningsstoffets og 

premiksenes etikett: 

— Innhold av hydroksy-

analog av metionin: 

3.  Følgende opplyses på 

fôrmidlenes og 

fôrblandingenes etikett i 

angivelsen av eventuelle 

tilsetningsstoffer: 

— Tilsetningsstoffets navn. 

— Mengde tilsatt hydroksy-

analog av metionin. 

12. juni 2023 

3c309 — Isopropylester av 

hydroksy-analog av 

metionin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat av isopropylester av hydroksy-analog 

av metionin: minst 95 % 

Vann: høyst 0,5 % 

Drøvtyggere — — —  1. Følgende opplyses på 

tilsetningsstoffets og 

premiksenes etikett: 

— Innhold av hydroksy-

analog av metionin 

12. juni 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver 

av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

IUPAC-navn: isopropylester av 2-hydroksy-4-

(metyltio)smørsyre 

CAS-nummer: 57296-04-5 

Kjemisk formel: C8H16O3S 

Analysemetode: 

For bestemmelse av isopropylester av 

hydroksy-analog av metionin i fôrvaren: 

— Høytrykksvæskekromatografi og 

fotometrisk påvisning (HPLC-UV). 

    2.  Følgende opplyses på 

fôrmidlenes og 

fôrblandingenes etikett i 

angivelsen av eventuelle 

tilsetningsstoffer: 

Tilsetningsstoffets navn. 

— Mengde tilsatt hydroksy-

analog av metionin. 

 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 601/2013 

av 24. juni 2013 

om godkjenning av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat, 

kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat, kobolt(II)sulfatheptahydrat og overtrukket 

granulert kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmel-

ser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

om vilkår og framgangsmåter for å gi en slik 

godkjenning. I artikkel 10 i nevnte forordning er det 

fastsatt at tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til 

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

2) Koboltacetat, basisk koboltkarbonat og koboltsulfat ble 

godkjent uten tidsbegrensning ved direktiv 70/524/EØF. 

Disse produktene ble deretter innført i felles-

skapsregisteret over tilsetningsstoffer i fôrvarer som 

eksisterende produkter, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3) I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens 

artikkel 7, ble det inngitt en søknad om ny vurdering av 

koboltacetat, basisk koboltkarbonat og koboltsulfat som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter. I tillegg 

ble det inngitt en søknad basert på artikkel 10 nr. 2 om 

ny vurdering av basisk koboltkarbonat i overtrukket 

granulert form for alle dyrearter. Videre ble det i 

samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning inngitt en 

søknad om godkjenning av koboltkarbonat for 

drøvtyggere, hester og kaniner. For alle fem 

koboltforbindelser ble det anmodet om at disse 

tilsetningsstoffene klassifiseres i kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer». De tre søknadene 

inneholdt de opplysningene og dokumentene som 

kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i  

sine uttalelser av 12. juni 2012(3)(4) og 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 172 av 25.6.2013,  

s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 216/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 5. 

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

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

(3) EFSA Journal 2012; 10(7):2791. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(7):2782. 

22. mai 2012(5) med at kobolt(II)acetattetrahydrat, 

kobolt(II)karbonat, kobolt(II)karbonathydroksid (2:3) 

monohydrat, kobolt(II)sulfatheptahydrat og overtrukket 

granulert kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat 

under de foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen 

skadevirkning på dyrs helse, forbrukernes helse eller på 

miljøet, og at de er effektive koboltkilder for de 

respektive målartene. Myndigheten konkluderte også 

med at det ikke ville oppstå sikkerhetsproblemer, 

forutsatt at det treffes hensiktsmessige vernetiltak for å 

hindre innånding. Myndigheten anser ikke at det er 

behov for særlige krav til overvåking etter at produktet 

er bragt i omsetning. Den bekreftet også rapporten om 

metoden for analyse av tilsetningsstoffet i fôrvarer 

framlagt av referanselaboratoriet, som ble opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II) 

karbonat, kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat, 

kobolt(II)sulfatheptahydrat og overtrukket granulert 

kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat viser at 

vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse 

stoffene bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til 

denne forordning. 

6) Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene 

av de allerede godkjente koboltforbindelsene må få 

øyeblikkelig anvendelse, bør det innføres en 

overgangsperiode, slik at berørte parter kan forberede 

seg på de nye kravene som godkjenningen medfører. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Stoffene oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«forbindelser av mikronæringsstoffer», godkjennes som 

tilsetningsstoffer i fôrvarer på de vilkårene som er fastsatt i 

nevnte vedlegg. 

  

(5) EFSA Journal 2012; 10(6):2727. 

2017/EØS/79/05 
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Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Stoffene oppført i vedlegget, som er godkjent i henhold til direktiv 70/524/EØF, og fôr som inneholder 

disse stoffene, som er framstilt og merket før 15. januar 2014 i samsvar med reglene som gjaldt før  

15. juli 2013, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

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, 24. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Co) 

i mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer 

3b801 — Kobolt(II) 

acetat-

tetrahydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobolt(II)acetattetrahydrat, som krystaller/ 

granulat, med et innhold på minst 23 % 

kobolt 

Partikler < 50 μm: under 1 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: Co(CH3COO)2 × 4H2O 

CAS-nummer: 6147-53-1 

Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av acetat i 

tilsetningsstoffet: 

– Den europeiske farmakopé, monografi 

01/2008:20301. 

For krystallografisk beskrivelse av 

tilsetningsstoffet: 

– Røntgendiffraksjon. 

For bestemmelse av samlet koboltinnhold i 

tilsetningsstoffet, premikser, fôrblandinger 

og fôrmidler: 

– EN 15510 — induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

 eller 

Drøvtyggere 

med 

fungerende 

vom, dyr av 

hestefamilien, 

haredyr, 

gnagere, 

planteetende 

krypdyr og 

pattedyr i 

zoologiske 

hager. 

— — 1 (i alt) 1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer som en 

premiks. 

2.  Vernetiltak skal treffes i henhold til nasjonale 

regler for gjennomføringen av EUs regelverk for 

helse og sikkerhet på arbeidsplassen, herunder 

rådsdirektiv 89/391/EØF(2), 89/656/EØF(3), 

92/85/EØF(4) og 98/24/EF(5). Egnede 

vernehansker, åndedretts- og øyevern i samsvar 

med rådsdirektiv 89/686/EØF (6) skal brukes ved 

håndtering. 

3.  Følgende opplyses på tilsetningsstoffets og 

premiksens etikett: 

– «Det anbefales at kobolt begrenses til 0,3 

mg/kg i fullfôr. Det bør likevel tas hensyn til 

risiko for koboltmangel på grunn av lokale 

forhold og kostens særlige sammensetning.» 

15. juli 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Co) 

i mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   – CEN/TS 15621 — Induktivt koplet 

plasma-atomemisjonsspektrometri (ICP-

AES) etter trykkoppslutning. 

For bestemmelse av 

partikkelstørrelsesfordeling: 

– ISO 13320:2009 — Particle size analysis 

— Laser diffraction methods 

(Partikkelstørrelsesanalyse – laser-

diffraksjonsmetoder) 

      

3b802 — Kobolt(II) 

karbonat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobolt(II)karbonat i pulverform med et 

innhold på minst 46 % kobolt 

Koboltkarbonat: minst 75 % 

Kobolthydroksid: 3 % – 15 % 

Vann: høyst 6 % 

Partikler < 11 μm: under 90 % 

Karakterisering av de aktive stoffene 

Kjemisk formel: CoCO3 

CAS-nummer: 513-79-1 

Kjemisk formel: Co(OH)2 

CAS-nummer: 21041-93-0 

Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av karbonat i 

tilsetningsstoffet: 

– Den europeiske farmakopé, monografi 

01/2008:20301. 

Drøvtyggere 

med 

fungerende 

vom, dyr av 

hestefamilien, 

haredyr, 

gnagere, 

planteetende 

krypdyr og 

pattedyr i 

zoologiske 

hager. 

— — 1 (i alt) 1. Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer som en 

premiks. Denne fôrvaren skal bringes i omsetning 

i form av pelleter. 

2.  Vernetiltak skal treffes i henhold til nasjonale 

regler for gjennomføringen av EUs regelverk for 

helse og sikkerhet på arbeidsplassen, herunder 

europaparlaments- og rådsdirektiv 89/391/EØF, 

89/656/EØF, 92/85/EØF, 98/24/EF og 

2004/37/EF(7). Egnede vernehansker, åndedretts- 

og øyevern i samsvar med direktiv 89/686/EØF 

skal brukes ved håndtering. 

3.  Følgende opplyses på tilsetningsstoffets og 

premiksens etikett: 

– «Det anbefales at kobolt begrenses til 0,3 

mg/kg i fullfôr. Det bør likevel tas hensyn til 

risiko for koboltmangel på grunn av lokale 

forhold og kostens særlige sammensetning.» 

15. juli 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Co) 

i mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   For krystallografisk beskrivelse av 

tilsetningsstoffet: 

– Røntgendiffraksjon. 

For bestemmelse av samlet koboltinnhold i 

tilsetningsstoffet, premikser, fôrblandinger 

og fôrmidler: 

– EN 15510 — induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

 eller 

– CEN/TS 15621 — Induktivt koplet 

plasma-atomemisjonsspektrometri (ICP-

AES) etter trykkoppslutning. 

For bestemmelse av 

partikkelstørrelsesfordeling: 

– ISO 13320:2009 — Particle size analysis 

— Laser diffraction methods 

(Partikkelstørrelsesanalyse – laser-

diffraksjonsmetoder) 

      

3b803 — Kobolt(II) 

karbonathydr-

oksid(2:3) 

monohydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohy-

drat i pulverform med et innhold på minst 

50 % kobolt 

Partikler < 50 μm: under 98 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: 2CoCO3 × 3Co(OH)2 × 

H2O 

CAS-nummer: 51839-24-8 

Analysemetoder (1) 

For bestemmelse av karbonat i 

tilsetningsstoffet: 

Drøvtyggere 

med 

fungerende 

vom, dyr av 

hestefamilien, 

haredyr, 

gnagere, 

planteetende 

krypdyr og 

pattedyr i 

zoologiske 

hager. 

— — 1 (i alt) 1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer som en 

premiks. Denne fôrvaren skal bringes i omsetning 

i form av pelleter. 

2.  Vernetiltak skal treffes i henhold til nasjonale 

regler for gjennomføringen av EUs regelverk for 

helse og sikkerhet på arbeidsplassen, herunder 

direktiv 89/391/EØF, 89/656/EØF, 92/85/EØF, 

98/24/EF og 2004/37/EF. Egnede vernehansker, 

åndedretts- og øyevern i samsvar med direktiv 

89/686/EØF skal brukes ved håndtering. 

3.  Følgende opplyses på tilsetningsstoffets og 

premiksens etikett: 

15. juli 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Co) 

i mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   – Den europeiske farmakopé, monografi 

01/2008:20301. 

For krystallografisk beskrivelse av 

tilsetningsstoffet: 

– Røntgendiffraksjon. 

For bestemmelse av samlet koboltinnhold i 

tilsetningsstoffet, premikser, fôrblandinger 

og fôrmidler: 

– EN 15510 — induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

 eller 

– CEN/TS 15621 — Induktivt koplet 

plasma-atomemisjonsspektrometri (ICP-

AES) etter trykkoppslutning. 

For bestemmelse av 

partikkelstørrelsesfordeling: 

– ISO 13320:2009 — Particle size analysis 

— Laser diffraction methods 

(Partikkelstørrelsesanalyse – laser-

diffraksjonsmetoder) 

    – «Det anbefales at kobolt begrenses til 0,3 mg/kg 

i fullfôr. Det bør likevel tas hensyn til risiko for 

koboltmangel på grunn av lokale forhold og 

kostens særlige sammensetning.» 

 

3b804 — Overtrukket 

granulert 

kobolt(II) 

karbonathy-

droksid(2:3) 

monohydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Overtrukket granulert 

kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohy-

drat med et koboltinnhold på 1 % – 5 % 

Drasjeringsmidler (2,3 % - 3,0 %) og 

dispergeringsmidler (kan være 

polyoksyetylen, sorbitanmonolaurat, 

glyserolpolyetylenglykolrisinolat, 

polyetylenglykol 300, sorbitol og 

maltdekstrin) 

Partikler < 50 μm: under 1 % 

Drøvtyggere 

med 

fungerende 

vom, dyr av 

hestefamilien, 

haredyr, 

gnagere, 

planteetende 

krypdyr og 

pattedyr i 

zoologiske 

hager. 

— — 1 (i alt) 1.  Vernetiltak skal treffes i henhold til nasjonale 

regler for gjennomføringen av EUs regelverk for 

helse og sikkerhet på arbeidsplassen, herunder 

direktiv 89/391/EØF, 89/656/EØF, 92/85/EØF og 

98/24/EF. Egnede vernehansker, åndedretts- og 

øyevern i samsvar med direktiv 89/686/EØF skal 

brukes ved håndtering. 

2.  Følgende opplyses på tilsetningsstoffets og 

premiksens etikett, om relevant: 

15. juli 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Co) 

i mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: 2CoCO3 × 3Co(OH)2 × 

H2O 

CAS-nummer: 51839-24-8 

Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av karbonat i 

tilsetningsstoffet: 

– Den europeiske farmakopé, monografi 

01/2008:20301. 

For krystallografisk beskrivelse av 

tilsetningsstoffet: 

– Røntgendiffraksjon. 

For bestemmelse av samlet koboltinnhold i 

tilsetningsstoffet, premikser, fôrblandinger 

og fôrmidler: 

– EN 15510 — induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

 eller 

– CEN/TS 15621 — Induktivt koplet 

plasma-atomemisjonsspektrometri (ICP-

AES) etter trykkoppslutning. 

For bestemmelse av 

partikkelstørrelsesfordeling: 

– ISO 13320:2009 — Particle size analysis 

— Laser diffraction methods 

(Partikkelstørrelsesanalyse – laser-

difraksjonsmetoder) 

    – «Det anbefales at kobolt begrenses til 0,3 

mg/kg i fullfôr. Det bør likevel tas hensyn til 

risiko for koboltmangel på grunn av lokale 

forhold og kostens særlige sammensetning.» 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Co) 

i mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

3b805 — Kobolt(II)-

sulfat, 

heptahydrat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Kobolt(II)sulfat, heptahydrat, i pulverform 

med et innhold på minst 20 % kobolt 

Partikler < 50 μm: under 95 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk formel: CoSO4 × 7H2O 

CAS-nummer: 10026-24-1 

Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av sulfat i 

tilsetningsstoffet: 

– Den europeiske farmakopé, monografi 

01/2008:20301. 

For krystallografisk beskrivelse av 

tilsetningsstoffet: 

– Røntgendiffraksjon. 

For bestemmelse av samlet koboltinnhold i 

tilsetningsstoffet, premikser, fôrblandinger 

og fôrmidler: 

– EN 15510 — induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

 eller 

– CEN/TS 15621 — Induktivt koplet 

plasma-atomemisjonsspektrometri (ICP-

AES) etter trykkoppslutning. 

Drøvtyggere 

med 

fungerende 

vom, dyr av 

hestefamilien, 

haredyr, 

gnagere, 

planteetende 

krypdyr og 

pattedyr i 

zoologiske 

hager. 

— — 1 (i alt) 1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer som en 

premiks. Denne fôrvaren skal bringes i omsetning 

i form av pelleter. 

2.  Vernetiltak skal treffes i henhold til nasjonale 

regler for gjennomføringen av EUs regelverk for 

helse og sikkerhet på arbeidsplassen, herunder 

direktiv 89/391/EØF, 89/656/EØF, 92/85/EØF, 

98/24/EF og 2004/37/EF. Egnede vernehansker, 

åndedretts- og øyevern i samsvar med direktiv 

89/686/EØF skal brukes ved håndtering. 

3.  Følgende opplyses på tilsetningsstoffets og 

premiksens etikett: 

– «Det anbefales at kobolt begrenses til 0,3 

mg/kg i fullfôr. Det bør likevel tas hensyn til 

risiko for koboltmangel på grunn av lokale 

forhold og kostens særlige sammensetning.» 

15. juli 2023 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp Innhold av grunnstoffet (Co) 

i mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

   For bestemmelse av partikkelstørrel-

sesfordeling: 

– ISO 13320:2009 — Particle size analysis 

— Laser diffraction methods 

(Partikkelstørrelsesanalyse – laser-

difraksjonsmetoder) 

      

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

(2) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. 

(3) EFT L 393 av 30.12.1989, s. 18. 

(4) EFT L 348 av 28.11.1992, s. 1. 

(5) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11. 

(6) EFT L 399 av 30.12.1989, s. 18. 

(7) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 50. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 667/2013 

av 12. juli 2013 

om godkjenning av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger (innehaver av 

godkjenningen er Eli Lilly and Company Ltd) og om oppheving av forordning (EF) nr. 162/2003(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmel-

ser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

om vilkår og framgangsmåter for å gi en slik 

godkjenning. I artikkel 10 i nevnte forordning er det 

fastsatt at tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til 

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

2)  Diclazuril, CAS-nr. 101831-37-2, ble i samsvar med 

direktiv 70/524/EØF godkjent for et tidsrom på ti år 

som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 162/2003(3). Dette 

preparatet ble deretter innført i registeret over 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, 

i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens 

artikkel 7, ble det inngitt en søknad om ny vurdering av 

diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger, 

med anmodning om at det klassifiseres i kategorien 

«koksidiostatika og histomonostatika». Søknaden 

inneholdt de opplysningene og dokumentene som 

kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(heretter kalt «Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse 

av 31. januar 2013(4) med at diclazuril under de 

foreslåtte vilkårene for bruk i fôrvarer ikke har noen 

skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 13.7.2013,  

s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 216/2013 av 

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 5. 

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

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

(3) EFT L 26 av 31.1.2003, s. 3. 

(4) EFSA Journal 2013; 11(3):3106. 

miljøet, og at det er effektivt til bekjempelse av 

koksidiose hos livkyllinger. Den bekreftet også 

rapporten om metoden for analyse av tilsetningsstoffet i 

fôrvarer framlagt av referanselaboratoriet, som ble 

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

5)  Vurderingen av diclazuril, CAS-nr. 101831-37-2, viser 

at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av 

preparatet bør derfor godkjennes, som angitt i vedlegget 

til denne forordning. 

6)  Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) 

nr. 162/2003 oppheves. 

7)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i 

vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig 

anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik 

at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene 

som godkjenningen medfører. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 

«koksidiostatika og histomonostatika», godkjennes som 

tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkårene som er fastsatt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 162/2003 oppheves. 

Artikkel 3 

Preparatet som er oppført i vedlegget, og fôr som inneholder 

dette preparatet, som er framstilt og merket før 2. februar 2014 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 2. august 2013, kan fortsatt 

bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er tømt. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/79/06 
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Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel, 12. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 

(handels-

betegnelse) 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante 

næringsmidlene av 

animalsk opprinnelse 
mg aktivt stoff/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

Koksidiostatika og histomonostatika 

51771 Eli Lilly 

and 

Company 

Ltd 

Diclazuril 

0,5 g/100 g 

(Clinacox 

0,5 %) 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Diclazuril: 0,50 g/100 g 

Proteinfattig soyamel: 99,25 g/100 g 

Polyvidon K 30: 0,20 g/100 g 

Natriumhydroksid: 0,05 g/100 g 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Diclazuril C17H9Cl3N4O2, (±)-4-

klorfenyl[2,6-diklor-4-(2,3,4,5-

tetrahydro-3,5-diokso-1,2,4-triazin-

2-yl)fenyl]acetonitril, 

CAS-nummer: 101831-37-2 

Beslektede urenheter: 

Nedbrytningsprodukt (R064318):  

≤ 0,1 % 

Andre beslektede urenheter 

(T001434, R066891, R068610, 

R070156, R070016): ≤ 0,5 % hver 

for seg 

Urenheter i alt: ≤ 1,5 % 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av diclazuril i 

fôrvarer: reversfase høytrykks-

væskekromatografi (HPLC) med 

UV-påvisning ved 280 nm 

(kommisjonsforordning (EF)  

nr. 152/2009)(2). 

Verpehøner 16 uker 1 1 1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôrblandinger som 

en premiks. 

2.  Diclazuril må ikke blandes 

med andre koksidiostatika. 

3.  Sikkerhet: Bruk åndedretts-

vern, vernebriller og hansker 

ved håndtering. 

4.  Innehaveren av god-

kjenningen skal utarbeide og 

gjennomføre en plan for 

overvåking etter at produktet 

er bragt i omsetning med 

hensyn til resistens mot 

bakterier og Eimeria spp. 

2. august 2023 Kommisjonsfor-

ordning (EU) 

nr. 37/2010(3) 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetningsstoff 

(handels-

betegnelse) 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, 

beskrivelse, analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 

Grenseverdier for 

restmengder i de 

relevante 

næringsmidlene av 

animalsk opprinnelse 
mg aktivt stoff/kg fullfôr med 

et vanninnhold på 12 % 

   Til bestemmelse av diclazuril i 

fjørfevev: HPLC i kombinasjon med 

tredobbelt firepolet massespektro-

meter (MS/MS) ved bruk av én 

morion og to datterioner. 

       

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

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

(3) EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1. 

 



Nr. 79/34 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 691/2013 

av 19. juli 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 med hensyn til prøvetakings- og analysemetoder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre 

at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene 

om dyrs helse og velferd overholdes(1), særlig artikkel 11 nr. 4, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 av  

27. januar 2009 om fastsettelse av metoder for 

prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig 

kontroll av fôrvarer(2) ble det fastslått et behov for å 

ajourføre bestemmelsene om prøvetaking for å ta 

hensyn til den siste utviklingen innen framstilling, 

lagring, transport og markedsføring av fôrvarer. 

2)  Prøvetakingen for offentlig kontroll av rester av 

pesticider i og på fôr av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse skal gjennomføres i samsvar med 

kommisjonsdirektiv 2002/63/EF av 11. juli 2002 om 

fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved 

offentlig kontroll av rester av plantevernmidler i og på 

produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og 

om oppheving av direktiv 79/700/EØF(3). Kravene til 

prøvetaking som er fastsatt i direktiv 2002/63/EF, er 

minstekrav, og kravene til prøvetaking som er fastsatt i 

denne forordning, er vanligvis minst like strenge som 

eller strengere enn disse minstekravene, med unntak av 

størrelsen på sluttprøven for bestemte varer. Med 

innlemmingen av bestemmelser om størrelsen på 

sluttprøven for kontroll av rester av pesticider kan 

prøvetakingsmetodene som er fastsatt i denne 

forordning, også anvendes til kontroll av rester av 

pesticider. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 197 av 20.7.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 216/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 5. 

(1) EUT L 165 av 30.4.2004, s. 1. 

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

(3) EFT L 187 av 16.7.2002, s. 30. 

3)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 619/2011(4) 

fastsettes prøvetakings- og analysemetoder til offentlig 

kontroll av fôr med hensyn til forekomst av 

genmodifisert materiale som det er søkt om godkjenning 

for, eller som godkjenningen er utløpt for. Når det 

gjelder prøvetaking vises det i forordning (EU)  

nr. 619/2011 til bestemmelsene i forordning (EF)  

nr. 152/2009 der det fastsettes særlige bestemmelser 

med hensyn til størrelsen på prøver. Endringene som 

innføres ved denne forordning omfatter særlige 

bestemmelser om størrelsen på prøver; derfor bør 

prøvetakingsmetodene som er fastsatt ved forordning 

(EF) nr. 152/2009 som endret ved denne forordning, 

også anvendes til kontroll av forenlighet med forordning 

(EU) nr. 619/2011. 

4)  Det tar tid å innføre de nye prøvetakingsmetodene. 

5)  Forordning (EF) nr. 152/2009 bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 152/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Prøvetaking i forbindelse med offentlig kontroll av fôr, 

særlig med henblikk på bestemmelse av bestanddeler, 

herunder materiale som inneholder eller består av eller er 

  

(4) EUT L 166 av 25.6.2011, s. 9. 

2017/EØS/79/07 
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framstilt av genmodifiserte organismer (GMO), tilsetnings-

stoffer i fôrvarer som definert i europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 1831/2003(*), uønskede stoffer som 

definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/32/EF(**), skal utføres i samsvar med metodene som 

er fastsatt i vedlegg I. 

Prøvetakingsmetoden som er fastsatt i vedlegg I, får 

anvendelse på kontroll av fôr med henblikk på bestemmelse 

av rester av pesticider som definert i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 396/2005(***) og kontroll av 

forenlighet med forordning (EU) nr. 619/2011.» 

_____________ 

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

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

(***) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

2)  Vedlegg I erstattes med teksten i vedlegg I til denne 

forordning. 

3)  Vedlegg II erstattes med teksten i vedlegg II til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Forordningen får anvendelse fra 1. januar 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 19. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG I 

PRØVETAKINGSMETODER 

1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 

Prøver som er beregnet på offentlig kontroll av fôr, skal tas i samsvar med de metodene som beskrives 

nedenfor. Prøver som innhentes på denne måten, skal betraktes som representative for prøvemengdene. 

Formålet med representativ prøvetaking er å ta ut en brøkdel av et parti på en slik måte at særlige kjennetegn 

som fastsettes ved denne brøkdelen, representerer gjennomsnittet av partiets kjennetegn. Det skal tas ut 

prøver av partiet gjennom gjentatte uttak av enkeltprøver fra forskjellige steder i partiet. Disse enkeltprøvene 

skal blandes slik at de utgjør en samleprøve som det tillages representative sluttprøver fra gjennom 

representativ deling. 

Dersom det ved en visuell kontroll viser seg at en del av fôret som det skal tas prøver av, er av en annen 

kvalitet enn resten av fôret i samme parti, skal slike deler skilles fra resten av fôret og behandles som et 

særskilt delparti. Dersom det ikke er mulig å dele opp fôret i særskilte delpartier, skal det tas prøver som fra 

ett parti. I slike tilfeller skal dette nevnes i prøvetakingsrapporten. 

Dersom det fastslås at fôr som det tas prøver av i samsvar med bestemmelsene i denne forordning, og som 

ikke oppfyller EUs krav, utgjør en del av et parti fôr av samme klasse eller betegnelse, skal det antas at alt fôr 

i dette partiet er berørt, med mindre det som følge av en nærmere vurdering ikke kan dokumenteres at den 

resterende delen av partiet ikke oppfyller EUs krav. 

2. DEFINISJONER 

— Parti: en identifiserbar mengde fôr som det er fastslått har felles egenskaper som opprinnelse, sort, type 

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

produsert enhet fra et og samme anlegg som benytter ensartede produksjonsparametrer, eller en rekke 

slike enheter, når de er framstilt fortløpende og oppbevares sammen. 

— Prøvemengde: Et parti eller en identifisert del av et parti eller delparti. 

— Forseglet prøve: En prøve som er forseglet på en måte som hindrer enhver tilgang til prøven uten å bryte 

eller fjerne forseglingen. 

— Enkeltprøve: En mengde tatt fra ett punkt i prøvemengden. 

— Samleprøve: En blanding av enkeltprøver som tas fra samme prøvemengde. 

— Redusert prøve: En del av samleprøven som tas ut av denne gjennom representativ reduksjon. 

— Sluttprøve: En del av den reduserte prøven eller av den homogeniserte samleprøven. 

— Laboratorieprøve: En prøve beregnet på laboratorieundersøkelse (som mottatt av laboratoriet), som kan 

være en sluttprøve, en redusert prøve eller en samleprøve. 

3. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

—  Prøvetakingspersonale: Prøvene skal tas av personer som er godkjent for formålet av vedkommende 

myndighet. 

—  Prøven skal forsegles på en måte som hindrer enhver tilgang til prøven uten å bryte eller fjerne 

forseglingen. Forseglingens merke bør være klart identifiserbart og synlig. Alternativt kan prøven 

plasseres i en beholder som kan lukkes på en slik måte at den ikke kan åpnes uten at det medfører 

uopprettelig skade på beholderen, slik at man unngår gjenbruk av beholderen. 

—  Identifisering av prøven: Prøven skal være merket på en uutslettelig måte og må identifiseres på en slik 

måte at det er en utvetydig forbindelse til prøvetakingsrapporten. 

—  Fra hver enkelt samleprøve tas det minst to sluttprøver: minst én til kontroll (håndhevingsformål) og en 

til den driftsansvarlige for fôrforetaket (klageadgangsformål). Til slutt kan det tas én sluttprøve for 

referanseformål. Dersom hele samleprøven homogeniseres, skal sluttprøvene tas fra den homogeniserte 

samleprøven, med mindre en slik framgangsmåte er i strid med medlemsstatenes bestemmelser om 

rettighetene til den driftsansvarlige for fôrforetaket.  



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/37 

 

4.  UTSTYR 

4.1.  Prøvetakingsutstyret må være laget av materialer som ikke kan kontaminere produktene det skal tas prøver 

av. Utstyr som skal anvendes flere ganger, må være lett å rengjøre for å unngå krysskontaminering. 

4.2. Anbefalt utstyr for prøvetaking av fôr i fast form 

4.2.1. Manuell prøvetaking 

4.2.1.1.  Flatbunnet skuffe med loddrette sider 

4.2.1.2.  Prøvetakingssonde med lang spalte eller kamre. Prøvetakingssondens dimensjoner må være tilpasset 

prøvemengdens egenskaper (beholderens dybde, sekkens dimensjoner osv.) og størrelsen på de partiklene 

fôret består av. 

 Dersom prøvetakingssonden har flere åpninger for å sikre at prøvene tas på forskjellige steder langs sonden, 

skal åpningene være atskilt av kamre eller sekvensielt forskjøvede åpninger. 

4.2.2. Mekanisk prøvetaking 

Egnet mekanisk utstyr kan brukes ved prøvetaking av fôr i bevegelse. Med egnet menes at det tas prøver av 

minst hele tverrsnittet av flyten. 

Prøvetaking av fôr i bevegelse (med høy flythastighet) kan utføres med automatisk prøvetakingsutstyr. 

4.2.3. Deleapparat 

Dersom det er mulig og hensiktsmessig, bør utstyr som er konstruert for å dele opp prøven i omtrent like 

store deler, brukes for å tillage reduserte prøver på en representativ måte. 

5. KVANTITATIVE KRAV TIL ANTALL ENKELTPRØVER 

—  De kvantitative kravene i nr. 5.1 og 5.2 til antall enkeltprøver gjelder for prøvemengder med en vekt på 

opptil 500 tonn som det kan tas prøver av på en representativ måte. Den angitte framgangsmåten for 

prøvetaking gjelder også for mengder som er større enn den angitte største størrelsen på prøvemengden, 

forutsatt at det ses bort fra det høyeste antallet enkeltprøver som er angitt i tabellene nedenfor, at antall 

enkeltprøver fastsettes ved hjelp av den kvadratrotsformelen som er fastsatt i den relevante delen av 

framgangsmåten (se nr. 5.3), og at samleprøvens minstestørrelse økes proporsjonalt med dette. Dette er 

ikke til hinder for at et stort parti kan deles opp i mindre delpartier, og at det tas prøver av hvert delparti i 

samsvar med framgangsmåten som beskrives i nr. 5.1 og 5.2. 

—  Prøvemengden skal ha en størrelse slik at det kan tas prøver av alle dens bestanddeler. 

—  For svært store partier eller delpartier (> 500 tonn) og partier som transporteres eller lagres på en slik 

måte at det ikke kan tas prøver i samsvar med framgangsmåten som beskrives i nr. 5.1 og 5.2 i dette 

kapittel, anvendes den framgangsmåten for prøvetaking som er fastsatt i nr. 5.3. 

—  Dersom den driftsansvarlige for fôrforetaket i henhold til regelverket har plikt til å overholde denne 

forordning som ledd i et obligatorisk overvåkingssystem, kan den driftsansvarlige for fôrforetaket avvike 

fra de kvantitative kravene som er fastsatt i dette kapittel for å ta hensyn til driftsmessige egenskaper, 

forutsatt at den driftsansvarlige for fôrforetaket på tilfredsstillende måte har godtgjort overfor 

vedkommende myndighet at prøvetakingsmetoden er likeverdig med hensyn til representativitet og etter 

godkjenning fra vedkommende myndighet. 

—  Dersom det ikke er mulig å anvende den fastsatte prøvetakingsmetoden med hensyn til de kvantitative 

kravene uten at det får uakseptable økonomiske konsekvenser som følge av skade på partiet (på grunn av 

emballasjetypen, transportmiddelet, lagringsmåten osv.), kan det benyttes en annen prøvetakingsmetode, 

forutsatt at den er så representativ som mulig og at den beskrives og dokumenteres fullt ut. 

5.1. Kvantitative krav til enkeltprøver i forbindelse med kontroll av stoffer eller produkter som er jevnt 

fordelt i fôret 

5.1.1. Uemballert fôr i fast form 

Prøvemengdens størrelse Minste antall enkeltprøver 

≤ 2,5 tonn 7 

> 2,5 tonn √ 20 ganger det antallet tonn prøvemengden består av(*), 

opptil 40 enkeltprøver 

(*) Når det oppnådde tallet er en brøk, skal den avrundes oppover til nærmeste hele tall. 
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5.1.2. Uemballert fôr i flytende form 

Prøvemengdens størrelse Minste antall enkeltprøver 

≤ 2,5 tonn eller ≤ 2 500 liter 4(*) 

> 2,5 tonn eller > 2 500 liter 7(*) 

(*) Dersom det ikke er mulig å homogenisere væsken, skal antall enkeltprøver økes. 

5.1.3. Emballert fôr 

Fôr (i fast og flytende form) kan emballeres i sekker, poser, bokser, tønner osv., som i tabellen er omhandlet 

som enheter. Fra store enheter (≥ 500 kg eller liter) tas prøver i samsvar med bestemmelsene om uemballert 

fôr (se nr. 5.1.1 og 5.1.2). 

Prøvemengdens størrelse Minste antall enheter som det skal tas (minst) én enkeltprøve fra(*) 

Inntil 20 enheter 1 enhet (**) 

21-150 enheter 3 enheter (**) 

151-400 enheter 5 enheter (**) 

> 400 enheter ¼ av det √antallet enheter som utgjør prøvemengden(***), 

opptil 40 enheter 

(*) Dersom åpningen av en enhet kan påvirke analysen (f.eks. lett bedervelig vått fôr), skal den uåpnede enheten utgjøre 

en enkeltprøve. 

(**) For enheter med et innhold som ikke overstiger 1 kg eller 1 liter, skal en opprinnelig enhet utgjøre en enkeltprøve. 

(***) For enheter med et innhold som ikke overstiger 1 kg eller 1 liter, skal en opprinnelig enhet utgjøre en enkeltprøve. 

5.1.4. Fôrbriketter og saltslikkesteiner 

Det skal tas prøver av minst én brikett eller saltslikkestein per prøvemengde på 25 enheter, men høyst fire 

briketter eller saltslikkesteiner. 

For briketter eller saltslikkesteiner som ikke veier mer enn 1 kg hver, skal én enkeltprøve utgjøres av 

innholdet i én brikett eller én saltslikkestein. 

5.1.5. Grovfôr/fôrvekster 

Prøvemengdens størrelse Minste antall enkeltprøver(*) 

≤ 5 tonn 5 

> 5 tonn √ 5 ganger det antallet tonn prøvemengden består av(*), 

opptil 40 enkeltprøver 

(*) Det erkjennes at det i enkelte situasjoner (f.eks. ved ensilasje) ikke er mulig å ta de påkrevde enkeltprøvene uten å 

skade partiet på en uakseptabel måte. En alternativ prøvetakingsmetode kan anvendes i slike situasjoner, og før denne 

forordnings ikrafttredelse vil det bli utarbeidet en veiledning om prøvetaking av slike partier. 

(**) Når det oppnådde tallet er en desimalbrøk, skal den avrundes oppover til nærmeste hele tall. 

5.2. Kvantitative krav til enkeltprøver i forbindelse med kontroll av bestanddeler eller stoffer som kan 

være ujevnt fordelt i fôret 

Disse kvantitative kravene til enkeltprøver skal anvendes i følgende situasjoner: 

—  kontroll av aflatoksiner, meldrøye, andre mykotoksiner og skadelige botaniske urenheter i fôrmidler, 

—  kontroll av krysskontaminering fra en bestanddel, herunder genmodifisert materiale eller stoff som 

vanligvis er ujevnt fordelt i fôrmidler. 

Dersom kontrollmyndigheten har en sterk mistanke om at det forekommer en ujevn fordeling også i tilfelle av 

krysskontaminering fra en bestanddel eller et stoff i en fôrblanding, kan de kvantitative kravene i tabellen 

nedenfor anvendes.  
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Prøvemengdens størrelse Minste antall enkeltprøver 

< 80 tonn Se de kvantitative kravene i nr. 5.1. Antall enkeltprøver som 

skal tas, skal multipliseres med 2,5. 

≥ 80 tonn 100 

5.3. Kvantitative krav til enkeltprøvene når det gjelder svært store partier 

Når det gjelder store prøvemengder (prøvemengder > 500 tonn), er antall enkeltprøver som skal tas = 40 

enkeltprøver + √tonn ved kontroll av stoffer eller produkter som er jevnt fordelt i fôret, eller 100 enkeltprøver 

+ √tonn ved kontroll av bestanddeler eller stoffer som kan være ujevnt fordelt i fôrmidler. 

6. KVANTITATIVE KRAV TIL SAMLEPRØVER 

Det kreves én enkelt samleprøve per prøvemengde. 

 Fôrtype Samleprøvens minstestørrelse(*)(**) 

6.1. Uemballert fôr 4 kg 

6.2. Emballert fôr: 4 kg(***) 

6.3. Flytende eller halvflytende fôr: 4 liter 

6.4. Fôrbriketter eller saltslikkesteiner: 

6.4.1 Med en vekt på over 1 kg per stk. 4 kg 

6.4.2. Med en vekt på inntil 1 kg per stk. Vekten av fire opprinnelige briketter eller saltslikkesteiner 

6.5. Grovfôr/fôrvekster 4 kg(****) 

(*) Dersom fôret det tas prøver av er av høy verdi, kan det tas en mindre mengde samleprøve, forutsatt at dette 

beskrives og dokumenteres i prøvetakingsrapporten. 

(**) I henhold til bestemmelsene i kommisjonsforordning (EU) nr. 619/2011 av 24. juni 2011 om fastsettelse av metoder 

for prøvetaking og analyser for den offentlige fôrkontrollen med hensyn til forekomst av genmodifisert materiale i 

påvente av godkjenning eller når godkjenningen er utløpt (EUT L 166 av 25.6.2011, s. 9) skal samleprøven til 

kontroll av forekomst av genmodifisert materiale inneholde minst 35 000 frø/korn. Dette innebærer at størrelsen på 

samleprøven skal være minst 10,5 kg for mais og 7 kg for soyabønner. For andre frø og korn, f.eks. bygg, hirse, 

havre, ris, rug, hvete og rapsfrø, tilsvarer størrelsen på samleprøven på 4 kg over 35 000 frø/korn. 

(***) Når det gjelder emballert fôr, er det heller ikke alltid mulig å oppnå en størrelse på 4 kg for samleprøven, avhengig 

av de enkelte enhetenes størrelse. 

(****) Når det gjelder grovfôr eller fôrvekster med lav egenvekt (f.eks. høy, halm), skal samleprøven være på minst 1 kg. 

7. KVANTITATIVE KRAV TIL SLUTTPRØVER 

Sluttprøver 

Det kreves analyse av minst én sluttprøve. Mengden av sluttprøven som skal analyseres, skal ikke være 

mindre enn: 

Fôr i fast form 500 g(*)(**)(***) 

Flytende eller halvtflytende fôr 500 ml(*) 

(*) I henhold til bestemmelsene i forordning (EU) nr. 619/2011 skal sluttprøver til kontroll av forekomst av 

genmodifisert materiale inneholde minst 10 000 frø/korn. Dette innebærer at størrelsen på sluttprøven skal være 

minst 3 000 g for mais og 2 000 g for soyabønner. For andre frø og korn, f.eks. bygg, hirse, havre, ris, rug, hvete og 

rapsfrø, tilsvarer størrelsen på sluttprøven på 500 g over 10 000 frø/korn. 

(**) Dersom størrelsen på samleprøven er betydelig mindre enn 4 kg eller liter (se fotnotene under nr. 6), kan det også tas 

en mindre mengde sluttprøve, forutsatt at dette beskrives og dokumenteres i prøvetakingsrapporten. 

(***) Når det gjelder prøvetaking av belgfrukter, korn og trenøtter for å fastsette innholdet av rester av pesticider, skal 

sluttprøvens minstestørrelse være 1 kg i samsvar med bestemmelsene i kommisjonsdirektiv 2002/63/EF (EFT L 187 

av 16.7.2002, s. 30). 
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8. PRØVETAKINGSMETODE FOR SVÆRT STORE PARTIER ELLER PARTIER SOM LAGRES OG 

TRANSPORTERES PÅ EN MÅTE SOM GJØR DET UMULIG Å TA PRØVER I HELE PARTIET 

8.1. Allmenne prinsipper 

Dersom transport eller lagring av et parti gjør det umulig å ta enkeltprøver i hele partiet, bør det tas prøver av 

slike partier når partiet er i flyt. 

Når det gjelder store lagre som er beregnet på lagring av fôr, bør driftsansvarlige oppfordres til å installere 

utstyr i lagrene, som gjør det mulig å foreta (automatisk) prøvetaking i hele det lagrede partiet. 

Ved anvendelse av de prøvetakingsmetodene som er omhandlet i dette kapittel 8, underrettes den 

driftsansvarlige for fôrforetaket eller dennes representant om prøvetakingsmetoden. Dersom den 

driftsansvarlige for fôrforetaket eller dennes representant er i tvil når det gjelder denne framgangsmåten for 

prøvetaking, skal den driftsansvarlige for fôrforetaket eller dennes representant gi vedkommende myndighet 

mulighet til å ta prøver av hele partiet for hans/hennes regning. 

8.2. Store partier som transporteres med skip 

8.2.1. Dynamisk prøvetaking av store partier som transporteres med skip 

Prøvetaking av store partier i skip skal fortrinnsvis foretas mens produktet er i flyt (dynamisk prøvetaking). 

Prøvetakingen skal foretas per lasterom (enhet som kan atskilles fysisk). Lasterommene tømmes imidlertid 

ikke hver for seg, så den opprinnelige fysiske atskillelsen eksisterer ikke lenger etter overføringen til 

lagringsstedene. Prøvetaking kan derfor foretas enten på grunnlag av den opprinnelige fysiske atskillelsen 

eller atskillelsen etter overføringen til lagringsstedene. 

Det kan ta flere dager å losse et skip. Vanligvis skal prøvetaking foretas med jevne mellomrom så lenge 

lossingen pågår. Det er imidlertid ikke alltid mulig eller hensiktsmessig at en offisiell inspektør er til stede for 

å ta prøver under hele lossingen. Det er derfor tillatt å gjennomføre prøvetaking av en del (prøvemengde) av 

hele partiet. Antall enkeltprøver fastsettes ut fra prøvemengdens størrelse. 

Ved prøvetaking av en del av et parti fôr av samme klasse eller betegnelse skal det, når det fastslås at denne 

delen av partiet ikke oppfyller EUs krav, antas at alt fôr i partiet er berørt, med mindre det etter en nærmere 

vurdering ikke foreligger dokumentasjon for at den resterende delen av partiet ikke oppfyller EUs krav. 

Selv om den offisielle prøven tas automatisk, skal en inspektør være til stede. Dersom den automatiske 

prøvetakingen foretas med forhåndsinnstilte parametrer som ikke kan endres under prøvetakingen, og 

enkeltprøvene samles i en forseglet beholder som hindrer eventuell svindel, kreves det at inspektøren er til 

stede bare når prøvetakingen starter, hver gang prøvebeholderen skal skiftes ut og når prøvetakingen 

avsluttes. 

8.2.2. Statisk prøvetaking av partier som transporteres med skip 

Dersom prøvetakingen foretas på en statisk måte, må det anvendes samme framgangsmåte som den som 

gjelder for lagringssteder (siloer) som er tilgjengelige ovenfra (se nr. 8.4.1). 

Prøvene skal tas (ovenfra) fra den tilgjengelige delen av partiet/lasterommet. Antall enkeltprøver fastsettes ut 

fra prøvemengdens størrelse. Ved prøvetaking av en del av et parti fôr av samme klasse eller betegnelse skal 

det, når det fastslås at denne delen av partiet ikke oppfyller EUs krav, antas at alt fôr i partiet er berørt, med 

mindre det etter en nærmere vurdering ikke foreligger dokumentasjon for at den resterende delen av partiet 

ikke oppfyller EUs krav. 

8.3. Prøvetaking av store partier som oppbevares i lagre 

Prøvene skal tas fra den tilgjengelige delen av partiet. Antall enkeltprøver fastsettes ut fra prøvemengdens 

størrelse. Ved prøvetaking av en del av et parti fôr av samme klasse eller betegnelse skal det, når det fastslås 

at denne delen av partiet ikke oppfyller EUs krav, antas at alt fôr i partiet er berørt, med mindre det etter en 

nærmere vurdering ikke foreligger dokumentasjon for at den resterende delen av partiet ikke oppfyller EUs 

krav. 

8.4. Prøvetaking fra lagre (siloer) 

8.4.1. Prøvetaking fra siloer som er (lett) tilgjengelige ovenfra 

Prøvene skal tas fra den tilgjengelige delen av partiet. Antall enkeltprøver fastsettes ut fra prøvemengdens 

størrelse. Ved prøvetaking av en del av et parti fôr av samme klasse eller betegnelse skal det, når det fastslås 
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at denne delen av partiet ikke oppfyller EUs krav, antas at alt fôr i partiet er berørt, med mindre det etter en 

nærmere vurdering ikke foreligger dokumentasjon for at den resterende delen av partiet ikke oppfyller EUs 

krav. 

8.4.2. Prøvetaking fra siloer som ikke er tilgjengelige ovenfra (lukkede siloer) 

8.4.2.1. S i loer  som ikk e  er  t i lgj engel i ge  ovenf ra  ( lukked e  s i loer) ,  med  en  s tør re lse  på  >  100  

t onn  

Det kan ikke tas prøver på en statisk måte av fôr som lagres i slike siloer. Dersom det skal tas prøver av fôr i 

en slik silo og det ikke er mulig å flytte partiet, skal det derfor inngås avtale med den driftsansvarlige om at 

han/hun skal underrette inspektøren om når siloen vil bli tømt, slik at det kan tas prøver mens fôret er i flyt. 

8.4.2.2. S i loer  som ikk e  er  t i lgj engel i ge  ovenf ra  ( lukked e  s i loer) ,  med  en  s tør re lse  på  <  100  

t onn  

Prøvetakingsmetoden innebærer at en mengde på 50-100 kg overføres til en beholder og at prøven tas fra 

denne. Samleprøvens størrelse skal tilsvare hele partiet, og antall enkeltprøver skal beregnes ut fra mengden i 

den siloen som overføres til en beholder med sikte på prøvetaking. Ved prøvetaking av en del av et parti fôr 

av samme klasse eller betegnelse skal det, når det fastslås at denne delen av partiet ikke oppfyller EUs krav, 

antas at alt fôr i partiet er berørt, med mindre det etter en nærmere vurdering ikke foreligger dokumentasjon 

for at den resterende delen av partiet ikke oppfyller EUs krav. 

8.5. Prøvetaking av uemballert fôr i store lukkede beholdere 

Prøver fra slike partier kan ofte ikke tas før de losses. Det er i enkelte tilfeller mulig å losse beholderne ved 

innførsel eller kontroll, og prøvetakingen bør derfor foretas når beholderne losses. 

9.  VEILEDNING FOR UTTAK, TILLAGING OG EMBALLERING AV PRØVENE 

9.1. Allment 

Prøvene må tas og tillages uten unødig opphold idet det tas hensyn til de forholdsreglene som er nødvendige 

for å unngå at produktet endres eller kontamineres. Instrumenter, overflater og beholdere som prøvene skal 

plasseres i, må være rene og tørre. 

9.2. Enkeltprøver 

Enkeltprøver må tas vilkårlig fra hele prøvemengden, og de må være av tilnærmet samme størrelse. 

Enkeltprøvens størrelse skal være på minst 100 g eller 25 g når det gjelder grovfôr eller fôrvekster med lav 

egenvekt. 

Dersom det i henhold til den prøvetakingsmetoden som er fastsatt i avsnitt 8, skal tas færre enn 40 

enkeltprøver, skal enkeltprøvenes størrelse fastsettes ut fra størrelsen som kreves for samleprøver (se nr. 6). 

Dersom det skal tas prøver av mindre partier av emballert fôr, og det i henhold til de kvantitative kravene skal 

tas et begrenset antall enkeltprøver, skal en enkeltprøve utgjøres av innholdet i én opprinnelig enhet med et 

innhold som ikke overstiger 1 kg eller 1 liter. 

Ved prøvetaking av emballert fôr som består av små enheter (f.eks. < 250 g), avhenger antall enkeltprøver av 

enhetens størrelse. 

9.2.1. Uemballert fôr 

Prøvetaking kan om nødvendig foretas mens prøvemengden er i bevegelse (under lasting eller lossing). 

9.2.2. Emballert fôr 

Etter at det fastsatte antallet enheter er valgt ut til prøvetaking som angitt i kapittel 5, skal en del av innholdet 

i hver enhet tas ut med sonde eller skuffe. Prøvetakingen kan om nødvendig foretas etter at enhetene er tømt 

hver for seg. 

9.2.3. Flytende eller halvtflytende fôr som er homogenisert eller kan homogeniseres 

Etter at det fastsatte antallet enheter er valgt ut til prøvetaking som angitt i kapittel 5, homogeniseres 

innholdet om nødvendig, og det tas ut en mengde fra hver enhet. 

Enkeltprøvene kan eventuelt tas mens innholdet tømmes ut.  
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9.2.4. Flytende eller halvtflytende fôr som ikke kan homogeniseres 

Etter at det fastsatte antallet enheter er valgt ut til prøvetaking som angitt i kapittel 5, skal det tas prøver fra 

forskjellige nivåer. 

Prøver kan også tas mens innholdet i beholderne tømmes ut, men de første fraksjonene skal kasseres. 

I begge tilfeller må samlet uttatt volum ikke være mindre enn 10 liter. 

9.2.5. Fôrbriketter og saltslikkesteiner 

Etter at det fastsatte antallet briketter eller saltslikkesteiner er valgt ut til prøvetaking som angitt i kapittel 5, 

kan det tas ut en prøve fra en del av hver brikett eller saltslikkestein. Dersom det er mistanke om at briketten 

eller saltslikkesteinen ikke er homogen, kan hele briketten eller saltslikkesteinen tas ut som prøve. 

For briketter eller saltslikkesteiner som ikke veier mer enn 1 kg hver, skal én enkeltprøve utgjøres av 

innholdet i én brikett eller én saltslikkestein. 

9.3. Tillaging av samleprøver 

Enkeltprøvene skal blandes slik at de utgjør én enkelt samleprøve. 

9.4. Tillaging av sluttprøver 

Materialet i samleprøven skal blandes omhyggelig(1). 

—  Hver prøve skal plasseres i en egnet beholder. Alle nødvendige tiltak må treffes for å unngå at prøvens 

sammensetning endres eller at den kontamineres eller forfalskes under transport eller lagring. 

—  Ved kontroll av bestanddeler eller stoffer som er jevnt fordelt i fôret, kan samleprøven reduseres på en 

representativ måte til minst 2,0 kg eller 2,0 liter (redusert prøve)(2), fortrinnsvis ved anvendelse av et 

mekanisk eller automatisk deleapparat. Ved kontroll av forekomst av rester av pesticider i belgfrukter, 

korn og trenøtter skal minstestørrelsen på den reduserte prøven være 3 kg. Dersom fôrtypen gjør det 

umulig å anvende et deleapparat, eller dersom et deleapparat ikke er tilgjengelig, kan prøven reduseres 

med firedelingsmetoden. Fra de reduserte prøvene tillages sluttprøvene (til kontroll-, klageadgangs- og 

referanseformål) av tilnærmet samme størrelse og i samsvar med de kvantitative kravene i kapittel 7. 

Ved kontroll av bestanddeler, herunder genmodifisert materiale eller stoffer som kan være ujevnt fordelt 

i fôrmidler, skal samleprøven være 

—  fullstendig homogenisert og deretter delt opp i sluttprøver, eller 

—  redusert til minst 2 kg eller 2 liter(3) ved anvendelse av et mekanisk eller automatisk deleapparat. Bare i 

tilfeller der fôrtypen gjør det umulig å anvende et deleapparat, kan prøven om nødvendig reduseres med 

firedelingsmetoden. Med sikte på kontroll av forekomst av genmodifisert materiale i henhold til 

forordning (EU) nr. 619/2011 må den reduserte prøven inneholde minst 35 000 frø/korn for å oppnå 

sluttprøvene som kreves til håndhevings-, klageadgangs- og referanseformål på minst 10 000 frø/korn 

(se fotnote (**) i kapittel 6 og fotnote (*) i kapittel 7). 

9.5. Emballering av prøver 

Beholderne eller pakningene skal forsegles og forsynes med etiketter på en slik måte at de ikke kan åpnes 

uten at forseglingen brytes. Hele etiketten må inngå i forseglingen. 

9.6. Sending av prøver til laboratoriet 

Prøven skal uten unødig opphold sendes til det utpekte analyselaboratoriet sammen med de opplysningene 

som er nødvendige for analysen. 

10.  REGISTRERING AV PRØVER 

For hver prøve må det utarbeides en rapport slik at hver prøvemengde og dens størrelse kan identifiseres på 

en utvetydig måte. 

Ethvert avvik fra prøvetakingsmetoden som er fastsatt i denne forordning, skal også registreres. 

De registrerte opplysningene skal gjøres tilgjengelige for det offisielle kontrollaboratoriet samt for den 

driftsansvarlige for fôrforetaket og/eller det laboratoriet som er utpekt av fôrforetaket. 

 ______  

  

  

(1) Eventuelle klumper skal løses opp (om nødvendig ved at de tas ut og legges tilbake i prøven). 

(2) Unntatt når det gjelder grovfôr eller fôrvekster med lav egenvekt. 

(3) Unntatt når det gjelder grovfôr eller fôrvekster med lav egenvekt.» 
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VEDLEGG II 

«VEDLEGG II 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM ANALYSEMETODER FOR FÔR 

A.  TILLAGING AV ANALYSEPRØVER 

1. Formål 

Framgangsmåtene som beskrives nedenfor, gjelder tillaging med sikte på analyse av prøver som er sendt til 

kontrollaboratoriene etter prøvetaking i samsvar med bestemmelsene i vedlegg I. 

Laboratorieprøvene skal tillages på en slik måte at mengdene, som er veid opp slik analysemetodene beskriver, 

er homogene og representative for sluttprøvene. 

2. Forholdsregler 

Framgangsmåten for tillaging av prøven avhenger av hvilke analysemetoder som skal anvendes, og hvilke 

bestanddeler eller stoffer som skal kontrolleres. Det er derfor svært viktig å sikre at framgangsmåten for 

tillaging av prøver som følges, er hensiktsmessig for den analysemetoden som anvendes, og for de 

bestanddelene eller stoffene som skal kontrolleres. 

Alle nødvendige arbeidstrinn skal utføres slik at kontaminering av prøven og endring av dens sammensetning i 

størst mulig grad unngås. 

Formaling, blanding og sikting skal utføres uten opphold slik at prøven i minst mulig omfang utsettes for luft og 

lys. Det bør ikke brukes kverner eller andre findelingsapparater som kan varme opp prøven i merkbar grad. 

Manuell formaling anbefales for fôr som er særlig følsomt for varme. Det bør også utvises forsiktighet for å 

sikre at selve utstyret ikke er en kilde til kontaminering. 

Dersom tillagingen ikke kan utføres uten at det fører til vesentlige endringer i vanninnholdet i prøven, må 

vanninnholdet bestemmes før og etter tillagingen, i samsvar med metoden fastsatt i vedlegg III del A. 

3. Framgangsmåte 

3.1. Alminnelig framgangsmåte 

Delmengden av prøven tas fra sluttprøven. Koning og firedeling anbefales ikke ettersom dette kan resultere i 

delmengder av prøven med høy feilmargin. 

3.1.1. Fôr  som kan  ma les  opp  d i rek te  

—  Den siktede sluttprøven blandes og samles opp i en egnet beholder som er tørr, ren og utstyrt med lufttett 

lukkeanordning. Sluttprøven blandes igjen for å sikre fullstendig homogenisering umiddelbart før mengden 

som skal analyseres, veies (delmengden av prøven). 

3.1.2. Fôr  som kan  ma les  opp  et t e r  tø rk ing  

—  Med mindre annet er angitt i analysemetodene, skal sluttprøven tørkes for å få vanninnholdet ned til et nivå 

på 8–12 %, i samsvar med framgangsmåten for forhåndstørking som beskrevet i 4.3 om metoden for 

bestemmelse av vanninnhold omhandlet i vedlegg III del A. Deretter følges anvisningene i 3.1.1. 

3.1.3. Flyt end e e l le r  ha lvt f lyt end e fôr  

—  Sluttprøven samles opp i en egnet beholder som er tørr, ren og utstyrt med lufttett lukkeanordning. 

Sluttprøven blandes grundig for å sikre fullstendig homogenisering umiddelbart før mengden som skal 

analyseres, veies (delmengden av prøven). 

3.1.4. And re t yp er  fôr  

—  Sluttprøver som ikke kan tillages etter noen av framgangsmåtene beskrevet ovenfor, skal tillages etter en 

annen framgangsmåte som sikrer at mengdene som veies opp for analyse (delmengdene av prøven), er 

homogene og representative for sluttprøvene. 

3.2. Særlig framgangsmåte ved undersøkelse gjennom visuell eller mikroskopisk kontroll eller i tilfeller der 

samleprøven er homogenisert 

—  Ved undersøkelse gjennom visuell kontroll (uten bruk av mikroskop) anvendes hele laboratorieprøven til 

undersøkelsen. 

—  Ved mikroskopisk undersøkelse kan laboratoriet redusere samleprøven eller redusere den reduserte prøven 

ytterligere. Sluttprøver til klagebehandlings- og eventuelt referanseformål tas ut etter en framgangsmåte 

som tilsvarer framgangsmåten som følges for sluttprøver til håndhevingsformål.  
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—  Dersom hele samleprøven er homogenisert, tas sluttprøvene fra den homogeniserte samleprøven. 

4. Oppbevaring av prøvene 

Prøvene må oppbevares ved en temperatur som ikke fører til endringer i sammensetningen av prøvene. Prøver 

som skal brukes til analyse av vitaminer eller stoffer som er særlig følsomme for lys, skal oppbevares under 

forhold som gjør at prøven ikke påvirkes negativt av lys. 

B.  BESTEMMELSER OM REAGENSER OG UTSTYR SOM BRUKES I FORBINDELSE MED 

ANALYSEMETODENE 

1. Med mindre annet er angitt i analysemetodene, må alle reagenser være av analysekvalitet (p.a.). Ved analyse av 

sporstoffer må reagensenes renhet kontrolleres med en blindprøve. Resultatet av blindprøven avgjør om 

reagensen må renses ytterligere. 

2. Ved enhver tillaging av løsninger, fortynning, skylling eller vasking som nevnes i analysemetodene uten 

angivelse av løsnings- eller fortynningsmiddelets art, skal det brukes vann. Vannet skal vanligvis være 

demineralisert eller destillert. I særlige tilfeller, som er angitt i analysemetodene, må vannet gjennomgå særlige 

renseprosesser. 

3. Ettersom noe utstyr normalt sett finnes på kontrollaboratorier, omhandler analysemetodene bare de 

instrumentene eller apparatene som er beregnet på særlige formål, eller som skal oppfylle særskilte krav. 

Utstyret må være godt rengjort, særlig når det er svært små mengder av stoffer som skal bestemmes. 

C.  GJENNOMFØRING AV ANALYSEMETODENE OG ANGIVELSE AV RESULTATENE 

1. Ekstraksjon 

Flere metoder fastsetter en særskilt framgangsmåte for ekstraksjon. Som hovedregel kan andre framgangsmåter 

for ekstraksjon enn de som det vises til i metoden, anvendes, forutsatt at det er dokumentert at de 

framgangsmåtene som anvendes, har tilsvarende ekstraksjonseffektivitet for den analyserte matrisen som den 

som omtales i metoden. 

2. Rensing 

Flere metoder fastsetter en særskilt framgangsmåte for rensing. Som hovedregel kan andre framgangsmåter for 

rensing enn de som det vises til i metoden, anvendes, forutsatt at det er dokumentert at de framgangsmåtene 

som anvendes, gir tilsvarende analyseresultater for den analyserte matrisen som den som omtales i metoden. 

3. Antall bestemmelser 

Når det gjelder analyse av uønskede stoffer, der resultatene av første bestemmelse er signifikant (dvs. > 50 %) 

lavere enn den spesifikasjonen som skal kontrolleres, er ingen ytterligere bestemmelse nødvendig, forutsatt at 

hensiktsmessige kvalitetsprosedyrer er anvendt. I andre tilfeller er to analyser (en annen bestemmelse) 

nødvendig for å utelukke muligheten for intern krysskontaminering eller utilsiktet forveksling av prøver. 

Gjennomsnittet av de to bestemmelsene skal bekrefte at kravene er oppfylt, idet det tas hensyn til 

måleusikkerheten. 

Når det gjelder kontroll av det angitte innholdet av et stoff eller en bestanddel, der resultatet av den første 

bestemmelsen bekrefter det angitte innholdet, dvs. at analyseresultatet er innenfor det akseptable 

variasjonsområdet for det angitte innholdet, er det ikke nødvendig med ytterligere bestemmelse, forutsatt at 

hensiktsmessige kvalitetsprosedyrer er anvendt. I andre tilfeller er to analyser (en annen bestemmelse) 

nødvendig for å utelukke muligheten for intern krysskontaminering eller utilsiktet forveksling av prøver. 

Gjennomsnittet av de to bestemmelsene skal bekrefte at kravene er oppfylt, idet det tas hensyn til 

måleusikkerheten. 

I noen tilfeller defineres det akseptable variasjonsområdet i lovgivning, f.eks. i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 13. juli 2009 om omsetning og bruk av fôrvarer, endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og oppheving av rådsdirektiv 79/373/EØF, 

kommisjonsdirektiv 80/511/EØF, rådsdirektiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF 

samt kommisjonsvedtak 2004/217/EF(1). 

4. Rapportering av anvendt analysemetode 

I analyserapporten skal det nevnes hvilken analysemetode som er anvendt. 

5. Rapportering av analyseresultater 

Analyseresultatene skal uttrykkes på den måten som er fastsatt i analysemetoden, med et hensiktsmessig antall 

signifikante tall, og skal om nødvendig være korrigert for vanninnholdet i sluttprøven før tillaging.  

  

(1) EUT L 229 av 1.9.2009, s. 1. 
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6. Måleusikkerhet og gjenfinningsprosent ved analyse av uønskede stoffer 

Når det gjelder uønskede stoffer i henhold til direktiv 2002/32/EF, skal et produkt beregnet på fôr anses for ikke 

å være i samsvar med den fastsatte grenseverdien for restmengder dersom analyseresultatet for fôr med et 

vanninnhold på 12 %, anses å overskride den fastsatte grenseverdien, idet det tas hensyn til den utvidede 

måleusikkerheten og korreksjonen for gjenfinning. Den analyserte konsentrasjonen korrigert for gjenfinning og 

utvidet måleusikkerhet brukes til å vurdere samsvar. Denne framgangsmåten kan anvendes bare i de tilfeller der 

analysemetoden gjør det mulig å anslå måleusikkerheten og korreksjonen for gjenfinning (dette er f.eks. ikke 

mulig ved mikroskopisk analyse). 

Analyseresultatet skal rapporteres på følgende måte (dersom den anvendte analysemetoden gjør det mulig å 

anslå måleusikkerheten og gjenfinningsprosenten): 

a)  korrigert for gjenfinning, med angivelse av gjenfinningsprosent. Korreksjon for gjenfinningsprosent er ikke 

nødvendig når gjenfinningsprosenten ligger på mellom 90 % og 110 %. 

b)  som «x +/- U», der x er analyseresultatet og U den utvidede måleusikkerheten, ved bruk av en 

dekningsfaktor på 2 som gir et konfidensintervall på ca. 95 %. 

Dersom analyseresultatet er vesentlig lavere (> 50 %) enn den spesifikasjonen som skal kontrolleres, og 

forutsatt at hensiktsmessige kvalitetsprosedyrer er anvendt og analysen bare har som formål å kontrollere 

samsvar med lovbestemmelser, kan analyseresultatet likevel rapporteres uten korreksjon for gjenfinning, og 

rapportering av gjenfinningsprosent og måleusikkerhet kan i disse tilfellene utelates.» 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 288/2013 

av 25. mars 2013 

om oppheving av godkjenninger for preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM 

I-1012) som omhandlet i forordning (EF) nr. 256/2002, (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 255/2005, (EF) 

nr. 1200/2005, (EF) nr. 166/2008 og (EF) nr. 378/2009(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder 

bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer og om vilkårene og framgangsmåtene for å gi, 

trekke tilbake eller oppheve en slik godkjenning. I 

henhold til artikkel 10 i nevnte forordning skal 

tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til 

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

2)  Preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 

40112/CNCM I-1012) er i samsvar med direktiv 

70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til bruk for smågriser under to 

måneder samt purker ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 256/2002(3), for smågriser fra to til fire måneder og 

oppfôringssvin ved kommisjonsforordning (EF) nr. 

1453/2004(4), for oppfôringsstorfe ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 255/2005(5) og for 

oppfôringskaniner og oppfôringskyllinger ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005(6). Preparatet 

ble deretter oppført i Den europeiske unions register 

over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende 

produkt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

3)  Dette preparatet er også godkjent i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1831/2003 for et tidsrom på ti år for 

oppfôringskalkuner ved kommisjonsforordning (EF) 

nr. 166/2008(7) og for oppfôringskaniner ved kommi-

sjonsforordning (EF) nr. 378/2009(8). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 86 av 26.3.2013, s. 15, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 217/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 7. 

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

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

(3) EFT L 41 av 13.2.2002, s. 6. 

(4) EUT L 269 av 17.8.2004, s. 3. 

(5) EUT L 45 av 16.2.2008, s. 3. 

(6) EUT L 195 av 27.7.2005, s. 6. 

(7) EUT L 50 av 23.2.2008, s. 11. 

(8) EUT L 116 av 9.5.2009, s. 3. 

4)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 

7, er det inngitt en søknad om godkjenning av preparatet 

av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-

1012) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfô-

ringsstorfe, oppfôringskaniner, oppfôringskyllinger, 

smågriser (avvente), oppfôringssvin og avlspurker, og i 

samsvar med forordningens artikkel 7 er det inngitt en 

søknad om ny bruk av preparatet for kalver beregnet på 

avl; begge søknader ber om at tilsetningsstoffet 

klassifiseres i kategorien «avlstekniske tilsetnings-

stoffer». Søknadene er ledsaget av de opplysningene og 

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

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

16. oktober 2012(9) med at stammen av Bacillus cereus 

framviser resistensdeterminanter for to antibiotika som 

brukes i medisin og veterinærmedisin, hvorav minst én 

kan anses å være resistent. Det ble også fastslått at det 

på grunn av tilstedeværelsen av gener som er organisert 

på samme måte som sykdomsframkallende Bacillus 

cereus-stammer, må antas at Bacillus cereus-stammen i 

preparatet som omfattes av søknaden, har evnen til å 

utvikle funksjonelle toksiner som spiller en rolle ved 

sykdommer som overføres gjennom næringsmidler. 

6)  Tilgjengelige opplysninger gjør det ikke mulig å 

utelukke risikoen for at preparatet av Bacillus cereus 

var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) kan spre 

resistens mot disse antibiotikaene til andre 

mikroorganismer og utsette dem som håndterer 

tilsetningsstoffet, eller forbrukerne, for risikoen for 

toksiner. Det er dermed ikke fastslått at preparatet ikke 

har en skadelig virkning på dyrs eller menneskers helse 

når det brukes i henhold til de foreslåtte vilkårene 

7)  Myndighetens konklusjoner om preparatets sikkerhet 

gjelder bruk av preparatet til alle dyrearter som det er 

gitt godkjenning for, herunder oppfôringskalkuner og 

avlshunnkaniner, i samsvar med forordning (EF)  

nr. 166/2008 og (EF) nr. 378/2009. 

8)  Disse godkjenningene oppfyller dermed ikke lenger 

vilkårene i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003.  

  

(9) EFSA Journal 2012; 10(10):2924. 

2017/EØS/79/08 



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/47 

 

9)  Det er mulig at tilleggsdata om sikkerheten ved bruk av 

preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 

40112/CNCM I-1012) kan frambringe nye elementer 

som vil gjøre det mulig å gjennomgå vurderingen som 

er utført for tilsetningsstoffet, på nytt. I den forbindelse 

argumenterer søkeren om godkjenning av preparatet 

med at det kan framlegges ny dokumentasjon som 

påviser at tilsetningsstoffet er trygt. For dette formål har 

søkeren forpliktet seg til å framlegge tilleggsdata som 

ifølge søkeren skal være tilgjengelige innen april 2013. 

Disse dataene vil bestå av nye undersøkelser som støtter 

en ny taksonomisk klassifikasjon av mikroorganismen 

som en ny Bacillus-art, ikke-overførbarhet for 

antibiotikaresistens og manglende funksjonalitet for 

enterotoksingenene i genomet til Bacillus var. toyoi. 

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

nr. 1831/2003 bør derfor godkjenningene for preparatet 

av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-

1012) gitt ved forordning (EF) nr. 256/2002, (EF)  

nr. 1453/2004, (EF) nr. 255/2005, (EF) nr. 1200/2005, 

(EF) nr. 166/2008 og (EF) nr. 378/2009 oppheves i 

påvente av framlegging og vurdering av tilleggsdata. 

Opphevingstiltaket bør gjennomgås på nytt når 

Myndigheten har gjennomgått disse dataene. 

11)  Ettersom videre bruk av preparatet som tilsetningsstoff 

kan forårsake risiko for menneskers og dyrs helse, bør 

de respektive produktene snarest mulig trekkes tilbake 

fra markedet. Av praktiske årsaker bør det imidlertid 

tillates en begrenset overgangsperiode for å tilbakekalle 

de berørte produktene fra markedet, slik at aktørene kan 

oppfylle sin forpliktelse. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Oppheving av godkjenning gitt ved forordning (EF)  

nr. 256/2002 

Godkjenningen gitt ved forordning (EF) nr. 256/2002 med 

hensyn til preparatet spesifisert i post E 1701 i vedlegg III til 

forordningen oppheves. 

Artikkel 2 

Oppheving av godkjenning gitt ved forordning (EF)  

nr. 1453/2004 

Godkjenningen gitt ved forordning (EF) nr. 1453/2004 med 

hensyn til preparatet spesifisert i post E 1701 i vedlegg I til 

forordningen oppheves. 

Artikkel 3 

Oppheving av godkjenning gitt ved forordning (EF)  

nr. 255/2005 

Godkjenningen gitt ved forordning (EF) nr. 255/2005 med 

hensyn til preparatet spesifisert i post E 1701 i vedlegg I til 

forordningen oppheves. 

Artikkel 4 

Oppheving av godkjenning gitt ved forordning (EF)  

nr. 1200/2005 

Godkjenningen gitt ved forordning (EF) nr. 1200/2005 med 

hensyn til preparatet spesifisert i post E 1701 i vedlegg II til 

forordningen oppheves. 

Artikkel 5 

Oppheving av godkjenning gitt ved forordning (EF)  

nr. 166/2008 

Godkjenningen gitt ved artikkel 1 i forordning (EF) 

nr. 166/2008 oppheves. 

Artikkel 6 

Oppheving av godkjenning gitt ved forordning (EF)  

nr. 378/2009 

Godkjenningen gitt ved artikkel 1 i forordning (EF) 

nr. 378/2009 oppheves. 

Artikkel 7 

Overgangstiltak 

Eksisterende lagre av preparatet av Bacillus cereus var. toyoi 

(NCIMB 40112/CNCM I-1012) til bruk for oppfôringsstorfe, 

oppfôringskaniner, oppfôringskyllinger, smågriser, 

oppfôringssvin, purker, oppfôringskalkuner og hunnavlskaniner 

samt av premikser som inneholder preparatet, skal trekkes 

tilbake fra markedet innen 14. juni 2013. Fôrmidler og 

sammensatte fôrvarer som er framstilt med preparatet eller med 

premikser som inneholder preparatet før 14. juni 2013, skal 

trekkes tilbake fra markedet innen 15. oktober 2013. 

Artikkel 8 

Ny vurdering av tiltaket 

Denne forordning skal vurderes på nytt innen 15. april 2015. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 25. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 427/2013 

av 8. mai 2013 

om godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 1750/2006, (EF)  

nr. 634/2007 og (EF) nr. 900/2009 med hensyn til høyeste tilsetning av selenberiket gjær(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder 

bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer og om vilkårene og framgangsmåtene for å gi 

en slik godkjenning. 

2)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning 

av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae 

NCYC R646. Søknaden inneholdt de opplysningene og 

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

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3)  Søknaden gjelder godkjenning i kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer» av selenmetionin, 

en organisk selenforbindelse framstilt av Saccharomy-

ces cerevisiae NCYC R646, som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til alle dyrearter. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

15. juni 2012(2) med at selenmetionin framstilt av 

Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 under de 

foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning 

på menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det 

kan anses som en effektiv kilde til selen for alle 

dyrearter. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

særlige krav til overvåking etter at produktet er bragt i 

omsetning. Den har også gjennomgått rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av 

referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av selenmetionin framstilt av Saccharomy-

ces cerevisiae NCYC R646 viser at vilkårene for 

godkjenning i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av dette 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 9.5.2013, s. 20, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 217/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 7. 

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

(2) EFSA Journal 2012; 10(7):2778. 

preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

6)  Myndigheten har i sin uttalelse ovenfor gjentatt 

anbefalingen fra uttalelsen av 15. mars 2011(3) om å 

begrense høyeste tilsetning av selenberiket gjær, en 

organisk selenforbindelse, til 0,2 mg Se/kg fullfôr av 

hensyn til forbrukersikkerheten. Selenberiket gjær er 

allerede godkjent ved kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1750/2006(4), (EF) nr. 634/2007(5) og (EF)  

nr. 900/2009(6). Disse godkjenningene bør derfor endres 

i samsvar med vedlegget til denne forordning. Dersom 

fôrvaren også tilsettes uorganiske selenforbindelser, bør 

ikke tilsetningen av organisk selen overstige 0,2 mg/kg 

fullfôr. 

7)  Ettersom ytterligere bruk av selenberiket gjær som 

tilsetningsstoff i fôrvarer i høyere iblandingsdoser enn 

0,20 mg Se/kg fullfôr kan utgjøre en risiko for 

menneskers helse, bør fôrmidler og fôrblandinger med 

høyere nivåer av selenberiket gjær fases ut. Av praktiske 

årsaker bør det imidlertid tillates en begrenset 

overgangsperiode så de berørte partene kan forberede 

seg på å oppfylle de nye kravene. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«forbindelser av mikronæringsstoffer», godkjennes som 

tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkårene som er fastsatt i 

nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

I kolonne 9 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1750/2006 skal 

teksten i linjen «3b8.10» lyde: 

«1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer som en 

premiks.  

  

(3) EFSA Journal 2011; 9(4):2110. 

(4) EUT L 330 av 28.11.2006, s. 9. 

(5) EUT L 146 av 8.6.2007, s. 14. 

(6) EUT L 256 av 29.9.2009, s. 12. 
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2.  Sikkerhetstiltak: Bruk åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker ved håndtering. 

3.  Høyeste tilsetning av organisk selen: 0,20 mg Se/ kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %.» 

Artikkel 3 

I kolonne 9 i vedlegget til forordning (EF) nr. 634/2007 skal 

teksten i linjen «3b8.11» lyde: 

«1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer som en premiks. 

2.  Sikkerhetstiltak: Bruk åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker ved håndtering. 

3.  Høyeste tilsetning av organisk selen: 0,20 mg Se/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %.» 

Artikkel 4 

I kolonne 9 i vedlegget til forordning (EF) nr. 900/2009 skal 

teksten i linjen «3b8.12» lyde: 

«1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes fôrvarer som en premiks. 

2.  Sikkerhetstiltak: Bruk åndedrettsvern, vernebriller og 

hansker ved håndtering. 

3.  Høyeste tilsetning av organisk selen: 0,20 mg Se/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 12 %.» 

Artikkel 5 

Framstilling av fôrvarer med et høyeste tillatte innhold av 

selenberiket gjær i henhold til forordning (EF) nr. 1750/2006, 

(EF) nr. 634/2007 og (EF) nr. 900/2009 skal bringes i samsvar 

med det nye høyeste tillatte innholdet snarest mulig og senest 

28. juli 2013. Fôrvarer som inneholder selenberiket gjær i 

samsvar med eksisterende høyeste tillatte innhold i forordning 

(EF) nr. 1750/2006, (EF) nr. 634/2007 og (EF) nr. 900/2009 

kan brukes opp til lagerbeholdningen er tømt. 

Artikkel 6 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på innehaver 

av godkjenningen 
Tilsetningsstoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
Høyeste innhold av 

grunnstoffet (Se) i mg/kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer. 

3b813 — Selenmetionin 

framstilt av 

Saccharomyces 

cerevisiae 

NCYC R646 

(Inaktivert 

selenberiket 

gjær) 

Karakterisering av tilsetningsstoffet 

Preparat av organisk selen: 

Seleninnhold: 1 000 til 2 650 mg Se/kg 

Organisk selen > 98 % av samlet seleninnhold 

Selenmetionin > 70 % av samlet seleninnhold 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Selenmetionin framstilt av Saccharomyces 

cerevisiae NCYC R646 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av selenmetionin i 

tilsetningsstoffet i fôrvarer: 

Høyoppløselig væskekromatografi og induktivt 

koplet plasma-massespektrometri (HPLC-

ICPMS) etter tredobbelt proteolytisk oppslutning. 

Til bestemmelse av samlet mengde selen i 

tilsetningsstoffet i fôrvarer: 

Induktivt koplet plasma-massespektrometri 

(ICPMS) etter oppslutning ved hjelp av 

mikrobølger med HNO3/H2O2. 

Til bestemmelse av samlet mengde selen i 

premikser og fôrvarer: 

Atomabsorpsjonsspektrometri ved 

hydridgenerering (HGAAS) etter oppslutning ved 

hjelp av mikrobølger med HNO3/H2O2 (EN 

16159:2012) 

Alle dyrearter —  0,50 (i alt) 1.  Tilsetningsstoffet skal 

iblandes fôrvarer som en 

premiks. 

2.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, vernebriller 

og hansker ved håndtering. 

3.  Høyeste tilsetning av organisk 

selen: 

4. 0,20 mg Se/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 %. 

29. mai 2023 

(1) Opplysninger om anvendte analysemetoder finnes på referanselaboratoriets adresse: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 544/2013 

av 14. juni 2013 

om godkjenning av et preparat av Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus 

salivarius ssp. salivarius DSM 16351 og Enterococcus faecium DSM 21913 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenning: Biomin GmbH)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder 

bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer og om vilkårene og framgangsmåtene for å gi 

en slik godkjenning. 

2) I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning 

av et preparat av Bifidobacterium animalis ssp. animalis 

DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius 

DSM 16351 og Enterococcus faecium DSM 21913. 

Søknaden inneholdt de opplysningene og dokumentene 

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

(EF) nr. 1831/2003. 

3) Søknaden gjelder godkjenning i kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» av et preparat av 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 og 

Enterococcus faecium DSM 21913 som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til oppfôringskyllinger. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 14. november 

2012(2) at preparatet av Bifidobacterium animalis ssp. 

animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. 

salivarius DSM 16351  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 15.6.2013,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 217/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 7. 

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

(2) EFSA Journal 2012;10(12):2965. 

og Enterococcus faecium DSM 21913 under de 

foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning 

på menneskers eller dyrs helse eller på miljøet, og at det 

kan forbedre prestasjonen for oppfôringskyllinger. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

til overvåking etter at produktet er bragt i omsetning. 

Den har også gjennomgått rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt 

av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5) Vurderingen av preparatet av Bifidobacterium animalis 

ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. 

salivarius DSM 16351 og Enterococcus faecium DSM 

21913 viser at vilkårene for godkjenning i henhold til 

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

Bruk av dette preparatet bør derfor godkjennes i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Preparatet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«tarmflorastabilisatorer», godkjennes som tilsetningsstoff i 

fôrvarer på de vilkårene som er fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/79/10 

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

Utferdiget i Brussel, 14. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver 

av 

godkjen-

ningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
KDE(1)/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: tarmflorastabilisatorer. 

4b1890 Biomin 

GmbH 

Bifidobac-

terium 

animalis 

ssp. 

animalis 

DSM 

16284, 

Lactobaci-

llus 

salivarius 

ssp. 

salivarius 

DSM 

16351 og 

Enterococ-

cus 

faecium 

DSM 

21913 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Preparat i form av en blanding av 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 

16284 som inneholder minst 3 × 109 KDE/g 

tilsetningsstoff 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 

16351 som inneholder minst 1 × 109 KDE/g 

tilsetningsstoff 

Enterococcus faecium DSM 21913 som 

inneholder minst 6 × 109 KDE/g 

tilsetningsstoff 

Fast preparat (forhold 3:1:6) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Levedyktige celler av Bifidobacterium 

animalis ssp. animalis DSM 16284, 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 

16351 og Enterococcus faecium DSM 21913 

Analysemetoder(2) 

Til mengdebestemmelse av: 

Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 

16284: platespredningsmetode EN 15785 

Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 

16351: platespredningsmetode EN 15787 

Enterococcus faecium DSM 21913: 

platespredningsmetode EN 15788 

Til identifisering: 

Pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 

Oppfôrings-

kyllinger 

— 1 × 108 1 × 109  1. Angi lagringstemperatur, holdbarhetstid og 

pelleteringsstabilitet i bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og premiksen. 

 2. Tilsetningsstoffet kan brukes med fôrvarer 

som inneholder følgende koksidiostatika: 

maduramicinammonium, diclazuril eller 

robenidinhydroklorid. 

 3. Sikkerhetstiltak: Bruk åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker ved håndtering. 

5. juli 2023 

(1) Som samlet innhold av blandingen. 

(2) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 642/2013 

av 4. juli 2013 

om godkjenning av niacin og nikotinamid som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder bestemmel-

ser om godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer og 

om vilkårene og framgangsmåtene for å gi en slik 

godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i 

henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på 

nytt. 

2)  Niacin (nikotinsyre) og nikotinamid (niacinamid) ble i 

samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten 

tidsbegrensning som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle 

dyrearter som del av gruppen «vitaminer, provitaminer 

og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende 

virkning». Disse tilsetningsstoffene ble deretter innført i 

fellesskapsregisteret over tilsetningsstoffer i fôrvarer 

som eksisterende produkter i samsvar med artikkel 10 

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

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens 

artikkel 7, er det inngitt fem søknader om ny vurdering 

av niacin og nikotinamid som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer til alle dyrearter, med anmodning om at 

tilsetningsstoffene klassifiseres i kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer». Søknadene 

inneholdt de opplysningene og dokumentene som 

kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») konkluderte i sine uttalelser av  

22. mai 2012(3), 14. juni 2012(4)(5)(6) og  

12. september 2012(7) med at niacin og nikotinamid 

under de foreslåtte  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 186 av 5.7.2013, s. 4, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 217/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 7. 

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

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

(3) EFSA Journal 2012; 10(6):2731. 

(4) EFSA Journal 2012; 10(7):2781. 

(5) EFSA Journal 2012; 10(7):2788. 

(6) EFSA Journal 2012; 10(7):2789. 

(7) EFSA Journal 2012; 10(10):2885. 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs 

eller menneskers helse, og ikke forventes å utgjøre noen 

ytterligere risiko for miljøet. Myndigheten anser ikke at 

det er behov for særlige krav til overvåking etter at 

produktet er bragt i omsetning. Myndigheten har også 

konkludert med at det ikke vil oppstå 

sikkerhetsproblemer, forutsatt at det treffes 

hensiktsmessige beskyttelsestiltak. Den har også 

gjennomgått rapporten om analysemetoden for 

tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av 

referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av niacin og nikotinamid viser at vilkårene 

for godkjenning i henhold til artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av disse 

tilsetningsstoffene bør derfor godkjennes i samsvar med 

vedlegget til denne forordning. 

6)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i 

vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig 

anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode for å 

avvikle eksisterende lagre av tilsetningsstoffet samt 

premikser og fôrblandinger som inneholder det, som 

godkjent ved direktiv 70/524/EØF. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffene oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med 

tilsvarende virkning», godkjennes som tilsetningsstoffer i 

fôrvarer på de vilkårene som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Stoffene oppført i vedlegget og fôrvarer som inneholder disse 

stoffene, og som er framstilt og merket før 25. januar 2014 i 

samsvar med de reglene som gjaldt før 25. juli 2013, kan 

fortsatt bringes i omsetning og brukes til de eksisterende 

lagrene er tømt. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/79/11 



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/55 

 

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

Utferdiget i Brussel, 4. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifika-

sjonsnummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjennin-

gen 

Tilsetnings-

stoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode 

Dyreart 

eller 

dyregruppe 

Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff/kg fullfôr 

med et vanninnhold på 

12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med tilsvarende virkning. 

3a314 — Niacin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Niacin, ikke under 99 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemiske navn: niacin, nikotinsyre 

Kjemisk formel: C6H5NO2 

CAS-nummer: 59-67-6 

EINECS-nummer 200-441-0 

Analysemetode(1) 

— Til bestemmelse av niacin (nikotinsyre) i tilsetningsstoffet i 

fôrvarer: Titrering med natriumhydroksid; metode i Den 

europeiske farmakopé (Ph. Eur. 6. utgave, monografi 0459) 

— Til bestemmelse av niacin (nikotinsyre) i premikser, fôrvarer og 

vann: Ionepar-høytrykksvæskekromatografi med omvendt fase 

koplet til UV-detektor (RP-HPLC-UV) 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og premiksen 

angis vilkår for lagring. 

2.  Niacin kan også brukes i 

drikkevannet. 

3.  Sikkerhetstiltak: Bruk åndedretts-

vern, vernebriller og hansker ved 

håndtering. 

25. juli 

2023 

3a315 — Nikotinamid Tilsetningsstoffets sammensetning 

Nikotinamid, ikke under 99 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Kjemisk navn: nikotinamid, niacinamid 

Kjemisk formel: C6H6N2O 

CAS-nummer: 98-92-0 

Einecs-nummer: 202-7134 

Analysemetode(1) 

— Til bestemmelse av nikotinamid (niacinamid) i tilsetningsstoffet 

i fôrvarer: Titrering med perklorsyre; metode i Den europeiske 

farmakopé (Ph. Eur. 6. utgave, monografi 0047) 

— Til bestemmelse av nikotinamid (niacinamid) i premikser, 

fôrvarer og vann: Ionepar-høytrykksvæskekromatografi med 

omvendt fase koplet til UV-detektor (RP-HPLC-UV) 

Alle 

dyrearter 

— — — 1.  I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og premiksen 

angis vilkår for lagring. 

2.  Nikotinamid kan anvendes også i 

drikkevannet. 

3.  Sikkerhetstiltak: Bruk åndedretts-

vern, vernebriller og hansker ved 

håndtering. 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 643/2013 

av 4. juli 2013 

om godkjenning av patentblå V som tilsetningsstoff i fôrvarer til dyr som ikke er bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, og om endring av forordning (EF) nr. 358/2005(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder 

bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer og om vilkårene og framgangsmåtene for å gi 

en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i 

henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på 

nytt. 

2)  Patentblå V ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF 

godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i 

visse fôrmidler til alle dyr og i fôrvarer til katter og 

hunder ved kommisjonsdirektiv 74/181/EØF(3) og i 

fôrvarer til kornspisende prydfugler og smågnagere ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005(4). Produktet 

ble deretter innført i Den europeiske unions register 

over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende 

produkt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens 

artikkel 7, er det inngitt en søknad om ny vurdering av 

patentblå V som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, 

katter og andre dyr som ikke er bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, med anmodning om at 

tilsetningsstoffet klassifiseres i kategorien «sensoriske 

tilsetningsstoffer». Søknaden inneholdt de 

opplysningene og dokumentene som kreves i henhold til 

artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

31. januar 2013(5) med at patentblå V under de foreslåte  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 186 av 5.7.2013, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 217/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 7. 

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

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

(3) EFT L 94 av 4.4.1974, s. 16. 

(4) EUT L 57 av 3.3.2005, s. 3. 

(5) EFSA Journal 2013;11(3):3108. 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs 

eller menneskers helse, og ikke forventes å utgjøre noen 

ytterligere risiko for miljøet. Myndigheten anser ikke at 

det er behov for særlige krav til overvåking etter at 

produktet er bragt i omsetning. Myndigheten har også 

konkludert med at det ikke vil oppstå 

sikkerhetsproblemer, forutsatt at det treffes 

hensiktsmessige beskyttelsestiltak. Den har også 

gjennomgått rapporten om analysemetoden for 

tilsetningsstoffer i fôrvarer framlagt av 

referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av patentblå V viser at 

godkjenningsvilkårene i henhold til artikkel 5 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av dette 

stoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget 

til denne forordning. 

6)  Som følge av at det gis ny godkjenning i henhold til 

forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) 

nr. 358/2005 endres. 

7)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i 

vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig 

anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode for å 

avvikle eksisterende lagre av tilsetningsstoffet samt 

premikser og fôrblandinger som inneholder det, som 

godkjent ved direktiv 74/181/EØF og forordning (EF) 

nr. 358/2005. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet oppført i vedlegget som tilhører kategorien «sensoriske 

tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fargestoffer, stoffer 

som gir fôrvarer farge eller gir dem den opprinnelige fargen 

tilbake», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på de 

vilkårene som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 358/2005 utgår posten for 

rad E 131. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/79/12 
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Artikkel 3 

Stoffet oppført i vedlegget og fôrvarer som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 25. juli 2015 i 

samsvar med de reglene som gjaldt før 25. juli 2013, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til de eksisterende 

lagrene er tømt. 

Artikkel 4 

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

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

Utferdiget i Brussel, 4. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenning

en 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode 
Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: fargestoffer, stoffer som gir fôrvarer farge eller gir dem den opprinnelige fargen tilbake. 

2a131 — Patentblå V Aktivt stoff 

Patentblå V 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Navn: en forbindelse mellom kalsium eller natrium og [4-

(α-(4-dietylaminofenyl)-5-hydroksy-2,4-

disulfofenylmetyliden)-2,5-sykloheksadien-1-

yliden]dietylammoniumhydroksid, indre salt og andre 

fargestoffer samt natriumklorid og/eller natriumsulfat 

og/eller kalsiumsulfat som de viktigste ufargede 

bestanddelene. Kaliumsalt er også tillatt. 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Renhetskriterier: minst 90 % av samlede fargestoffer, 

beregnet som natrium-, kalsium- eller kaliumsalter. 

Leukobase: høyst 1,0 % 

Analysemetode(1) 

 Til mengdebestemmelse av innhold av samlede 

fargestoffer av patentblå V i tilsetningsstoffer i 

fôrvarer samt fôrvarene: spektrometri ved 638 nm 

(metode i JECFA-monografi nr. 1, bind 4 anbefalt i 

kommisjonsdirektiv 2008/128/EF(2) 

Alle dyr som 

ikke er 

beregnet til 

nærings-

middel-

produksjon 

— — 250 Sikkerhetstiltak: Bruk åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker ved 

håndtering. 

25. juli 2023 

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

(2) EUT L 6 av 10.1.2009, s. 20. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 651/2013 

av 9. juli 2013 

om godkjenning av et preparat av klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som tilsetningsstoff i 

fôrvarer til alle dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 1810/2005(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder 

bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer og om vilkårene og framgangsmåtene for å gi 

en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i 

henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på 

nytt. 

2)  Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse ble i samsvar 

med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning 

som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin, 

oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner, storfe og laks 

ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1810/2005(3). Dette 

tilsetningsstoffet ble deretter innført i registeret over 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt i 

samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 

7, er det inngitt en søknad om ny vurdering av 

klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin, 

oppfôringskyllinger, oppfôringskalkuner, storfe og laks 

og, i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, om 

godkjenning av ny bruk for alle andre dyrearter, med 

anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 189 av 10.7.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 217/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 7. 

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

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

(3) EUT L 291 av 5.11.2005, s. 5. 

kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt de opplysningene og dokumentene som 

kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddelsikkerhet 

(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

12. desember 2012(4) med at klinoptilolitt av 

sedimentær opprinnelse under de foreslåtte 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på 

dyrehelse eller miljøet eller, forutsatt at det treffes 

egnede tiltak for å verne brukerne, på menneskers helse, 

og at det kan være effektivt som pelletbindemiddel og 

antiklumpemiddel ved 10 000 mg/kg fullfôr. 

Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav 

til overvåking etter at produktet er bragt i omsetning. 

Den har også gjennomgått rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt 

av referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse 

viser at vilkårene for godkjenning i henhold til artikkel 5 

i forordning (EF) nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av 

dette tilsetningsstoffet bør derfor godkjennes i samsvar 

med vedlegg A til denne forordning. 

6)  Ettersom ny godkjenning er gitt i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1831/2003, bør forordning (EF) 

nr. 1810/2005 endres. 

7)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i 

vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig 

anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik 

at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene 

som godkjenningen medfører. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen —  

  

(4) EFSA Journal 2013; 11(1):3039. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/79/13 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse, som er oppført i 

vedlegget og tilhører kategorien «teknologiske 

tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppene «bindemidler» og 

«antiklumpemidler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer 

på de vilkårene som er fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

Endringer av forordning (EF) nr. 1810/2005 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1810/2005 utgår posten for 

E 568, klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse. 

Artikkel 3 

Overgangstiltak 

Tilsetningsstoffet oppført i vedlegget og fôrvarer som 

inneholder dette tilsetningsstoffet, og som er framstilt og 

merket før 30. januar 2014 i samsvar med de reglene som gjaldt 

før 30. juli 2013, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

de eksisterende lagrene er tømt. 

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, 9. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: bindemidler. 

1g568 — Klinoptilolitt av 

sedimentær 

opprinnelse 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse ≥ 80 % 

(pulverform). 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Klinoptilolitt (hydrert 

natriumkalsiumaluminiumsilikat) av sedimentær 

opprinnelse ≥ 80 % og leiremineraler ≤ 20 % (fritt 

for fibrer og kvarts). 

CAS-nummer 12173-10-3 

Analysemetode (1) 

Til bestemmelse av klinoptilolitt av sedimentær 

opprinnelse i tilsetningsstoff i fôrvarer: 

Røntgendiffraksjon (XRD). 

Alle 

dyrearter 

— — 10000 1.  Sikkerhetstiltak: Det anbefales 

bruk av åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker ved 

håndtering. 

2.  Samlet mengde klinoptilolitt av 

sedimentær opprinnelse fra alle 

kilder skal ikke overstige et 

høyeste innhold på 10 000 mg. 

30. juli 2023 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: antiklumpemidler. 

1g568 — Klinoptilolitt av 

sedimentær 

opprinnelse 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse ≥ 80 % 

(pulverform). 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Klinoptilolitt (hydrert 

natriumkalsiumaluminiumsilikat) av sedimentær 

opprinnelse ≥ 80 % og leiremineraler ≤ 20 % (fritt 

for fibrer og kvarts). 

CAS-nummer 12173-10-3 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av klinoptilolitt av sedimentær 

opprinnelse i tilsetningsstoff i fôrvarer: 

Røntgendiffraksjon (XRD). 

Alle 

dyrearter 

— — 10000 1.  Sikkerhetstiltak: Det anbefales 

bruk av åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker ved 

håndtering. 

2.  Samlet mengde klinoptilolitt av 

sedimentær opprinnelse fra alle 

kilder skal ikke overstige et 

høyeste innhold på 10 000 mg. 

30. juli 2023 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetoden finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 725/2013 

av 26. juli 2013 

om godkjenning av ammoniumklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til drøvtyggere, katter og 

hunder (innehaver av godkjenning: BASF SE)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder 

bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer og om vilkårene og framgangsmåtene for å gi 

en slik godkjenning. I henhold til artikkel 10 i nevnte 

forordning skal tilsetningsstoffer som er godkjent i 

henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), vurderes på 

nytt. 

2)  Ammoniumklorid ble i samsvar med direktiv 

70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som 

tilsetningsstoff i fôrvarer til katter og hunder og med 

tidsbegrensning til alle kjæledyr med unntak av katter 

og hunder ved kommisjonsdirektiv 86/525/EØF(3). 

Dette tilsetningsstoffet ble deretter innført i registeret 

over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende 

produkt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

3)  I samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens 

artikkel 7, er det inngitt en søknad om ny vurdering av 

ammoniumklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter 

og hunder og, i samsvar med forordningens artikkel 7, 

om godkjenning av ny bruk for drøvtyggere, med 

anmodning om at tilsetningsstoffet klassifiseres i 

kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer». Søknaden 

inneholdt de opplysningene og dokumentene som 

kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av 24. mai 

2012(4) med at ammoniumklorid under de foreslåtte 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 27.7.2013,  

s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 217/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 7. 

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

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

(3) EFT L 310 av 5.11.1986, s. 19. 

(4) EFSA Journal 2012;10(6):2738. 

bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning på dyrs 

eller menneskers helse, eller på miljøet. Den bekreftet at 

ammoniumklorid er et kraftig urinforsurende middel 

som ved tilsetning i fôrvarer til drøvtyggere, katter og 

hunder reduserer urinens pH-verdi. Myndigheten anser 

ikke at det er behov for særlige krav til overvåking etter 

at produktet er brakt i omsetning. Den har også 

gjennomgått rapporten om analysemetoden for 

tilsetningsstoffet i fôrvarer framlagt av 

referanselaboratoriet opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av ammoniumklorid viser at vilkårene for 

godkjenning i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av dette tilsetningsstoffet 

bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegg A til 

denne forordning. 

6)  Ettersom ingen sikkerhetsgrunner tilsier at endringene i 

vilkårene for godkjenning må få øyeblikkelig 

anvendelse, bør det fastsettes en overgangsperiode, slik 

at berørte parter kan forberede seg på de nye kravene 

som godkjenningen medfører. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning 

Ammoniumklorid som er oppført i vedlegget, og som tilhører 

kategorien «avlstekniske tilsetningsstoffer» og funksjons-

gruppen «andre avlstekniske tilsetningsstoffer», godkjennes 

som tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkårene som er fastsatt i 

vedlegget. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Tilsetningsstoffet oppført i vedlegget til bruk for katter og 

hunder, og fôr som inneholder dette tilsetningsstoffet, og som 

er framstilt og merket før 16. august 2015 i samsvar med de 

reglene som gjaldt før 16. august 2013, kan fortsatt bringes i 

omsetning og brukes til de eksisterende lagrene er tømt. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/79/14 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel, 26. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: avlstekniske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: andre avlstekniske tilsetningsstoffer (reduksjon av pH-verdi i urin). 

4d8 BASF SE Ammonium-

klorid 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Ammoniumklorid ≥ 99,0 % 

(Fast form) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Ammoniumklorid ≥ 99,0 % 

NH4Cl CAS-nummer: 12125-02-9 

Natriumklorid ≤ 0,5 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Mengdebestemmelse av tilsetningsstoff i 

fôrvare: titrering med natriumhydroksid (den 

europeiske farmakopé, monografi 0007) eller 

titrering med sølvnitrat (JECFA-monografi om 

ammoniumklorid). 

Drøvtyggere — — 10 000 i et 

tidsrom på 

høyst tre 

måneder 

5 000 i et 

tidsrom på over 

tre måneder 

1.  Tilsetningsstoffet skal tilsettes 

fôrvarer som en premiks. 

2.  Sikkerhetstiltak: Bruk åndedrettsvern, 

vernebriller, hansker og vernetøy ved 

håndtering. 

3.  Ved blanding av ammoniumklorid fra 

forskjellige kilder må det høyeste 

tillatte innholdet av fullfôr til 

drøvtyggere ikke overskrides. 

16. august 2023 

Katter og 

hunder 

5 000  

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 636/2013 

av 1. juli 2013 

om godkjenning av sinkkelat av metionin (1:2) som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

fôrvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneholder 

bestemmelser om godkjenning av tilsetningsstoffer i 

fôrvarer og om vilkår og framgangsmåter for å gi en slik 

godkjenning. 

2)  Metioninsink, teknisk rent, ble i samsvar med 

rådsdirektiv 82/471/EØF av 30. juni 1982 om visse 

produkter som brukes i fôrvarer,(2) godkjent uten 

tidsbegrensning som aminosyre til bruk for drøvtyggere 

ved kommisjonsdirektiv 88/485/EØF(3). Nevnte 

tilsetningsstoff ble deretter innført i Den europeiske 

unions register over tilsetningsstoffer i fôrvarer som et 

eksisterende produkt i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 

1831/2003 er det inngitt en søknad om ny bruk for en 

forbindelse av mikronæringsstoffer til bruk for alle 

dyrearter, med anmodning om at tilsetningsstoffet 

klassifiseres i kategorien «ernæringsmessige tilsetnings-

stoffer». Søknaden inneholdt de opplysningene og 

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

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten») konkluderte i sin uttalelse av  

11. desember 2012(4) med at metioninsink under de 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 2.7.2013,  

s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 10. 

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

(2) EFT L 213 av 21.7.1982, s. 8 

(3) EFT L 239 av 30.8.1988, s. 36. 

(4) EFSA Journal 2013; 11(1):3038. 

foreslåtte bruksvilkårene ikke har noen skadevirkning 

på mennes kers eller dyrs helse eller på miljøet, og at 

det kan anses som en effektiv kilde til sink for alle 

dyrearter. Myndigheten anser ikke at det er behov for 

særlige krav til overvåking etter at produktet er bragt i 

omsetning. Den har også gjennomgått rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffet i fôrvarer som er 

framlagt av referanselaboratoriet opprettet ved 

forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  I samsvar med Myndighetens karakterisering av 

tilsetningsstoffet og søkerens tilleggsinformasjon er det 

riktige navnet for produktet sinkkelat av metionin (1:2). 

6)  Vurderingen av dette produktet viser at vilkårene for 

godkjenning i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av dette produktet bør 

derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne 

forordning. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Produktet oppført i vedlegget, som tilhører kategorien 

«ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen 

«forbindelser av mikronæringsstoffer», godkjennes som 

tilsetningsstoff i fôrvarer på de vilkårene som er fastsatt i 

nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

0000/XXX/00/00 2017/EØS/79/15 

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

Utferdiget i Brussel, 1. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp Høyeste innhold av grunnstoffet (Zn) i 

mg/kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

Kategori: ernæringsmessige tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: forbindelser av mikronæringsstoffer. 

3b611 — Sinkkelat av 

metionin 

(1:2) 

Karakterisering av tilsetningsstoffet 

Pulver med et minsteinnhold på 78 % DL-

metionin og et sinkinnhold på mellom 17,5 % 

og 18,5 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Sinkkelat av metionin: Sinkmetionin 1:2 

(Zn(Met)2) 

Kjemisk formel: C10H20N2O4S2Zn 

CAS-nummer: 151214-86-7 

Analysemetoder(1) 

For bestemmelse av metionin i 

tilsetningsstoff i fôrvarer: 

— ISO/CD 17180: 

ionebyttingskromatografimetode med 

postkolonne-derivatisering og 

fotometrisk eller fluorometrisk 

påvisning. 

Til bestemmelse av samlet mengde sink i 

tilsetningsstoffet og premikser: 

— EN 15510: induktivt koplet plasma-

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

eller 

— CEN/TS 15621: induktivt koplet plasma 

— atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

etter trykkoppslutning. 

Til bestemmelse av samlet mengde sink i 

fôrvarer: 

— Kommisjonsforordning (EF) 

nr. 152/2009(2) — 

atomabsorpsjonsspektrometri (AAS) 

eller 

Alle 

dyrearter 

—  Kjæledyr: 250 (i alt) 

Fisk: 200 (i alt) 

Andre arter: 150 (i 

alt) 

Melkeerstatning som 

fullfôr og 

tilskuddsfôr: 200 (i 

alt) 

1.  Tilsetningsstoffet skal 

tilsettes fôr i form av en 

premiks. 

2.  Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker 

ved håndtering. 

3.  Tilsetningsstoffets bidrag 

til kosttilskudd med 

metionin bør tas i 

betraktning. 

22. juli 2023 



   

 

N
r. 7

9
/6

8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

7
.1

2
.2

0
1
7
 

 
Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjen-

ningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk betegnelse, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 
Høyeste innhold 

Andre bestemmelser 
Godkjenningsperiodens 

utløp Høyeste innhold av grunnstoffet (Zn) i 

mg/kg fullfôr med et vanninnhold på 12 % 

   — EN 15510: induktivt koplet plasma — 

atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

eller 

— CEN/TS 15621: induktivt koplet plasma 

— atomemisjonsspektrometri (ICP-AES) 

etter trykkoppslutning. 

      

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

(2) EUT L 54 av 26.2.2009, s. 1. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 25. juli 2013 

om å gi Tyskland tillatelse til å forby markedsføring på sitt territorium av visse hampsorter som er 

oppført i den felles sortsliste for jordbruksvekster i henhold til rådsdirektiv 2002/53/EF 

[meddelt under nummer K(2013) 4702] 

(Bare den tyske teksten har gyldighet) 

(2013/404/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 

om den felles sortsliste for jordbruksvekster(1), særlig artikkel 

18, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I samsvar med direktiv 2002/53/EF offentliggjorde 

Kommisjonen i C-serien av Den europeiske unions 

tidende visse hampsorter i den felles sortsliste for 

jordbruksvekster. 

2)  I artikkel 39 i rådsforordning (EF) nr. 73/2009(2) er det 

fastsatt at arealer brukt til produksjon av hamp skal være 

støtteberettigede bare dersom de anvendte sortene har et 

innhold av tetrahydrocannabinol på høyst 0,2 %, for å 

hindre at det gis støtte til ulovlige avlinger. 

3)  I artikkel 40 nr. 3 i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1122/2009(3) er det fastsatt at dersom et 

gjennomsnitt av alle prøver av en viss hampsort for 

andre år på rad overstiger innholdet av 

tetrahydrocannabinol fastsatt i forordning (EF)  

nr. 73/2009, skal medlemsstaten anmode om tillatelse til 

å forby markedsføring av en slik sort i samsvar med 

direktiv 2002/53/EF. 

4)  15. november 2012 mottok Kommisjonen en 

anmodning fra Tyskland om tillatelse til å forby 

markedsføring av hampsortene Bialobrzeskie og 

Carmagnola, ettersom deres innhold av 

tetrahydrocannabinol for andre år på rad oversteg det 

tillatte innholdet på 0,2 %. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 202 av 27.7.2013,  

s. 33, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 219/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

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

europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 11. 

(1) EFT L 193 av 20.7.2002, s. 1. 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 73/2009 av 19. januar 2009 om 

fastsettelse av felles regler for direkte støtteordninger for 

gårdbrukere i henhold til den felles landbrukspolitikk og om 

fastsettelse av visse støtteordninger for gårdbrukere (EUT L 30 av 

31.1.2009, s. 16). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1122/2009 av 30. november om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av 

rådsforordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 316 av 2.12.2009, s. 65). 

5)  På dette grunnlag bør anmodningen fra Tyskland 

etterkommes. 

6)  For at Kommisjonen skal kunne underrette de øvrige 

medlemsstatene og for å ajourføre den felles sortsliste 

for jordbruksvekster, bør Tyskland pålegges å underrette 

Kommisjonen når staten benytter seg av tillatelsen som 

gis ved denne beslutning. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for frø og 

formeringsmateriale innen jordbruk, hagebruk og 

skogbruk — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Tyskland gis tillatelse til å forby markedsføring på alle deler av 

sitt territorium av hampsortene Bialobrzeskie og Carmagnola. 

Artikkel 2 

Tyskland skal underrette Kommisjonen fra hvilken dato staten 

benytter seg av tillatelsen nevnt i artikkel 1. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland. 

Utferdiget i Brussel 25. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 Tonio BORG 

 Medlem av Kommisjonen 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 208/2013 

av 11. mars 2013 

om krav til sporbarhet for spirer og frø beregnet på produksjon av spirer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne 

prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse 

av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og 

om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 

næringsmiddeltrygghet(1), særlig artikkel 18 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 178/2002 fastsettes allmenne 

prinsipper for næringsmidler og fôr i alminnelighet og 

for næringsmiddel- og fôrtrygghet i særdeleshet, på 

unionsplan og nasjonalt plan. I artikkel 18 i nevnte 

forordning er det fastsatt at næringsmidler, fôr, dyr 

bestemt til næringsmiddelproduksjon og alle andre 

stoffer som er bestemt til eller kan forventes å bli 

iblandet et næringsmiddel eller et fôr, skal kunne spores 

i alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon. 

2)  I nevnte artikkel er det også fastsatt at driftsansvarlige 

for næringsmiddel- og fôrforetak må kunne identifisere 

enhver person som de har mottatt et næringsmiddel fra, 

og de skal også ha ordninger og framgangsmåter for å 

kunne identifisere de andre foretakene som de har levert 

produkter til. Disse opplysningene skal gjøres 

tilgjengelige for vedkommende myndighet på 

anmodning. 

3)  Etter utbruddet av shigatoksinproduserende E. coli 

(STEC) i mai 2011 i Unionen ble konsum av spirer 

identifisert som den mest sannsynlige kilden til 

utbruddene. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(EFSA) vedtok 20. oktober 2011 en vitenskapelig 

uttalelse om risikoen ved shigatoksinproduserende 

Escherichia coli (STEC) og andre sykdomsframkallende 

bakterier i frø og spirer(2). EFSA konkluderer i sin 

uttalelse med at den mest sannsynlige kilden til 

utbruddene som kan knyttes til spirer, er at tørre frø er 

blitt kontaminert med sykdomsframkallende bakterier. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 12.3.2013, s. 16, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 12. 

(1) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2011; 9(11):2424. 

Videre framgår det av uttalelsen at som følge av den 

høye fuktigheten og gunstige temperaturen under 

spiring, kan sykdomsframkallende bakterier på tørre frø 

formere seg under spiring og utgjøre en fare for 

folkehelsen. 

5)  Sporbarhet er et effektivt redskap for å sikre 

næringsmiddeltrygghet, ettersom dette gjør det mulig å 

spore et næringsmiddel gjennom alle ledd i produksjon, 

bearbeiding og distribusjon og dermed reagere raskt i 

tilfelle utbrudd av næringsmiddeloverført sykdom. 

Særlig kan sporbarhet når det gjelder visse 

næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse, bidra til at 

næringsmidler som ikke er trygge, fjernes fra markedet, 

og at forbrukerne dermed vernes. 

6)  For å sikre sporbarheten i henhold til artikkel 18 i 

forordning (EF) nr. 178/2002 bør navnet på og adressen 

til både den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket 

som leverer spirer eller frø beregnet på produksjon av 

spirer, og den driftsansvarlige for næringsmid-

delforetaket som slike frø eller spirer er levert til, alltid 

være tilgjengelige. Kravet bygger på prinsippet «ett 

skritt tilbake»-«ett skritt fram», som innebærer at 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak har etablert et 

system som gjør det mulig for dem å identifisere sine 

direkte leverandører og direkte kunder, bortsett fra når 

disse er sluttforbrukere. 

7)  Forholdene ved produksjon av spirer kan utgjøre en 

potensielt stor fare for folkehelsen, ettersom forholdene 

kan føre til en vesentlig økning av sykdomsfram-

kallende stoffer som overføres gjennom næringsmidler. 

I tilfelle et utbrudd av næringsmiddeloverført sykdom 

knyttet til konsum av spirer er det derfor avgjørende å 

kunne spore de berørte varene raskt for å begrense 

innvirkningen et slikt utbrudd har på folkehelsen. 

8)  Videre er handelen med frø beregnet på produksjon av 

spirer utbredt, noe som øker behovet for sporbarhet. 

9)  Særlige regler for sporbarheten av spirer og frø beregnet 

på produksjon av spirer bør derfor fastsettes i denne 

forordning. 

10)  Særlig bør det fastsettes et krav om at driftsansvarlige 

for næringsmiddelforetak skal framlegge tilleggsopplys-

ninger om volumet eller mengden av slike frø eller 

spirer og avsendelsesdatoen samt en referanse som 

identifiserer partiet og en detaljert beskrivelse av frøene 

eller spirene.  
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11)  For å redusere den administrative byrden for 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør det tillates 

fleksibilitet med hensyn til hvilket format de anvender 

til å registrere og oversende de relevante opplysningene 

som inngår som en del av kravene til sporbarhet. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning fastsettes regler for sporbarheten til 

partier av: 

i)  spirer, 

ii)  frø som er beregnet på produksjon av spirer. 

Denne forordning får ikke anvendelse på spirer etter at de har 

gjennomgått en behandling som fjerner mikrobiologiske farer, 

og som er i samsvar med Den europeiske unions regelverk. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «spirer» det produkt som framkommer ved spiring av frø og 

deres utvikling i vann eller et annet medium, som høstes før 

virkelige blader utvikles og som er beregnet på å spises 

helt, inklusive frøet, 

b) «parti» en mengde spirer eller frø beregnet på produksjon 

av spirer, med samme taksonomiske navn, som sendes fra 

samme virksomhet til samme bestemmelsessted på samme 

dag. Ett eller flere partier kan utgjøre en forsendelse. Frø 

med ulike taksonomiske navn som er blandet i samme 

emballasje og er beregnet på å spire sammen, samt spirer av 

slike frø, skal også betraktes som ett parti. 

I tillegg menes i denne forordning med «forsendelse» 

definisjonen fastsatt i artikkel 2 i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 211/2013(1). 

  

(1) EUT L 68 av 12.3.2013, s. 26. 

Artikkel 3 

Krav til sporbarhet 

1.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal i alle ledd i 

produksjon, bearbeiding og distribusjon sikre at det føres 

registre over følgende opplysninger om partier av frø beregnet 

på produksjon av spirer eller om partier av spirer. Den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal også sikre at 

følgende opplysninger som er nødvendige for å oppfylle disse 

bestemmelsene, oversendes til den driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetaket som frøene eller spirene blir levert til: 

a)  en nøyaktig beskrivelse av frøene eller spirene, herunder 

plantens taksonomiske navn, 

b)  volumet eller mengden av frø eller spirer som leveres, 

c)  dersom frøene eller spirene er blitt sendt fra et annet 

næringsmiddelforetak, navnet på og adressen til: 

i)  den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som 

frøene eller spirene er sendt fra, 

ii)  avsenderen (eieren) dersom denne er en annen enn den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som frøene 

eller spirene er sendt fra, 

d)  navnet på og adressen til den driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetaket som frøene eller spirene er sendt 

til, 

e)  navnet på og adressen til mottakeren (eieren) dersom denne 

er en annen enn den driftsansvarlige for næringsmid-

delforetaket som frøene eller spirene er sendt til, 

f)  en referanse som identifiserer partiet, dersom det er 

relevant, 

g)  avsendelsesdato. 

2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 kan registreres og oversendes 

i en hvilken som helst hensiktsmessig form, forutsatt at den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som frøene eller 

spirene leveres til, lett kan finne tilbake til dem. 

3.  Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak må daglig 

oversende de relevante opplysningene nevnt i nr. 1. Registrene 

nevnt i nr. 1 skal ajourføres daglig og være tilgjengelig i 

tilstrekkelig lang tid etter at det kan antas at spirene er 

konsumert.  
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4.  Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket skal på 

anmodning og uten unødig opphold framlegge for 

vedkommende myndighet opplysningene nevnt i nr. 1. 

Artikkel 4 

Krav til sporbarhet for importerte frø og spirer 

1.  Forsendelser av frø beregnet på produksjon av spirer og 

forsendelser av spirer skal, når de importeres til Unionen, 

ledsages av et sertifikat som fastsatt i artikkel 3 i forordning 

(EU) nr. 211/2013. 

2.  Den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket som 

importerer frø eller spirer, skal oppbevare sertifikatet nevnt i nr. 

1 i tilstrekkelig lang tid etter at det kan antas at spirene er 

konsumert. 

3.  Alle driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som 

håndterer importerte frø beregnet på produksjon av spirer, skal 

stille til rådighet kopier av sertifikatet nevnt i nr. 1 for alle 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som frøene sendes til, 

fram til produsenten av spirene har mottatt frøene. 

Dersom frø beregnet på produksjon av spirer selges i emballasje 

i detaljistleddet, skal alle driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak som håndterer de importerte frøene stille 

til rådighet kopier av sertifikatet nevnt i nr. 1 for alle 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som frøene sendes til, 

fram til de emballeres for salg i detaljistleddet. 

Artikkel 5 

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 1. juli 2013. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 241/2013 

av 14. mars 2013 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til 

grenseverdier for rester av klorantraniliprol, fludioksonil og proheksadion i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og 

animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv  

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av proheksadion er fastsatt i 

vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av klorantrani-

liprol og fludioksonil er fastsatt i del A i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning 

av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det 

aktive stoffet klorantraniliprol på gulrøtter, pastinakk, 

rotpersille og knollselleri, er det i henhold til artikkel 6 

nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad 

om endring av de gjeldende grenseverdiene. 

3) Når det gjelder fludioksonil, er det inngitt en slik søknad 

for stilkselleri, snittselleri og reddiker. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 er det inngitt en søknad for bruk av 

proheksadion på peanøtter. Søkeren hevder at den 

tillatte bruken av proheksadion på peanøtter i USA fører 

til restmengder som overstiger grenseverdiene i 

forordning (EF) nr. 396/2005, og at høyere 

grenseverdier er nødvendig for å unngå handelshind-

ringer for import av disse vekstene. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 75 av 19.3.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 12. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

5) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 

er disse søknadene evaluert av de berørte medlems-

statene, og evalueringsrapportene er oversendt 

Kommisjonen. 

6) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

evalueringsrapportene, og undersøkte særlig risikoene 

for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har 

avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte 

grenseverdiene for restmengder(2). Myndigheten 

oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelig for 

offentligheten. 

7) Myndigheten fastslo i sin grunngitte uttalelse at når det 

gjelder bruk av fludioksonil på reddiker, var de 

framlagte undersøkelser av restmengder ikke 

gjennomført i samsvar med gjeldende god 

landbrukspraksis. 

8) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte 

Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, 

og at endringene av grenseverdiene som søkerne hadde 

anmodet om, var akseptable med hensyn til 

forbrukersikkerhet, på grunnlag av en vurdering av 

forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske 

forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de nyeste 

opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. 

Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, 

eller kortvarig eksponering som følge av overdrevent 

  

(2) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http:// 

www.efsa.europa.eu:  

 Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

chlorantranili-prole in carrots, parsnips, parsley root and celeriac. 

EFSA Journal 2012; 10(11):2988 [24 s.]. doi:10.2903/ 

j.efsa.2012.2988. 

 Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for 

fludioxonil in celery, celery leaves and radishes. EFSA Journal 

2012; 10(12):3014 [26 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3014. 

 Reasoned opinion on the setting of a new MRL for prohexadione 

in peanuts. EFSA Journal 2012; 10(11):2957 [26 s.]. doi:10.2903/ 

j.efsa.2012.2957. 
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konsum av de berørte vekstene og produktene, viste at 

det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak 

(ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides. 

9) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringer av grenseverdiene å 

oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

10) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

11) Når det gjelder klorantraniliprol i gulrøtter, bør denne 

forordning, for å sikre at produkter markedsføres, 

bearbeides og forbrukes på en normal måte, fastsette 

overgangstiltak for produkter som ble lovlig produsert 

før endringen av grenseverdiene for restmengder, og der 

opplysninger viser at et høyt nivå av forbrukervern er 

opprettholdt. 

12) Når det gjelder klorantraniliprol i gulrøtter, ble en 

midlertidig grenseverdi som er gyldig til 31. desember 

2012, innført i forordning (EF) nr. 396/2005 ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 460/2011(1). For å 

unngå at medlemsstatene og driftsansvarlige må tilpasse 

seg endrede grenseverdier for restmengder to ganger 

med få måneders mellomrom, bør grenseverdien for 

klorantraniliprol i gulrøtter fastsettes med virkning fra  

1. januar 2013. 

  

(1) EUT L 124 av 13.5.2011, s. 23. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Når det gjelder klorantraniliprol i gulrøtter med kodenummer 

0213020, får forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den 

hadde før den ble endret ved denne forordning, fortsatt 

anvendelse på produkter som ble lovlig produsert før  

1. januar 2013. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får imidlertid anvendelse fra 1. januar 2013 når det gjelder 

restmengden for klorantraniliprol i gulrøtter med kodenummer 

0213020. 

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

Utferdiget i Brussel 14. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal kolonnen for proheksadion lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,05(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter  

0110010  Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider)  

0110020  Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)  

0110030  Sitroner (ekte sitron, sitron)  

0110040  Lime  

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)  

0110990  Andre  

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall)  

0120010  Mandler  

0120020  Paranøtter  

0120030  Kasjunøtter  

0120040  Kastanjer  

0120050  Kokosnøtter  

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070  Macadamianøtter  

0120080  Pekannøtter  

0120090  Pinjekjerner  

0120100  Pistasienøtter  

0120110  Valnøtter  

0120990  Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter  

0130010  Epler (villepler)  

0130020  Pærer (japanske pærer)  

0130030  Kveder  

0130040  Mispel (**) 

0130050  Japansk mispel (**) 
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0130990  Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010  Aprikoser  

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

0140040  Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)  

0140990  Andre  

0150000 v) Bær og små frukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer  

0151010  Borddruer  

0151020  Vindruer  

0152000 b) Jordbær  

0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010  Bjørnebær  

0153020  Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)  

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 

idaeus)) 

 

0153990  Andre  

0154000 d) Andre små frukter og bær  

0154010  Blåbær  

0154020  Tranebær (tyttebær)  

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040  Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter)  

0154050  Nyper (**) 

0154060  Morbær (melbær) (**) 

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) (**) 

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) (**) 

0154990  Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter  

0161000 a) Spiselig skall  

0161010  Dadler  

0161020  Fikener  

0161030  Bordoliven  

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella 

spp.)) 

 

0161050  Stjernefrukt (bilimbi) (**) 

0161060  Daddelplommer (**) 

0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær 

(grumichama Eugenia uniflora)) 

(**) 
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0161990  Andre  

0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010  Kiwier  

0162020  Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)  

0162030  Pasjonsfrukt  

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) 

0162050  Stjerneepler (**) 

0162060  Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og 

mammeysapot) 

(**) 

0162990  Andre  

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010  Avokadoer  

0163020  Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan)  

0163030  Mango  

0163040  Papaya  

0163050  Granatepler  

0163060  Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien 

Annonceae) 

(**) 

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) (**) 

0163080  Ananas  

0163090  Brødfrukt (jackfrukt) (**) 

0163100  Durian (**) 

0163110  Surannona (guanabana) (**) 

0163990  Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,05(*) 

0210000 i) Rot- og knollvekster  

0211000 a) Poteter  

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  

0212010  Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)  

0212020  Søtpoteter  

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040  Arrowrot (**) 

0212990  Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010  Rødbeter  

0213020  Gulrøtter  

0213030  Knollselleri  

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  

0213050  Jordskokk  
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0213060  Pastinakk  

0213070  Rotpersille  

0213080  Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

 

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))  

0213100  Kålrot  

0213110  Neper  

0213990  Andre  

0220000 ii) Løk  

0220010  Hvitløk  

0220020  Kepaløk (sølvløk)  

0220030  Sjalottløk  

0220040  Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)  

0220990  Andre  

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Søtvierfamilien  

0231010  Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. 

chinense)) 

 

0231020  Paprika (chilipepper)  

0231030  Auberginer (eggplanter) (pepino)  

0231040  Okra  

0231990  Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  

0232010  Slangeagurker  

0232020  Sylteagurker  

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)  

0232990  Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  

0233010  Meloner (hornmelon)  

0233020  Kjempegresskar (vintersquash)  

0233030  Vannmeloner  

0233990  Andre  

0234000 d) Sukkermais  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  

0240000 iv) Kål  

0241000 a) Blomsterkål  

0241010  Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)  

0241020  Blomkål  

0241990  Andre  
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0242000 b) Hodekål  

0242010  Rosenkål  

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  

0242990  Andre  

0243000 c) Bladkål  

0243010  Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)  

0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  

0243990  Andre  

0244000 d) Knutekål  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea  

0251010  Vårsalat (taggbegersalat)  

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf)  

0251040  Karse  

0251050  Vårkarse (**) 

0251060  Salatsennep, rucola (steinsennep)  

0251070  Sareptasennep (**) 

0251080  Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8) 

 

0251990  Andre  

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)  

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) (**) 

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990  Andre  

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (**) 

0254000 d) Brønnkarse  

0255000 e) Salatsikori  

0256000 f) Urter  

0256010  Kjørvel  

0256020  Gressløk  

0256030  Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader) 

 

0256040  Persille  

0256050  Salvie (vintersar, sommersar) (**) 
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0256060  Rosmarin (**) 

0256070  Timian (merian, oregano) (**) 

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) (**) 

0256090  Laurbærblader (**) 

0256100  Estragon (isop) (**) 

0256990  Andre (spiselige blomster)  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  

0260010  Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebønner, 

langbønner) 

 

0260020  Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)  

0260030  Erter (med belg) (sukkererter)  

0260040  Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)  

0260050  Linser  

0260990  Andre  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  

0270010  Asparges  

0270020  Kardon  

0270030  Stilkselleri  

0270040  Fennikel  

0270050  Artisjokk  

0270060  Purre  

0270070  Rabarbra  

0270080  Bambusskudd (**) 

0270090  Palmehjerter (**) 

0270990  Andre  

0280000 viii) Sopp  

0280010  Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)  

0280020  Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990  Andre  

0290000 ix) Tang og tare (**) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,05(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Lupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 i) Oljeholdige frø  
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0401010  Linfrø 0,1(*) 

0401020  Peanøtter 0,9 

0401030  Valmuefrø 0,1(*) 

0401040  Sesamfrø 0,1(*) 

0401050  Solsikkefrø 0,1(*) 

0401060  Rapsfrø (rybs) 0,1(*) 

0401070  Soyabønner 0,1(*) 

0401080  Sennepsfrø 0,1(*) 

0401090  Bomullsfrø 0,1(*) 

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,1(*) 

0401110  Saflortistel (**) 

0401120  Agurkurt (**) 

0401130  Oljedodre (**) 

0401140  Hampefrø 0,1(*) 

0401150  Ricinus (**) 

0401990  Andre 0,1(*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje 0,05(*) 

0402020  Palmenøtter (palmekjerner) (**) 

0402030  Oljepalmefrukt (**) 

0402040  Kapok (**) 

0402990  Andre 0,1(*) 

0500000 5. KORN  

0500010 Bygg 0,2 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,05(*) 

0500030 Mais 0,05(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff) 0,05(*) 

0500050 Havre 0,05(*) 

0500060 Ris 0,05(*) 

0500070 Rug 0,1 

0500080 Sorghum 0,05(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,2 

0500990 Andre 0,05(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1(*) 

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis)  

0620000 ii) Kaffebønner (**) 

0630000 iii) Urtete (tørket) (**) 
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0631000 a) Blomster (**) 

0631010  Kamilleblomster (**) 

0631020  Hibiskus (**) 

0631030  Kronblader av rose (**) 

0631040  Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) (**) 

0631050  Lind (**) 

0631990  Andre (**) 

0632000 b) Blader (**) 

0632010  Jordbærblader (**) 

0632020  Rooibosblader (**) 

0632030  Maté (**) 

0632990  Andre (**) 

0633000 c) Røtter (**) 

0633010  Vendelrot (**) 

0633020  Ginsengrot (**) 

0633990  Andre (**) 

0639000 d) Andre urteteer (**) 

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner) (**) 

0650000 v) Johannesbrød (**) 

0700000 7. HUMLE (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER (**) 

0810000 i) Frø (**) 

0810010  Anisfrø (**) 

0810020  Svartkarve (**) 

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) 

0810040  Korianderfrø (**) 

0810050  Spisskummenfrø (**) 

0810060  Dillfrø (**) 

0810070  Fennikelfrø (**) 

0810080  Bukkehornkløver (**) 

0810090  Muskatnøtt (**) 

0810990  Andre (**) 

0820000 ii) Frukt og bær (**) 

0820010  Allehånde (**) 

0820020  Anispepper (kinesisk pepper) (**) 

0820030  Karve (**) 

0820040  Kardemomme (**) 
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0820050  Einebær (**) 

0820060  Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) (**) 

0820070  Vaniljestang (**) 

0820080  Tamarind (**) 

0820990  Andre (**) 

0830000 iii) Bark (**) 

0830010  Kanel (kassia) (**) 

0830990  Andre (**) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler (**) 

0840010  Lakris (**) 

0840020  Ingefær (**) 

0840030  Gurkemeie (kurkuma) (**) 

0840040  Pepperrot (**) 

0840990  Andre (**) 

0850000 v) Knopper (**) 

0850010  Kryddernellik (**) 

0850020  Kapers (**) 

0850990  Andre (**) 

0860000 vi) Blomsterarr (**) 

0860010  Safran (**) 

0860990  Andre (**) 

0870000 vii) Frøkapper (**) 

0870010  Muskatblomme (**) 

0870990  Andre (**) 

0900000 9. SUKKERPLANTER (**) 

0900010 Sukkerbete (rot) (**) 

0900020 Sukkerrør (**) 

0900030 Sikorirøtter (**) 

0900990 Andre (**) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, 

tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler 

framstilt av disse 

0,05(*) 

1011000 a) Svin  

1011010  Kjøtt  

1011020  Fettfritt eller magert kjøtt  

1011030  Lever  

1011040  Nyrer  
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1011050  Spiselig slakteavfall  

1011990  Andre  

1012000 b) Storfe  

1012010 Kjøtt  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  

1013000 c) Sau  

1013010 Kjøtt  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d) Geit  

1014010 Kjøtt  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler (**) 

1015010 Kjøtt (**) 

1015020 Fett (**) 

1015030 Lever (**) 

1015040 Nyrer (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (**) 

1015990 Andre (**) 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due  

1016010 Kjøtt  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  
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1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) (**) 

1017010 Kjøtt (**) 

1017020 Fett (**) 

1017030 Lever (**) 

1017040 Nyrer (**) 

1017050 Spiselig slakteavfall (**) 

1017990 Andre (**) 

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, 

ost eller ostemasse 

0,01(*) 

1020010  Storfe  

1020020  Sau  

1020030  Geit  

1020040  Hest  

1020990  Andre  

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte 

eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet 

søtningsmiddel 

0,05(*) 

1030010  Kylling  

1030020  And (**) 

1030030  Gås (**) 

1030040  Vaktel (**) 

1030990  Andre (**) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) (**) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) (**) 

1060000 vi) Snegler (**) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter» (**) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen.» 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 
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«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER   

0110000 i) Sitrusfrukter 0,7 10 

0110010  Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider)   

0110020  Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   

0110030  Sitroner (ekte sitron, sitron)   

0110040  Lime   

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)   

0110990  Andre   

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,05 0,05(*) 

0120010  Mandler   

0120020  Paranøtter   

0120030  Kasjunøtter   

0120040  Kastanjer   

0120050  Kokosnøtter   

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)   

0120070  Macadamianøtter   

0120080  Pekannøtter   

0120090  Pinjekjerner   

0120100  Pistasienøtter   

0120110  Valnøtter   

0120990  Andre   

0130000 iii) Kjernefrukter 0,5 5 

0130010  Epler (villepler)   

0130020  Pærer (japanske pærer)   

0130030  Kveder   

0130040  Mispel   

0130050  Japansk mispel   

0130990  Andre   

0140000 iv) Steinfrukter 1  

0140010  Aprikoser  5 
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0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  5 

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  7 

0140040  Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)  0,5 

0140990  Andre  0,05(*) 

0150000 v) Bær og små frukter   

0151000 a) Borddruer og vindruer 1  

0151010  Borddruer  5 

0151020  Vindruer  4 

0152000 b) Jordbær 1 3 

0153000 c) Bær fra halvbusker 1  

0153010  Bjørnebær  5 

0153020  Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)  0,05(*) 

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 

idaeus)) 

 5 

0153990  Andre  0,05(*) 

0154000 d) Andre små frukter og bær   

0154010  Blåbær 1,5 3 

0154020  Tranebær (tyttebær) 1 1 

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips 1 3 

0154040  Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter) 1 3 

0154050  Nyper 1 1 

0154060  Morbær (melbær) 1 1 

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,01(*) 1 

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 1 2 

0154990  Andre 1 1 

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*)  

0161000 a) Spiselig skall  0,05(*) 

0161010  Dadler   

0161020  Fikener   

0161030  Bordoliven   

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x 

Fortunella spp.)) 

  

0161050  Stjernefrukt (bilimbi)   

0161060  Daddelplommer   

0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær 

(grumichama Eugenia uniflora)) 

  

0161990  Andre   
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0162000 b) Uspiselig skall, små   

0162010 Kiwier  20 

0162020 Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)  0,05(*) 

0162030 Pasjonsfrukt  0,05(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  0,05(*) 

0162050 Stjerneepler  0,05(*) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og 

mammeysapot) 

 0,05(*) 

0162990 Andre  0,05(*) 

0163000 c)  Uspiselig skall, store   

0163010 Avokadoer  0,05(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan)  0,05(*) 

0163030 Mango  0,05(*) 

0163040 Papaya  0,05(*) 

0163050 Granatepler  3 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien 

Annonceae) 

 0,05(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  0,05(*) 

0163080 Ananas  0,05(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  0,05(*) 

0163100 Durian  0,05(*) 

0163110 Surannona (guanabana)  0,05(*) 

0163990 Andre  0,05(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE   

0210000 i) Rot- og knollvekster   

0211000 a) Poteter 0,02 1 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster 0,02  

0212010  Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)  0,05(*) 

0212020  Søtpoteter  10 

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  10 

0212040  Arrowrot  0,05(*) 

0212990  Andre  0,05(*) 

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   

0213010  Rødbeter 0,02 1 

0213020  Gulrøtter 0,04 1 

0213030  Knollselleri 0,04 0,2 

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,02 1 

0213050  Jordskokk 0,02 0,05(*) 
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0213060  Pastinakk 0,04 1 

0213070  Rotpersille 0,04 1 

0213080  Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

0,5 0,05(*) 

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 0,02 1 

0213100  Kålrot 0,02 0,05(*) 

0213110  Neper 0,02 0,05(*) 

0213990  Andre 0,02 0,05(*) 

0220000 ii) Løk 0,01(*)  

0220010  Hvitløk  0,05(*) 

0220020  Kepaløk (sølvløk)  0,1 

0220030  Sjalottløk  0,05(*) 

0220040  Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)  0,3 

0220990  Andre  0,05(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker   

0231000 a) Søtvierfamilien   

0231010  Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og 

L. chinense)) 

0,6 1 

0231020  Paprika (chilipepper) 1 2 

0231030  Auberginer (eggplanter) (pepino) 0,6 1 

0231040  Okra 0,6 0,5 

0231990  Andre 0,6 0,5 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,3  

0232010  Slangeagurker  1 

0232020  Sylteagurker  0,5 

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)  1 

0232990  Andre  0,5 

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,3 0,05(*) 

0233010  Meloner (hornmelon)   

0233020  Kjempegresskar (vintersquash)   

0233030  Vannmeloner   

0233990  Andre   

0234000 d) Sukkermais 0,2 0,05(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,2 0,05(*) 

0240000 iv) Kål  0,05(*) 

0241000 a) Blomsterkål   

0241010  Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) 1  

0241020  Blomkål 0,3  
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0241990  Andre 0,3  

0242000 b) Hodekål   

0242010  Rosenkål 0,01(*)  

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 2  

0242990  Andre 0,01(*)  

0243000 c) Bladkål 20  

0243010  Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)   

0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)   

0243990  Andre   

0244000 d) Knutekål 0,01(*)  

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter 20  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea  15 

0251010  Vårsalat (taggbegersalat)   

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf)   

0251040  Karse   

0251050  Vårkarse   

0251060  Salatsennep, rucola (steinsennep)   

0251070  Sareptasennep   

0251080  Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av 

Brassica (høstet opp til bladstadium 8) 

  

0251990  Andre   

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  15 

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)   

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))   

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   

0252990  Andre   

0253000 c) Vinblader (vindrueblader)  0,05(*) 

0254000 d) Brønnkarse  0,05(*) 

0255000 e) Salatsikori  0,05(*) 

0256000 f) Urter  15 

0256010  Kjørvel   

0256020  Gressløk   

0256030  Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader) 

  

0256040  Persille   

0256050  Salvie (vintersar, sommersar)   
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0256060  Rosmarin   

0256070  Timian (merian, oregano)   

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)   

0256090  Laurbærblader   

0256100  Estragon (isop)   

0256990  Andre (spiselige blomster)   

0260000 vi) Belgfrukter (friske)   

0260010  Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), 

snittebønner, langbønner) 

0,5 1 

0260020  Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 0,01(*) 0,2 

0260030  Erter (med belg) (sukkererter) 0,01(*) 0,2 

0260040  Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,01(*) 0,05(*) 

0260050  Linser 0,01(*) 0,05(*) 

0260990  Andre 0,01(*) 0,05(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)   

0270010  Asparges 0,01(*) 0,05(*) 

0270020  Kardon 0,01(*) 0,05(*) 

0270030  Stilkselleri 10 1,5 

0270040  Fennikel 0,01(*) 0,1 

0270050  Artisjokk 0,3 0,05(*) 

0270060  Purre 0,01(*) 0,05(*) 

0270070  Rabarbra 0,01(*) 0,05(*) 

0270080  Bambusskudd 0,01(*) 0,05(*) 

0270090  Palmehjerter 0,01(*) 0,05(*) 

0270990  Andre 0,01(*) 0,05(*) 

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,05(*) 

0280010  Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)   

0280020  Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)   

0280990  Andre   

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,05(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,05(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

  

0300020 Linser   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)   

0300040 Lupiner   

0300990 Andre   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,05(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø   
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0401010  Linfrø 0,01(*)  

0401020  Peanøtter 0,01(*)  

0401030  Valmuefrø 0,01(*)  

0401040  Sesamfrø 0,01(*)  

0401050  Solsikkefrø 0,01(*)  

0401060  Rapsfrø (rybs) 0,01(*)  

0401070  Soyabønner 0,01(*)  

0401080  Sennepsfrø 0,01(*)  

0401090  Bomullsfrø 0,3  

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,01(*)  

0401110  Saflortistel 0,01(*)  

0401120  Agurkurt 0,01(*)  

0401130  Oljedodre 0,01(*)  

0401140  Hampefrø 0,01(*)  

0401150  Ricinus 0,01(*)  

0401990  Andre 0,01(*)  

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,01(*)  

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje   

0402020  Palmenøtter (palmekjerner)   

0402030  Oljepalmefrukt   

0402040  Kapok   

0402990  Andre   

0500000 5. KORN   

0500010 Bygg 0,02 0,05(*) 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,02 0,05(*) 

0500030 Mais 0,02 0,1 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff) 0,02 0,05(*) 

0500050 Havre 0,02 0,05(*) 

0500060 Ris 0,4 0,05(*) 

0500070 Rug 0,02 0,05(*) 

0500080 Sorghum 0,02 0,05(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,02 0,2 

0500990 Andre 0,02 0,05(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,02(*)  

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis)  0,05(*) 

0620000 ii) Kaffebønner  0,05(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket)   
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0631000 a) Blomster  0,05(*) 

0631010  Kamilleblomster   

0631020  Hibiskus   

0631030  Kronblader av rose   

0631040  Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))   

0631050  Lind   

0631990  Andre   

0632000 b) Blader  0,05(*) 

0632010  Jordbærblader   

0632020  Rooibosblader   

0632030  Maté   

0632990  Andre   

0633000 c) Røtter  1 

0633010  Vendelrot   

0633020  Ginsengrot   

0633990  Andre   

0639000 d) Andre urteteer  0,05(*) 

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner)  0,05(*) 

0650000 v) Johannesbrød  0,05(*) 

0700000 7. HUMLE (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,02(*) 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER 0,02(*)  

0810000 i) Frø  0,05(*) 

0810010  Anisfrø   

0810020  Svartkarve   

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø)   

0810040  Korianderfrø   

0810050  Spisskummenfrø   

0810060  Dillfrø   

0810070  Fennikelfrø   

0810080  Bukkehornkløver   

0810090  Muskatnøtt   

0810990  Andre   

0820000 ii) Frukt og bær  0,05(*) 

0820010  Allehånde   

0820020  Anispepper (kinesisk pepper)   

0820030  Karve   

0820040  Kardemomme   
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0820050  Einebær   

0820060  Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)   

0820070  Vaniljestang   

0820080  Tamarind   

0820990  Andre   

0830000 iii) Bark  0,05(*) 

0830010  Kanel (kassia)   

0830990  Andre   

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  1 

0840010  Lakris   

0840020  Ingefær   

0840030  Gurkemeie (kurkuma)   

0840040  Pepperrot   

0840990  Andre   

0850000 v) Knopper  0,05(*) 

0850010  Kryddernellik   

0850020  Kapers   

0850990  Andre   

0860000 vi) Blomsterarr  0,05(*) 

0860010  Safran   

0860990  Andre   

0870000 vii) Frøkapper  0,05(*) 

0870010  Muskatblomme   

0870990  Andre   

0900000 9. SUKKERPLANTER  0,05(*) 

0900010 Sukkerbete (rot) 0,02  

0900020 Sukkerrør 0,5  

0900030 Sikorirøtter 0,02  

0900990 Andre 0,01(*)  

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  0,05(*) 

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, 

tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og 

næringsmidler framstilt av disse 

  

1011000 a) Svin   

1011010  Kjøtt 0,2  

1011020  Fettfritt eller magert kjøtt 0,2  

1011030  Lever 0,2  

1011040  Nyrer 0,2  
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1011050  Spiselig slakteavfall 0,2  

1011990  Andre 0,01(*)  

1012000 b) Storfe   

1012010  Kjøtt 0,2  

1012020  Fett 0,2  

1012030  Lever 0,2  

1012040  Nyrer 0,2  

1012050  Spiselig slakteavfall 0,2  

1012990  Andre 0,01(*)  

1013000 c) Sau   

1013010  Kjøtt 0,2  

1013020  Fett 0,2  

1013030  Lever 0,2  

1013040  Nyrer 0,2  

1013050  Spiselig slakteavfall 0,2  

1013990  Andre 0,01(*)  

1014000 d) Geit   

1014010  Kjøtt 0,2  

1014020  Fett 0,2  

1014030  Lever 0,2  

1014040  Nyrer 0,2  

1014050  Spiselig slakteavfall 0,2  

1014990  Andre 0,01(*)  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler   

1015010  Kjøtt 0,2  

1015020  Fett 0,2  

1015030  Lever 0,2  

1015040  Nyrer 0,2  

1015050  Spiselig slakteavfall 0,2  

1015990  Andre 0,01(*)  

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 0,01(*)  

1016010  Kjøtt   

1016020  Fett   

1016030  Lever   

1016040  Nyrer   

1016050  Spiselig slakteavfall   

1016990  Andre   
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1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)   

1017010  Kjøtt 0,2  

1017020  Fett 0,2  

1017030  Lever 0,2  

1017040  Nyrer 0,2  

1017050  Spiselig slakteavfall 0,2  

1017990  Andre 0,01(*)  

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett 

fra melk, ost eller ostemasse 

0,05  

1020010  Storfe   

1020020  Sau   

1020030  Geit   

1020040  Hest   

1020990  Andre   

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, 

dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt 

sukker eller annet søtningsmiddel 

0,1  

1030010  Kylling   

1030020  And   

1030030  Gås   

1030040  Vaktel   

1030990  Andre   

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,05(*)  

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*)  

1060000 vi) Snegler 0,01(*)  

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,01(*)  

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 251/2013 

av 22. mars 2013 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med 

hensyn til grenseverdier for rester av aminopyralid, bifenazat, kaptan, fluazinam, fluopikolid, 

folpet, kresoksimmetyl, pentiopyrad, prokvinazid, pyridat og tembotrion i eller på visse 

produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og 

animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv  

91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av bifenazat, kaptan, dimetoat, 

folpet, iprodion, kresoksimmetyl, pymetrozin og pyridat 

er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester 

av aminopyralid, fluazinam, fluopikolid, prokvinazid og 

tembotrion er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 396/2005. For pentiopyrad ble det ikke fastsatt 

særlige grenseverdier i vedlegg II og III, stoffet ble 

heller ikke oppført i vedlegg IV til forordning (EF)  

nr. 396/2005, og standardverdien på 0,01 mg/kg har 

derfor anvendelse. 

2)  Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning 

av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det 

aktive stoffet aminopyralid på rapsfrø, er det i samsvar 

med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 

inngitt en søknad om endring av de gjeldende 

grenseverdiene. 

3)  Når det gjelder bifenazat, er det inngitt en slik søknad 

for bruk på sitrusfrukter, kjernefrukter, steinfrukter, 

borddruer og vindruer, humle, jordbær, tomater, 

paprika, auberginer og frukter av gresskarfamilien 

(spiselig skall). Når det gjelder kaptan, er det inngitt en 

slik søknad for tomater. Når det gjelder dimetoat, er det 

inngitt en slik søknad for bruk på bordoliven og oliven 

til produksjon av olivenolje. Når det gjelder fluazinam, 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 88 av 27.3.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 12. 

er det inngitt en slik søknad for epler. Når det gjelder 

fluopikolid, er det inngitt en slik søknad for salat og 

andre salatplanter, spinat og lignende (blader) og friske 

urter. Når det gjelder folpet, er det inngitt en slik søknad 

for bjørnebær, bringebær, solbær og stikkelsbær. Når 

det gjelder iprodion, er det inngitt en slik søknad for 

knollselleri. Når det gjelder kresoksimmetyl, er det 

inngitt en slik søknad for bruk på bygg, hvete og rug. 

Når det gjelder prokvinazid, er det inngitt en slik søknad 

for tomater, auberginer og frukter av gresskarfamilien 

(spiselig skall). Når det gjelder pymetrozin, er det 

inngitt en slik søknad for vårsalat og bønner (med belg). 

Når det gjelder pyridat, er det inngitt en slik søknad for 

dill. Når det gjelder tembotrion, er det inngitt en slik 

søknad for nyrer og lever fra storfe og svin med hensyn 

til restmengder i fôr på grunn av bruk av tembotrion på 

mais. 

4)  I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 er det inngitt en søknad for bruk av 

fluopikolid på gulrøtter, reddiker og sukkerbete. 

Søkeren hevder at den tillatte bruken av fluopikolid på 

slike vekster i USA fører til restmengder som overstiger 

de tillatte grenseverdiene i forordning (EF) 

nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er nødvendig 

for å unngå handelshindringer for import av disse 

vekstene. 

5)  Når det gjelder pentiopyrad, er det inngitt en søknad i 

samsvar med artikkel 6 nr. 1 og artikkel 4 i forordning 

(EF) nr. 396/2005 for å fastsette grenseverdier for nøtter 

(unntatt kokosnøtter og pinjekjerner), kjernefrukt, 

kirsebær, ferskener, plommer, jordbær, rot- og 

knollvekster, hvitløk, kepaløk, sjalottløk, pipeløk, 

tomater, paprika, auberginer, frukter av 

gresskarfamilien, sukkermais, blomsterkål, kinakål, 

salat og andre salatplanter, herunder brassicacea, spinat 

og lignende (blader), kjørvel, persilleblader, bønner 

(med og uten belg), erter (med og uten belg), kardon, 

stilkselleri, fennikel, rabarbra, purre, tørkede 

belgfrukter, peanøtter, solsikkefrø, rapsfrø, soyabønner, 

bomullsfrø, bygg, mais, havre, rug, sorghum, hvete, 

sukkerbete og animalske produkter, med hensyn til 

restmengder i fôr. Søkeren hevder at den tillatte bruken 

2017/EØS/79/19 
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av nevnte stoff på slike vekster i USA fører til 

restmengder som overstiger grenseverdiene i forordning 

(EF) nr. 396/2005, og at grenseverdiene som det 

anmodes om, er nødvendige for å legge til rette for 

beregnet bruk i Den europeiske union og tillatt bruk i 

USA og Canada. For å unngå handelshindringer for 

import av disse produktene er det nødvendig å fastsette 

høyere grenseverdier. 

6)  I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 

er disse søknadene vurdert av de berørte 

medlemsstatene, og vurderingsrapportene er oversendt 

Kommisjonen. 

7)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

evalueringsrapportene, og undersøkte særlig risikoene 

for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har 

avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte 

grenseverdiene for restmengder(2). Myndigheten 

oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelig for 

offentligheten. 

8)  Når det gjelder bruk av dimetoat på bordoliven og 

oliven til produksjon av olivenolje, konkluderte 

Myndigheten i sine grunngitte uttalelser med at 

risikovurderingen innenfor rammen av den grunngitte 

uttalelsen bør anses som midlertidig, ettersom den 

endelige evalueringen ikke er framlagt, og at den reelle 

risikoen for forbrukerne kan være undervurdert. Når det 

gjelder bruk av iprodion på knollselleri, pekte 

Myndigheten på manglene når det gjelder undersøkelse 

av plantemetabolisme. Når det gjelder bruk av 

pentiopyrad på kinakål og bredbladet endiv, anbefaler 

ikke Myndigheten å fastsette den foreslåtte 

grenseverdien for restmengder ettersom risiko for 

forbrukerne ikke kan utelukkes. Videre er undersøkelser 

av restmengder på mais og oljeholdige frø av raps, 

bomull, solsikke og soya gjennomført på genmodifiserte 

vekster. Søkeren må bekrefte at pentiopyrads stoffskifte 

i genmodifiserte vekster foregår på samme måte som i 

vekster som ikke er genmodifiserte. Når det gjelder 

pymetrozin på vårsalat og bønner (med belg), 

konkluderte Myndigheten med at de framlagte 

opplysningene ikke er tilfredsstillende for å fastsette en 

ny grenseverdi. Gjeldende grenseverdi bør derfor forbli 

uendret. 

9)  Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte 

Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, 

og at endringene av grenseverdiene som søkerne hadde 

anmodet om, var akseptable med hensyn til 

forbrukersikkerhet, på grunnlag av en vurdering av 

forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske 

forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de nyeste 

opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. 

Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, 

eller kortvarig eksponering som følge av overdrevent 

konsum av de berørte vekstene og produktene, viste at 

det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak 

(ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides. 

10)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringer av grenseverdiene å 

oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

11)  Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel 22. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu:  

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for aminopyralid in rape seed. EFSA Journal 

2012;10(9):2894 [28 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2894. Reasoned opinion on the modification of the existing 

MRL(s) for bifenazate in citrus fruit, pome fruit, stone fruit, grapes, hops, strawberries, tomatoes, peppers, 

aubergines, melons and watermelons. EFSA Journal 2012;10(10):2920 [45 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2920. 

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for captan in certain berries. EFSA Journal 

2011;9(11):2452 [31 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2452. 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethoate in olives for oil production and table 

olives. EFSA Journal 2012;10(5):2709 [31 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2709.  

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fluazinam in apples. EFSA Journal 

2012;10(5):2710 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2710.  

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fluopicolide in various vegetable crops. EFSA 

Journal 2012;10(9):2895 [43 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2895.  

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes. 

EFSA Journal 2011;9(9):2391 [40 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2391.  

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for iprodione in celeriac. EFSA Journal 

2012;10(10):2947 [29 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2947. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk 

assessment of the active substance kresoxim-methyl.» EFSA Journal 2010;8(11):1891 [88 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2010.1891. 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for penthiopyrad in various crops. EFSA Journal 2012;10(10):2948 

[96 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2948.  

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for proquinazid in tomatoes, aubergines and cucurbits 

with edible peel. EFSA Journal 2012;10(9):2896 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2896.  

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in lamb’s lettuce and beans (with 

pods). EFSA Journal 2012;10(10):2939 [20 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2939.  

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves). EFSA 

Journal 2012;10(9):2892 [25 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2892.  

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for tembotrione in kidney and liver of bovine and swine. EFSA 

Journal 2012;10(10):2932 [39 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2932. 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal kolonnene for bifenazat, kaptan, folpet, kresoksimmetyl og pyridat lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER     0,05(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter 0,9 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt 

minneolaer), ugli og andre hybrider) 

     

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre 

hybrider) 

     

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron)      

0110040 Lime      

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre 

hybrider) 

     

0110990 Andre      

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,01(*)  0,02(*) 0,1(*)  

0120010 Mandler  0,3    

0120020 Paranøtter  0,02(*)    

0120030 Kasjunøtter  0,02(*)    

0120040 Kastanjer  0,02(*)    

0120050 Kokosnøtter  0,02(*)    

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  0,02(*)    

0120070 Macadamianøtter  0,02(*)    

0120080 Pekannøtter  0,02(*)    

0120090 Pinjekjerner  0,02(*)    

0120100 Pistasienøtter  0,02(*)    

0120110 Valnøtter  0,02(*)    

0120990 Andre  0,02(*)    

0130000 iii) Kjernefrukter 0,5 3 3 0,2  

0130010 Epler (villepler)      
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0130020 Pærer (japanske pærer)      

0130030 Kveder      

0130040 Mispel (**) (**) (**) (**) (**) 

0130050 Japansk mispel (**) (**) (**) (**) (**) 

0130990 Andre      

0140000 iv) Steinfrukter 2   0,05(*)  

0140010 Aprikoser  4 0,02(*)   

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  5 2   

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  4 0,02(*)   

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)  7 0,02(*)   

0140990 Andre  0,02(*) 0,02(*)   

0150000 v) Bær og små frukter      

0151000 a)  Borddruer og vindruer 0,7 0,02(*)  1  

0151010 Borddruer   0,02(*)   

0151020 Vindruer   10   

0152000 b)  Jordbær 3 3 3 1  

0153000 c)  Bær fra halvbusker 7   0,05(*)  

0153010 Bjørnebær  10 10   

0153020 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)  0,02(*) 0,02(*)   

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus 

arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) 

 10 10   

0153990 Andre  0,02(*) 0,02(*)   

0154000 d)  Andre små frukter og bær      

0154010 Blåbær 0,01(*) 15 0,02(*) 0,9  

0154020 Tranebær (tyttebær) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,9  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips 0,7 15 15 1  

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter) 0,01(*) 15 15 1  

0154050 Nyper (**) (**) (**) (**) (**) 

0154060 Morbær (melbær) (**) (**) (**) (**) (**) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) (**) (**) (**) (**) (**) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved), 

hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 

(**) (**) (**) (**) (**) 



Nr. 79/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

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

0154990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*)  0,02(*)   

0161000 a)  Spiselig skall  0,02(*)    

0161010 Dadler    0,05(*)  

0161020 Fikener    0,05(*)  

0161030 Bordoliven    0,2  

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval 

kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella 

spp.)) 

   0,05(*)  

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) (**) (**) (**) (**) (**) 

0161060 Daddelplommer (**) (**) (**) (**) (**) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), 

malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær 

(grumichama Eugenia uniflora)) 

(**) (**) (**) (**) (**) 

0161990 Andre    0,05(*)  

0162000 b)  Uspiselig skall, små  0,02(*)  0,05(*)  

0162010 Kiwier      

0162020 Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)      

0162030 Pasjonsfrukt      

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) (**) (**) (**) (**) 

0162050 Stjerneepler (**) (**) (**) (**) (**) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit 

sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og 

mammeysapot) 

(**) (**) (**) (**) (**) 

0162990 Andre      

0163000 c)  Uspiselig skall, store    0,05(*)  

0163010 Avokadoer  0,02(*)    

0163020 Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan)  0,02(*)    

0163030 Mango  2    

0163040 Papaya  0,02(*)    

0163050 Granatepler  0,02(*)    

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og 

andre mellomstore frukter av familien Annonceae) 

(**) (**) (**) (**) (**) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) (**) (**) (**) (**) (**) 

0163080 Ananas  0,02(*)    

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) (**) (**) (**) (**) (**) 

0163100 Durian (**) (**) (**) (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0163110 Surannona (guanabana) (**) (**) (**) (**) (**) 

0163990 Andre  0,02(*)    

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE      

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*)   0,05(*) 0,05(*) 

0211000 a)  Poteter  0,05 0,1   

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster  0,02(*) 0,02(*)   

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)      

0212020 Søtpoteter      

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)      

0212040 Arrowrot (**) (**) (**) (**) (**) 

0212990 Andre      

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete   0,02(*)   

0213010 Rødbeter  0,02(*)    

0213020 Gulrøtter  0,1    

0213030 Knollselleri  0,1    

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  0,02(*)    

0213050 Jordskokk  0,02(*)    

0213060 Pastinakk  0,02(*)    

0213070 Rotpersille  0,02(*)    

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker 

og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

 0,02(*)    

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))  0,02(*)    

0213100 Kålrot  0,02(*)    

0213110 Neper  0,02(*)    

0213990 Andre  0,02(*)    

0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,02(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0220010 Hvitløk   0,1   

0220020 Kepaløk (sølvløk)   0,1   

0220030 Sjalottløk   0,02(*)   

0220040 Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)   0,02(*)   

0220990 Andre   0,02(*)   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker     0,05(*) 

0231000 a)  Søtvierfamilien      

0231010 Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, 

bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. 

chinense)) 

0,5 3 3 0,5  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0231020 Paprika (chilipepper) 3 0,1 0,02(*) 1  

0231030 Auberginer (eggplanter) (pepino) 0,5 0,02(*) 0,02(*) 0,5  

0231040 Okra 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0231990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall 0,3 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0232010 Slangeagurker      

0232020 Sylteagurker      

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)      

0232990 Andre      

0233000 c)  Gresskarfamilien — uspiselig skall 0,4  1 0,2  

0233010 Meloner (hornmelon)  0,1    

0233020 Kjempegresskar (vintersquash)  0,02(*)    

0233030 Vannmeloner  0,02(*)    

0233990 Andre  0,02(*)    

0234000 d)  Sukkermais 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*)  

0240000 iv) Kål 0,01(*) 0,02(*)  0,05(*)  

0241000 a)  Blomsterkål   0,02(*)  0,05(*) 

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)      

0241020 Blomkål      

0241990 Andre      

0242000 b)  Hodekål   0,02(*)  0,05(*) 

0242010 Rosenkål      

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)      

0242990 Andre      

0243000 c)  Bladkål   0,02(*)   

0243010 Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai 

goo choi, choi sum, pe-tsai) 

    0,05(*) 

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk 

kål, åkerkål) 

    0,2 

0243990 Andre     0,05(*) 

0244000 d)  Knutekål   0,05  0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter 0,01(*)   0,05(*)  

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea     0,05(*) 

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)  0,02(*) 0,02(*)   

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, 

romanosalat) 

 0,02(*) 2   

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

(radicchio), krusendiv, sugar loaf) 

 2 0,02(*)   

0251040 Karse  0,02(*) 0,02(*)   

0251050 Vårkarse (**) (**) (**) (**) (**) 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep)  0,02(*) 0,02(*)   

0251070 Sareptasennep (**) (**) (**) (**) (**) 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, 

reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet 

opp til bladstadium 8)) 

 0,02(*) 0,02(*)   

0251990 Andre  0,02(*) 0,02(*)   

0252000 b)  Spinat og lignende (blader)  0,02(*)   0,05(*) 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)   10   

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig 

portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

(**) (**) (**) (**) (**) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   0,02(*)   

0252990 Andre   0,02(*)   

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) (**) (**) (**) (**) (**) 

0254000 d)  Brønnkarse  0,02(*) 0,02(*)  0,05(*) 

0255000 e)  Salatsikori  0,02(*) 0,02(*)  0,05(*) 

0256000 f)  Urter  0,02(*) 0,02(*)   

0256010 Kjørvel     0,05(*) 

0256020 Gressløk     0,05(*) 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, 

løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-

blader) 

    0,3 

0256040 Persille     0,05(*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar) (**) (**) (**) (**) (**) 

0256060 Rosmarin (**) (**) (**) (**) (**) 

0256070 Timian (merian, oregano) (**) (**) (**) (**) (**) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) (**) (**) (**) (**) (**) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0256090 Laurbærblader (**) (**) (**) (**) (**) 

0256100 Estragon (isop) (**) (**) (**) (**) (**) 

0256990 Andre (spiselige blomster)     0,05(*) 

0260000 vi) Belgfrukter (friske)    0,05(*) 0,05(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, 

brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebønner, 

langbønner) 

7 2 2   

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, vignabønner) 

0,4 2 2   

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 7 0,02(*) 0,02(*)   

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,4 0,02(*) 0,02(*)   

0260050 Linser 7 0,02(*) 0,02(*)   

0260990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*)   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*)  0,02(*)   

0270010 Asparges  0,02(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0270020 Kardon  0,02(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0270030 Stilkselleri  0,02(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0270040 Fennikel  0,02(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0270050 Artisjokk  0,02(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0270060 Purre  2  5 1 

0270070 Rabarbra  0,02(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0270080 Bambusskudd (**) (**) (**) (**) (**) 

0270090 Palmehjerter (**) (**) (**) (**) (**) 

0270990 Andre  0,02(*)  0,05(*) 0,05(*) 

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)      

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)      

0280990 Andre      

0290000 ix) Tang og tare (**) (**) (**) (**) (**) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER  0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) 

flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

0,3     
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0300020 Linser 0,01(*)     

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 0,01(*)     

0300040 Lupiner 0,01(*)     

0300990 Andre 0,01(*)     

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,02(*) 0,02(*)  0,05(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø 0,02(*)   0,1(*)  

0401010 Linfrø      

0401020 Peanøtter      

0401030 Valmuefrø      

0401040 Sesamfrø      

0401050 Solsikkefrø      

0401060 Rapsfrø (rybs)      

0401070 Soyabønner      

0401080 Sennepsfrø      

0401090 Bomullsfrø      

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)      

0401110 Saflortistel (**) (**) (**) (**) (**) 

0401120 Agurkurt (**) (**) (**) (**) (**) 

0401130 Oljedodre (**) (**) (**) (**) (**) 

0401140 Hampefrø      

0401150 Ricinus (**) (**) (**) (**) (**) 

0401990 Andre      

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,01(*)     

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    0,05(*)  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**) (**) (**) (**) 

0402030 Oljepalmefrukt (**) (**) (**) (**) (**) 

0402040 Kapok (**) (**) (**) (**) (**) 

0402990 Andre    0,1(*)  

0500000 5. KORN 0,01(*) 0,02(*)   0,05(*) 

0500010 Bygg   2 0,1  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)   0,02(*) 0,05(*)  

0500030 Mais   0,02(*) 0,05(*)  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff)   0,02(*) 0,05(*)  

0500050 Havre   0,02(*) 0,05(*)  

0500060 Ris   0,02(*) 0,05(*)  
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0500070 Rug   0,02(*) 0,1  

0500080 Sorghum   0,02(*) 0,05(*)  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)   2 0,1  

0500990 Andre   0,02(*) 0,05(*)  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*)  

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av 

Camellia sinensis) 

    0,1(*) 

0620000 ii) Kaffebønner (**) (**) (**) (**) (**) 

0630000 iii) Urtete (tørket) (**) (**) (**) (**) (**) 

0631000 a)  Blomster (**) (**) (**) (**) (**) 

0631010 Kamilleblomster (**) (**) (**) (**) (**) 

0631020 Hibiskus (**) (**) (**) (**) (**) 

0631030 Kronblader av rose (**) (**) (**) (**) (**) 

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) (**) (**) (**) (**) (**) 

0631050 Lind (**) (**) (**) (**) (**) 

0631990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0632000 b)  Blader (**) (**) (**) (**) (**) 

0632010 Jordbærblader (**) (**) (**) (**) (**) 

0632020 Rooibosblader (**) (**) (**) (**) (**) 

0632030 Maté (**) (**) (**) (**) (**) 

0632990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0633000 c)  Røtter (**) (**) (**) (**) (**) 

0633010 Vendelrot (**) (**) (**) (**) (**) 

0633020 Ginsengrot (**) (**) (**) (**) (**) 

0633990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0639000 d)  Andre urteteer (**) (**) (**) (**) (**) 

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner) (**) (**) (**) (**) (**) 

0650000 v) Johannesbrød (**) (**) (**) (**) (**) 

0700000 7. HUMLE (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-

konsentrert pulver 

20 0,05(*) 150 0,1(*) 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER (**) (**) (**) (**) (**) 

0810000 i) Frø (**) (**) (**) (**) (**) 

0810010 Anisfrø (**) (**) (**) (**) (**) 



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/109 

 

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

0810020 Svartkarve (**) (**) (**) (**) (**) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) (**) (**) (**) (**) 

0810040 Korianderfrø (**) (**) (**) (**) (**) 

0810050 Spisskummenfrø (**) (**) (**) (**) (**) 

0810060 Dillfrø (**) (**) (**) (**) (**) 

0810070 Fennikelfrø (**) (**) (**) (**) (**) 

0810080 Bukkehornkløver (**) (**) (**) (**) (**) 

0810090 Muskatnøtt (**) (**) (**) (**) (**) 

0810990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0820000 ii) Frukt og bær (**) (**) (**) (**) (**) 

0820010 Allehånde (**) (**) (**) (**) (**) 

0820020 Anispepper (kinesisk pepper) (**) (**) (**) (**) (**) 

0820030 Karve (**) (**) (**) (**) (**) 

0820040 Kardemomme (**) (**) (**) (**) (**) 

0820050 Einebær (**) (**) (**) (**) (**) 

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) (**) (**) (**) (**) (**) 

0820070 Vaniljestang (**) (**) (**) (**) (**) 

0820080 Tamarind (**) (**) (**) (**) (**) 

0820990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0830000 iii) Bark (**) (**) (**) (**) (**) 

0830010 Kanel (kassia) (**) (**) (**) (**) (**) 

0830990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler (**) (**) (**) (**) (**) 

0840010 Lakris (**) (**) (**) (**) (**) 

0840020 Ingefær (**) (**) (**) (**) (**) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) (**) (**) (**) (**) (**) 

0840040 Pepperrot (**) (**) (**) (**) (**) 

0840990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0850000 v) Knopper (**) (**) (**) (**) (**) 

0850010 Kryddernellik (**) (**) (**) (**) (**) 

0850020 Kapers (**) (**) (**) (**) (**) 
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0850990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0860000 vi) Blomsterarr (**) (**) (**) (**) (**) 

0860010 Safran (**) (**) (**) (**) (**) 

0860990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0870000 vii) Frøkapper (**) (**) (**) (**) (**) 

0870010 Muskatblomme (**) (**) (**) (**) (**) 

0870990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

0900000 9. SUKKERPLANTER (**) (**) (**) (**) (**) 

0900010 Sukkerbete (rot) (**) (**) (**) (**) (**) 

0900020 Sukkerrør (**) (**) (**) (**) (**) 

0900030 Sikorirøtter (**) (**) (**) (**) (**) 

0900990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

     

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, 

ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller 

bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. 

pølser, og næringsmidler framstilt av disse 

0,01(*) 0,02(*)    

1011000 a)  Svin      

1011010 Kjøtt    0,02(*) 0,05(*) 

1011020 Fettfritt eller magert kjøtt    0,02(*) 0,05(*) 

1011030 Lever    0,02(*) 0,05(*) 

1011040 Nyrer    0,05 0,4 

1011050 Spiselig slakteavfall    0,02(*) 0,05(*) 

1011990 Andre    0,02(*) 0,05(*) 

1012000 b)  Storfe      

1012010 Kjøtt    0,02(*) 0,05(*) 

1012020 Fett    0,02(*) 0,05(*) 

1012030 Lever    0,02(*) 0,05(*) 

1012040 Nyrer    0,05 0,4 

1012050 Spiselig slakteavfall    0,02(*) 0,05(*) 

1012990 Andre    0,02(*) 0,05(*) 



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/111 

 

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

1013000 c)  Sau      

1013010 Kjøtt    0,02(*) 0,05(*) 

1013020 Fett    0,02(*) 0,05(*) 

1013030 Lever    0,02(*) 0,05(*) 

1013040 Nyrer    0,05 0,4 

1013050 Spiselig slakteavfall    0,02(*) 0,05(*) 

1013990 Andre    0,02(*) 0,05(*) 

1014000 d)  Geit      

1014010 Kjøtt    0,02(*) 0,05(*) 

1014020 Fett    0,02(*) 0,05(*) 

1014030 Lever    0,02(*) 0,05(*) 

1014040 Nyrer    0,05 0,4 

1014050 Spiselig slakteavfall    0,02(*) 0,05(*) 

1014990 Andre    0,02(*) 0,05(*) 

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler (**) (**) (**) (**) (**) 

1015010 Kjøtt (**) (**) (**) (**) (**) 

1015020 Fett (**) (**) (**) (**) (**) 

1015030 Lever (**) (**) (**) (**) (**) 

1015040 Nyrer (**) (**) (**) (**) (**) 

1015050 Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) (**) (**) 

1015990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

1016000 f)  Fjørfe — kylling, gås, and og kalkun samt perlehøns — 

struts, due 

    0,05(*) 

1016010 Kjøtt    0,02(*)  

1016020 Fett    0,02(*)  

1016030 Lever    0,02(*)  

1016040 Nyrer    0,05  

1016050 Spiselig slakteavfall    0,02(*)  

1016990 Andre    0,02(*)  

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) (**) (**) (**) (**) (**) 

1017010 Kjøtt (**) (**) (**) (**) (**) 

1017020 Fett (**) (**) (**) (**) (**) 

1017030 Lever (**) (**) (**) (**) (**) 

1017040 Nyrer (**) (**) (**) (**) (**) 
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1017050 Spiselig slakteavfall (**) (**) (**) (**) (**) 

1017990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker 

eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost 

eller ostemasse 

0,01(*) 0,02(*)  0,05(*) 0,05(*) 

1020010 Storfe      

1020020 Sau      

1020030 Geit      

1020040 Hest      

1020990 Andre      

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall 

og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt 

i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, 

også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel 

0,01(*) 0,02(*)  0,02(*) 0,05(*) 

1030010 Kylling      

1030020 And (**) (**) (**) (**) (**) 

1030030 Gås (**) (**) (**) (**) (**) 

1030040 Vaktel (**) (**) (**) (**) (**) 

1030990 Andre (**) (**) (**) (**) (**) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) (**) (**) (**) (**) (**) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) (**) (**) (**) (**) (**) 

1060000 vi) Snegler (**) (**) (**) (**) (**) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (**) (**) (**) (**) (**) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. 

(F) =  Løselig i fett. 

Kaptan (R) 

Gjeldende definisjon av restmengde for følgende koder er «summen av kaptan og folpet»: 0130000, 0152000, 0153010, 0153030, 0154030, 0154040, 0231010, 0260010, 

0260020. 

Folpet (R) 

Gjeldende definisjon av restmengde for følgende koder er «summen av kaptan og folpet»: 0130000, 0152000, 0153010, 0153030, 0154030, 0154040, 0231010, 0260010, 

0260020. 

Kresoksimmetyl (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Kresoksimmetyl — kode 1010000: 490M1 uttrykt som kresoksimmetyl 

Kresoksimmetyl — kode 1020000: 490M9 uttrykt som kresoksimmetyl 

Metabolitt 490M1 = 2-metoksyimino-2-[2-(o-tolyloksymetyl)fenyl]eddiksyre. Metabolitt 490M9 = 2-[2-(4-hydroksy-2-metylfenoksymetyl)fenyl]-2-metoksy-

iminoeddiksyre.» 
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a)  Kolonnene for aminopyralid, fluazinam, fluopikolid, prokvinazid og tembotrion skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,01(*)    0,02(*) 

0110000 i) Sitrusfrukter  0,05(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo 

(unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 

     

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre 

hybrider) 

     

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron)      

0110040 Lime      

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre 

hybrider) 

     

0110990 Andre      

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall)  0,05(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0120010 Mandler      

0120020 Paranøtter      

0120030 Kasjunøtter      

0120040 Kastanjer      

0120050 Kokosnøtter      

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)      

0120070 Macadamianøtter      

0120080 Pekannøtter      

0120090 Pinjekjerner      

0120100 Pistasienøtter      

0120110 Valnøtter      

0120990 Andre      

0130000 iii) Kjernefrukter   0,01(*) 0,02(*)  

0130010 Epler (villepler)  0,3    

0130020 Pærer (japanske pærer)  0,05(*)    

0130030 Kveder  0,05(*)    

0130040 Mispel  0,05(*)    

0130050 Japansk mispel  0,05(*)    

0130990 Andre  0,05(*)    

0140000 iv) Steinfrukter  0,05(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0140010 Aprikoser      

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)      
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0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)      

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)      

0140990 Andre      

0150000 v) Bær og små frukter      

0151000 a)  Borddruer og vindruer   2 0,5  

0151010 Borddruer  0,05(*)    

0151020 Vindruer  3    

0152000 b)  Jordbær  0,05(*) 0,01(*) 1,5  

0153000 c)  Bær fra halvbusker  0,05(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0153010 Bjørnebær      

0153020 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)      

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus 

arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) 

     

0153990 Andre      

0154000 d)  Andre små frukter og bær  0,05(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0154010 Blåbær      

0154020 Tranebær (tyttebær)      

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips      

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter)      

0154050 Nyper      

0154060 Morbær (melbær)      

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))      

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved), 

hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 

     

0154990 Andre      

0160000 vi) Forskjellige frukter  0,05(*) 0,01(*) 0,02(*)  

0161000 a)  Spiselig skall      

0161010 Dadler      

0161020 Fikener      

0161030 Bordoliven      

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval 

kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella 

spp.)) 

     

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)      

0161060 Daddelplommer      

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), 

malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær 

(grumichama Eugenia uniflora)) 
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0161990 Andre      

0162000 b)  Uspiselig skall, små      

0162010 Kiwier      

0162020 Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)      

0162030 Pasjonsfrukt      

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)      

0162050 Stjerneepler      

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit 

sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og 

mammeysapot) 

     

0162990 Andre      

0163000 c)  Uspiselig skall, store      

0163010 Avokadoer      

0163020 Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan)      

0163030 Mango      

0163040 Papaya      

0163050 Granatepler      

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og 

andre mellomstore frukter av familien Annonceae) 

     

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))      

0163080 Ananas      

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)      

0163100 Durian      

0163110 Surannona (guanabana)      

0163990 Andre      

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE 0,01(*) 0,05(*)    

0210000 i) Rot- og knollvekster    0,02(*) 0,02(*) 

0211000 a)  Poteter   0,03   

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster   0,01(*)   

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)      

0212020 Søtpoteter      

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)      

0212040 Arrowrot      

0212990 Andre      

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete      

0213010 Rødbeter   0,01(*)   

0213020 Gulrøtter   0,15   
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0213030 Knollselleri   0,01(*)   

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   0,01(*)   

0213050 Jordskokk   0,01(*)   

0213060 Pastinakk   0,01(*)   

0213070 Rotpersille   0,01(*)   

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker 

og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  0,15   

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))   0,01(*)   

0213100 Kålrot   0,01(*)   

0213110 Neper   0,01(*)   

0213990 Andre   0,01(*)   

0220000 ii) Løk    0,02(*) 0,02(*) 

0220010 Hvitløk   0,01(*)   

0220020 Kepaløk (sølvløk)   1   

0220030 Sjalottløk   0,01(*)   

0220040 Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)   10   

0220990 Andre   0,01(*)   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker      

0231000 a)  Søtvierfamilien   1  0,02(*) 

0231010 Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, 

bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. 

chinense)) 

   0,15  

0231020 Paprika (chilipepper)    0,02(*)  

0231030 Auberginer (eggplanter) (pepino)    0,15  

0231040 Okra    0,02(*)  

0231990 Andre    0,02(*)  

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall   0,5 0,05 0,02(*) 

0232010 Slangeagurker      

0232020 Sylteagurker      

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)      

0232990 Andre      

0233000 c)  Gresskarfamilien — uspiselig skall   0,5 0,02(*) 0,02(*) 

0233010 Meloner (hornmelon)      

0233020 Kjempegresskar (vintersquash)      

0233030 Vannmeloner      

0233990 Andre      

0234000 d)  Sukkermais   0,01(*) 0,02(*) 0,05 
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0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker   0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0240000 iv) Kål    0,02(*) 0,02(*) 

0241000 a)  Blomsterkål   2   

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)      

0241020 Blomkål      

0241990 Andre      

0242000 b)  Hodekål      

0242010 Rosenkål   0,2   

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   0,2   

0242990 Andre   0,01(*)   

0243000 c)  Bladkål      

0243010 Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai 

goo choi, choi sum, pe-tsai) 

  0,1   

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk 

kål, åkerkål) 

  2   

0243990 Andre   0,1   

0244000 d)  Knutekål   0,03   

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter    0,02(*) 0,02(*) 

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea      

0251010 Vårsalat (taggbegersalat)   9   

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, 

romanosalat) 

  9   

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori 

(radicchio), krusendiv, sugar loaf) 

  1,5   

0251040 Karse   9   

0251050 Vårkarse   9   

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep)   9   

0251070 Sareptasennep   9   

0251080 Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, 

reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet 

opp til bladstadium 8)) 

  9   

0251990 Andre   9   

0252000 b)  Spinat og lignende (blader)   4   

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)      
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0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig 

portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

     

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)      

0252990 Andre      

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader)   0,01(*)   

0254000 d)  Brønnkarse   0,01(*)   

0255000 e)  Salatsikori   0,01(*)   

0256000 f)  Urter   9   

0256010 Kjørvel      

0256020 Gressløk      

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, 

løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-

blader) 

     

0256040 Persille      

0256050 Salvie (vintersar, sommersar)      

0256060 Rosmarin      

0256070 Timian (merian, oregano)      

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)      

0256090 Laurbærblader      

0256100 Estragon (isop)      

0256990 Andre (spiselige blomster)      

0260000 vi) Belgfrukter (friske)   0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, 

brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebønner, 

langbønner) 

     

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, vignabønner) 

     

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)      

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)      

0260050 Linser      

0260990 Andre      
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0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)    0,02(*) 0,02(*) 

0270010 Asparges   0,01(*)   

0270020 Kardon   0,01(*)   

0270030 Stilkselleri   0,01(*)   

0270040 Fennikel   0,01(*)   

0270050 Artisjokk   0,01(*)   

0270060 Purre   1,5   

0270070 Rabarbra   0,01(*)   

0270080 Bambusskudd   0,01(*)   

0270090 Palmehjerter   0,01(*)   

0270990 Andre   0,01(*)   

0280000 viii) Sopp   0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)      

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)      

0280990 Andre      

0290000 ix) Tang og tare   0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) 

flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

     

0300020 Linser      

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)      

0300040 Lupiner      

0300990 Andre      

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø      

0401010 Linfrø 0,01(*)     

0401020 Peanøtter 0,01(*)     

0401030 Valmuefrø 0,01(*)     

0401040 Sesamfrø 0,01(*)     

0401050 Solsikkefrø 0,01(*)     

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,03     

0401070 Soyabønner 0,01(*)     

0401080 Sennepsfrø 0,01(*)     

0401090 Bomullsfrø 0,01(*)     
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0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,01(*)     

0401110 Saflortistel 0,01(*)     

0401120 Agurkurt 0,01(*)     

0401130 Oljedodre 0,01(*)     

0401140 Hampefrø 0,01(*)     

0401150 Ricinus 0,01(*)     

0401990 Andre 0,01(*)     

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,01(*)     

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje      

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)      

0402030 Oljepalmefrukt      

0402040 Kapok      

0402990 Andre      

0500000 5. KORN  0,05(*) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0500010 Bygg 0,1     

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01(*)     

0500030 Mais 0,01(*)     

0500040 Hirse (stor busthirse, teff) 0,01(*)     

0500050 Havre 0,1     

0500060 Ris 0,01(*)     

0500070 Rug 0,1     

0500080 Sorghum 0,01(*)     

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,1     

0500990 Andre 0,01(*)     

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av 

Camellia sinensis) 

     

0620000 ii) Kaffebønner      

0630000 iii) Urtete (tørket)      

0631000 a)  Blomster      

0631010 Kamilleblomster      

0631020 Hibiskus      

0631030 Kronblader av rose      

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))      
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0631050 Lind      

0631990 Andre      

0632000 b)  Blader      

0632010 Jordbærblader      

0632020 Rooibosblader      

0632030 Maté      

0632990 Andre      

0633000 c)  Røtter      

0633010 Vendelrot      

0633020 Ginsengrot      

0633990 Andre      

0639000 d)  Andre urteteer      

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner)      

0650000 v) Johannesbrød      

0700000 7. HUMLE (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-

konsentrert pulver 

0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05 0,05(*) 

0800000 8. KRYDDER 0,02(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0810000 i) Frø      

0810010 Anisfrø      

0810020 Svartkarve      

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)      

0810040 Korianderfrø      

0810050 Spisskummenfrø      

0810060 Dillfrø      

0810070 Fennikelfrø      

0810080 Bukkehornkløver      

0810090 Muskatnøtt      

0810990 Andre      

0820000 ii) Frukt og bær      

0820010 Allehånde      

0820020 Anispepper (kinesisk pepper)      

0820030 Karve      

0820040 Kardemomme      

0820050 Einebær      

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)      

0820070 Vaniljestang      
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0820080 Tamarind      

0820990 Andre      

0830000 iii) Bark      

0830010 Kanel (kassia)      

0830990 Andre      

0840000 iv) Røtter eller jordstengler      

0840010 Lakris      

0840020 Ingefær      

0840030 Gurkemeie (kurkuma)      

0840040 Pepperrot      

0840990 Andre      

0850000 v) Knopper      

0850010 Kryddernellik      

0850020 Kapers      

0850990 Andre      

0860000 vi) Blomsterarr      

0860010 Safran      

0860990 Andre      

0870000 vii) Frøkapper      

0870010 Muskatblomme      

0870990 Andre      

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,05(*)  0,02(*) 0,02(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)   0,15   

0900020 Sukkerrør   0,01(*)   

0900030 Sikorirøtter   0,01(*)   

0900990 Andre   0,01(*)   

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

 0,05(*)    

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, 

ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller 

bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. 

pølser, og næringsmidler framstilt av disse 

  0,01(*)   

1011000 a)  Svin      

1011010 Kjøtt 0,01(*)    0,01(*) 

1011020 Fettfritt eller magert kjøtt 0,02    0,01(*) 

1011030 Lever 0,02    0,02 
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1011040 Nyrer 0,3    0,02 

1011050 Spiselig slakteavfall 0,01(*)    0,01(*) 

1011990 Andre 0,01(*)    0,01(*) 

1012000 b)  Storfe      

1012010 Kjøtt 0,01(*)    0,01(*) 

1012020 Fett 0,02    0,01(*) 

1012030 Lever 0,02    0,15 

1012040 Nyrer 0,1    0,04 

1012050 Spiselig slakteavfall 0,01(*)    0,01(*) 

1012990 Andre 0,01(*)    0,01(*) 

1013000 c)  Sau      

1013010 Kjøtt 0,01(*)    0,01(*) 

1013020 Fett 0,02    0,01(*) 

1013030 Lever 0,02    0,15 

1013040 Nyrer 0,3    0,04 

1013050 Spiselig slakteavfall 0,01(*)    0,01(*) 

1013990 Andre 0,01(*)    0,01(*) 

1014000 d)  Geit      

1014010 Kjøtt 0,01(*)    0,01(*) 

1014020 Fett 0,02    0,01(*) 

1014030 Lever 0,02    0,15 

1014040 Nyrer 0,3    0,04 

1014050 Spiselig slakteavfall 0,01(*)    0,01(*) 

1014990 Andre 0,01(*)    0,01(*) 

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler      

1015010 Kjøtt 0,01(*)    0,01(*) 

1015020 Fett 0,02    0,01(*) 

1015030 Lever 0,02    0,15 

1015040 Nyrer 0,3    0,04 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,01(*)    0,01(*) 

1015990 Andre 0,01(*)    0,01(*) 

1016000 f)  Fjørfe — kylling, gås, and og kalkun samt perlehøns — 

struts, due 

    0,01(*) 

1016010 Kjøtt 0,01(*)     

1016020 Fett 0,02     

1016030 Lever 0,02     
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1016040 Nyrer 0,3     

1016050 Spiselig slakteavfall 0,01(*)     

1016990 Andre 0,01(*)     

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)      

1017010 Kjøtt 0,01(*)    0,01(*) 

1017020 Fett 0,02    0,01(*) 

1017030 Lever 0,02    0,15 

1017040 Nyrer 0,3    0,04 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,01(*)    0,01(*) 

1017990 Andre 0,01(*)    0,01(*) 

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker 

eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost 

eller ostemasse 

0,02  0,02  0 002(*) 

1020010 Storfe      

1020020 Sau      

1020030 Geit      

1020040 Hest      

1020990 Andre      

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall 

og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i 

vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, 

også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel 

0,01(*)  0,01(*)  0,01(*) 

1030010 Kylling      

1030020 And      

1030030 Gås      

1030040 Vaktel      

1030990 Andre      

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,05(*)  0,05(*)  0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*)  0,01(*)  0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*)  0,01(*)  0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,01(*)  0,01(*)  0,01(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(F) =  Løselig i fett. 

Tembotrion (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

  Tembotrion – kode 1000000 unntatt 1040000: Metabolitt M5 (dihydroksy-tembotrion)» 
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«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

P
en

ti
o
p
y

ra
d

 

(1) (2) (3) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*) 

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider)  

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)  

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron)  

0110040 Lime  

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)  

0110990 Andre  

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall)  

0120010 Mandler 0,05 

0120020 Paranøtter 0,05 

0120030 Kasjunøtter 0,05 

0120040 Kastanjer 0,05 

0120050 Kokosnøtter 0,01(*) 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter) 0,05 

0120070 Macadamianøtter 0,05 

0120080 Pekannøtter 0,05 

0120090 Pinjekjerner 0,01(*) 

0120100 Pistasienøtter 0,05 

0120110 Valnøtter 0,05 

0120990 Andre 0,05 

0130000 iii) Kjernefrukter 0,5 

0130010 Epler (villepler)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter  

0140010 Aprikoser 0,01(*) 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 4 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 2 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) 1,5 

0140990 Andre 0,01(*) 
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0150000 v) Bær og små frukter  

0151000 a)  Borddruer og vindruer 0,01(*) 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b)  Jordbær 3 

0153000 c)  Bær fra halvbusker 0,01(*) 

0153010 Bjørnebær  

0153020 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)  

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x 

idaeus)) 

 

0153990 Andre  

0154000 d)  Andre små frukter og bær 0,01(*) 

0154010 Blåbær  

0154020 Tranebær (tyttebær)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (melbær)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)  

0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*) 

0161000 a)  Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella 

spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær 

(grumichama Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  

0162000 b)  Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

0162020 Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)  

0162030 Pasjonsfrukt  
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0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og 

mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c)  Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, melbanan, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae)  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  

0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster  

0211000 a)  Poteter 0,04 

0212000 b)  Tropiske rot- og knollvekster 0,04 

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c)  Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter 0,6 

0213020 Gulrøtter 0,6 

0213030 Knollselleri 0,6 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,6 

0213050 Jordskokk 0,6 

0213060 Pastinakk 0,6 

0213070 Rotpersille 0,6 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

3 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 0,6 
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0213100 Kålrot 0,6 

0213110 Neper 0,6 

0213990 Andre 0,6 

0220000 ii) Løk  

0220010 Hvitløk 0,8 

0220020 Kepaløk (sølvløk) 0,8 

0220030 Sjalottløk 0,8 

0220040 Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) 3 

0220990 Andre 0,8 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a)  Søtvierfamilien  

0231010 Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. 

chinense)) 

2 

0231020 Paprika (chilipepper) 2 

0231030 Auberginer (eggplanter) (pepino) 2 

0231040 Okra 0,01(*) 

0231990 Andre 0,01(*) 

0232000 b)  Gresskarfamilien – spiselig skall 0,7 

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, patisson)  

0232990 Andre  

0233000 c)  Gresskarfamilien — uspiselig skall 0,6 

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash)  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d)  Sukkermais 0,01(*) 

0239000 e)  Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0240000 iv) Kål  

0241000 a)  Blomsterkål 4 

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)  

0241020 Blomkål  

0241990 Andre  

0242000 b)  Hodekål  

0242010 Rosenkål 0,01(*) 
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0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 4 

0242990 Andre 0,01(*) 

0243000 c)  Bladkål 0,01(*) 

0243010 Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  

0243990 Andre  

0244000 d)  Knutekål 0,01(*) 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a)  Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea  

0251010 Vårsalat (taggbegersalat) 15 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 15 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf) 0,01(*) 

0251040 Karse 15 

0251050 Vårkarse 15 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep) 15 

0251070 Sareptasennep 15 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8)) 

15 

0251990 Andre 15 

0252000 b)  Spinat og lignende (blader) 30 

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)  

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda))  

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  

0252990 Andre  

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) 0,01(*) 

0254000 d)  Brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e)  Salatsikori 0,01(*) 

0256000 f)  Urter  

0256010 Kjørvel 20 

0256020 Gressløk 0,01(*) 

0256030 Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-

blader) 

0,01(*) 

0256040 Persille 20 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar) 0,01(*) 

0256060 Rosmarin 0,01(*) 

0256070 Timian (merian, oregano) 0,01(*) 
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0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 0,01(*) 

0256090 Laurbærblader 0,01(*) 

0256100 Estragon (isop) 0,01(*) 

0256990 Andre (spiselige blomster) 0,01(*) 

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebønner, 

langbønner) 

3 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 0,4 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 4 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,3 

0260050 Linser 0,01(*) 

0260990 Andre 0,01(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  

0270010 Asparges 0,01(*) 

0270020 Kardon 15 

0270030 Stilkselleri 15 

0270040 Fennikel 15 

0270050 Artisjokk 0,01(*) 

0270060 Purre 3 

0270070 Rabarbra 15 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 

0270990 Andre 0,01(*) 

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,2 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Lupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø 0,01(*) 
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0401020 Peanøtter 0,04 

0401030 Valmuefrø 0,01(*) 

0401040 Sesamfrø 0,01(*) 

0401050 Solsikkefrø 0,01(*) 

0401060 Rapsfrø (rybs) 0,01(*) 

0401070 Soyabønner 0,01(*) 

0401080 Sennepsfrø 0,01(*) 

0401090 Bomullsfrø 0,01(*) 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,01(*) 

0401110 Saflortistel 0,01(*) 

0401120 Agurkurt 0,01(*) 

0401130 Oljedodre 0,01(*) 

0401140 Hampefrø 0,01(*) 

0401150 Ricinus 0,01(*) 

0401990 Andre 0,01(*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,01(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN  

0500010 Bygg 0,2 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01(*) 

0500030 Mais 0,01(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff) 0,8 

0500050 Havre 0,2 

0500060 Ris 0,01(*) 

0500070 Rug 0,1 

0500080 Sorghum 0,8 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,1 

0500990 Andre 0,01(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,02(*) 

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis)  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  
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0631000 a)  Blomster  

0631010 Kamilleblomster  

0631020 Hibiskus  

0631030 Kronblader av rose  

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  

0632000 b)  Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c)  Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d)  Andre urteteer  

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,02(*) 

0800000 8. KRYDDER 0,02(*) 

0810000 i) Frø  

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkehornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær  

0820010 Allehånde  

0820020 Anispepper (kinesisk pepper)  

0820030 Karve  
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0820040 Kardemomme  

0820050 Einebær  

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestang  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark  

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris  

0840020 Ingefær  

0840030 Gurkemeie (kurkuma)  

0840040 Pepperrot  

0840990 Andre  

0850000 v) Knopper  

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr  

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper  

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER  

0900010 Sukkerbete (rot) 0,5 

0900020 Sukkerrør 0,01(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,01(*) 

0900990 Andre 0,01(*) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, 

røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av 

disse 

0,01(*) 

1011000 a)  Svin  

1011010 Kjøtt  
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1011020 Fettfritt eller magert kjøtt  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  

1012000 b)  Storfe  

1012010 Kjøtt  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  

1013000 c)  Sau  

1013010 Kjøtt  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d)  Geit  

1014010 Kjøtt  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Kjøtt  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall  

1015990 Andre  

1016000 f)  Fjørfe — kylling, gås, and og kalkun samt perlehøns — struts, due  

1016010 Kjøtt  
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1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)  

1017010 Kjøtt  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall  

1017990 Andre  

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, 

ost eller ostemasse 

0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte 

eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet 

søtningsmiddel 

0,01(*) 

1030010 Kylling  

1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,01(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen.» 
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«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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0130040 Mispel 0,5 3 0,2 0,05(*) 

0130050 Japansk mispel 0,5 3 0,2 0,05(*) 

0154050 Nyper 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0154060 Morbær (melbær) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg (havtindved), hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra trær) 

0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0161060 Daddelplommer 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, 

rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora)) 

0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0162050 Stjerneepler 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn 

sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) 

0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre 

mellomstore frukter av familien Annonceae) 

0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163100 Durian 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0212040 Arrowrot 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0251050 Vårkarse 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0251070 Sareptasennep 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, 

matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 

0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0253000 c)  Vinblader (vindrueblader) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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0256060 Rosmarin 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0256070 Timian (merian, oregano) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0256090 Laurbærblader 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0256100 Estragon (isop) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0270090 Palmehjerter 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0290000 ix)  Tang og tare  0,02(*) 0,05(*)  

0401110 Saflortistel 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0401120 Agurkurt 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0401130 Oljedodre 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0401150 Ricinus 0,02(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0402020 Palmenøtter (palmekjerner) 0,01(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0402030 Oljepalmefrukt 0,01(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0402040 Kapok 0,01(*) 0,02(*) 0,1(*) 0,05(*) 

0620000 ii) Kaffebønner 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*)  

0631000 a)  Blomster 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0631010 Kamilleblomster 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0631020 Hibiskus 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0631030 Kronblader av rose 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0631040 Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0631050 Lind 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0631990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0632000 b)  Blader 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0632010 Jordbærblader 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0632020 Rooibosblader 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0632030 Maté 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0632990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0633000 c)  Røtter 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0633010 Vendelrot 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0633020 Ginsengrot 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 

0633990 Andre 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 1 
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0639000 d)  Andre urteteer 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner) 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0650000 v) Johannesbrød 0,02(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0810000 i) Frø 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0810010 Anisfrø 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0810020 Svartkarve 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø) 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0810040 Korianderfrø 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0810050 Spisskummenfrø 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0810060 Dillfrø 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0810070 Fennikelfrø 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0810080 Bukkehornkløver 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0810090 Muskatnøtt 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0810990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0820000 ii) Frukt og bær 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0820010 Allehånde 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0820020 Anispepper (kinesisk pepper) 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0820030 Karve 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0820040 Kardemomme 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0820050 Einebær 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0820070 Vaniljestang 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0820080 Tamarind 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0820990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0830000 iii) Bark 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0830010 Kanel (kassia) 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0830990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0840010 Lakris 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0840020 Ingefær 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0840030 Gurkemeie (kurkuma) 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0840040 Pepperrot 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0840990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 
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0850000 v) Knopper 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0850010 Kryddernellik 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0850020 Kapers 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0850990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0860000 vi) Blomsterarr 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0860010 Safran 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0860990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0870000 vii) Frøkapper 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0870010 Muskatblomme 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0870990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 0,1(*) 

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0900010 Sukkerbete (rot) 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0900020 Sukkerrør 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0900030 Sikorirøtter 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0900990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,01(*) 0,02(*)   

1015010 Kjøtt 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1015020 Fett 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1015030 Lever 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1015040 Nyrer 0,01(*) 0,02(*) 0,05 0,4 

1015050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1015990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1017000 g)  Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) 0,01(*) 0,02(*)  0,05(*) 

1017010 Kjøtt 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1017020 Fett 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1017030 Lever 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1017040 Nyrer 0,01(*) 0,02(*) 0,05 0,05(*) 

1017050 Spiselig slakteavfall 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1017990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1030020 And 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1030030 Gås 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1030040 Vaktel 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1030990 Andre 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1040000 iv)  Honning (dronninggelé, pollen) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1050000 v)  Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1060000 vi)  Snegler 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

1070000 vii)  Andre landdyrprodukter 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 0,05(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(F) =  Løselig i fett. 

Kaptan (R) 

Gjeldende definisjon av restmengde for følgende koder er «summen av kaptan og folpet»: 0130000, 0152000, 0153010, 0153030, 0154030, 0154040, 0231010, 0260010, 

0260020. 

Kresoksimmetyl (F) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Kresoksimmetyl — kode 1010000: 490M1 uttrykt som kresoksimmetyl 

Kresoksimmetyl — kode 1020000: 490M9 uttrykt som kresoksimmetyl 

Metabolitt 490M1 = 2-metoksyimino-2-[2-(o-tolyloksymetyl)fenyl]eddiksyre. Metabolitt 490M9 = 2-[2-(4-hydroksy-2-metylfenoksymetyl)fenyl]-2-metoksy-

iminoeddiksyre.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 212/2013 

av 11. mars 2013 

om erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn 

til tilføyelser og endringer i produkter som omfattes av nevnte vedlegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Flere medlemsstater har anmodet om at det foretas 

endringer og tilføyelser i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 396/2005, i kolonnen «Eksempler på beslektede 

sorter eller andre produkter som samme grenseverdi for 

restmengder gjelder for». 

2)  Disse tilføyelsene er nødvendige for at det i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 396/2005 skal kunne oppføres nye 

frukter, grønnsaker og kornslag som er gjort 

tilgjengelige på markedet i medlemsstatene. 

3)  Følgende frukter, grønnsaker, kornslag og animalske 

produkter bør tilføyes: fingersitron/Buddhas hånd, 

tangor, rød daddel/kinesisk daddel/kinesisk jujube, 

taybær, longan, langsat, salak, kinaskokk, spiselig borre, 

annen løk, annen grønn løk, antroewa/hvit aubergine, 

sopropo/bittermelon, teroi/kantagurk, slangeagurk 

(trichosanthes cucumerina), flaskegresskar/lauki, 

kayote, mandelgresskar (sen variant), babymais, 

mungbønnespirer, alfalfaspirer, løvetann (blader), blader 

av knutekål, tajerblader, bitterblad/bitawari, malabar-

spinat, bananblader, åkervindel/strandvindel/ 

salatipomea/kangkong/vannspinat/Morning glory, kløver-

bregne, vannmimosa, koriander/meksikansk koriander, 

cilantro/lang koriander, blader av rotpersille, hellig 

basilikum, søt basilikum, sitronbasilikum, sitrongress, 

skjoldblad, ville betelblader, karriblader, bananblomster, 

guarbønner, friske soyabønner, kanadisk villris,  

blader og stengel fra agurkurt, cha-om (Acacia 

pennata), soppmycelium, hageormehode/kanariblom-

karse, fingerhirse/korakan, perlehirse, kanarigressfrø, 

grønn pepper, hjort og honning i vokskaker. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 68 av 12.3.2013, s. 30, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 14. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

4)  Av hensyn til konsekvens bør viltlevende vilt flyttes fra 

kategorien «Andre landbruksdyr» til «Andre 

landdyrprodukter», og spiselige blomster bør flyttes fra 

kategorien «Andre» til en kategori som representerer et 

eksempel på veksten. 

5)  For en bedre anvendelse av regler om internasjonal 

taksonomisk nomenklatur bør det innføres latinsk navn 

for pistasienøtter, epler, kirsebær, jordbær, 

blåbringebær, kumquat, poteter, jams, rødbeter, paprika, 

okra, brokkoli, hodekål, kinakål, grønnkål, knutekål, 

bredbladet endiv, rucola, blader og spirer av Brassica 

spp, bladbete, salatsikori, bladselleri, basilikum, 

palmehjerter, sorghum/durra, kaffebønner, roseblader, 

sjasminblomster, lind, rooibosblader, dill, 

sichuanpepper, kanel, gurkemeie, sukkerbete og 

bananer. 

6)  Idet det tas hensyn til anmodninger fra berørte parter og 

håndhevingsorganer, og sett i lys av i hvilken form 

produktene framstår på markedet, bør det gjøres enkelte 

endringer når det gjelder de deler av produktene som 

grenseverdiene for restmengder gjelder for. 

7)  Det bør innføres slike endringer for te, kakaobønner, 

humle, knutekål og for produkter av animalsk 

opprinnelse. 

8)  Av klarhetshensyn bør vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 396/2005 erstattes. 

9)  Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

10)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 erstattes med teksten 

i vedlegget til denne forordning. 

2017/EØS/79/20 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel, 11. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I 

Produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som nevnt i artikkel 2 nr. 1 

Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER 

FRYST; NØTTER 

    

0110000 i) Sitrusfrukter    Hele produktet 

0110010  Grapefrukt Citrus paradisi Pompelmus, pomeloer, 

sweetie, tangelo (unntatt 

minneolaer), ugli og andre 

hybrider 

 

0110020  Appelsiner Citrus sinensis Bergamott, pomerans, chinotto 

og andre hybrider 

 

0110030  Sitroner Citrus limon Ekte sitroner, sitroner, finger-

sitron/Buddhas hånd (Citrus 

medica var. sarcodactylis) 

 

0110040  Limetter Citrus aurantifolia   

0110050  Mandariner Citrus reticulata Klementiner, tangeriner, 

minneolaer og andre hybrider, 

tangorer (Citrus reticulata x 

sinensis) 

 

0110990  Andre(3)    

0120000 ii) Nøtter    Hele produktet etter 

at skallet er fjernet 

(unntatt kastanjer) 

0120010  Mandler Prunus dulcis   

0120020  Paranøtter Bertholletia excelsa   

0120030  Kasjunøtter Anacardium 

occidentale 

  

0120040  Kastanjer Castanea sativa   

0120050  Kokosnøtter Cocos nucifera   

0120060  Hasselnøtter Corylus avellana Filbertnøtter  

0120070  Macadamianøtter Macadamia 

ternifolia 

  

0120080  Pekannøtter Carya illinoensis   



Nr. 79/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0120090  Pinjekjerner Pinus pinea   

0120100  Pistasienøtter Pistachia vera   

0120110  Valnøtter Juglans regia   

0120990  Andre(3)    

0130000 iii) Kjernefrukter    Hele produktet etter 

at stengler er fjernet 

0130010  Epler Malus domestica Villepler  

0130020  Pærer Pyrus communis Japanske pærer  

0130030  Kveder Cydonia oblonga   

0130040  Mispel(3) Mespilus germanica   

0130050  Japansk mispel(3) Eriobotrya japonica   

0130990  Andre(3)    

0140000 iv) Steinfrukter    Hele produktet etter 

at stengler er fjernet 

0140010  Aprikoser Prunus armeniaca   

0140020  Kirsebær Prunus avium, 

Prunus cerasus 

Søtkirsebær, surkirsebær  

0140030  Ferskener Prunus persica Nektariner og lignende 

hybrider 

 

0140040  Plommer Prunus domestica Kreke, reineclaude, mirabelle, 

slåpetorn, rød daddel/kinesisk 

daddel/kinesisk jujube 

(Ziziphus zizyphus) 

 

0140990  Andre(3)    

0150000 v) Bær og småfrukter    Hele produktet etter 

at topp/krone og 

stengler er fjernet, 

unntatt for solbær 

og rips: frukter med 

stengler 

0151000 a)  Borddruer og vindruer     

0151010  Borddruer Vitis vinifera   
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0151020  Vindruer Vitis vinifera   

0152000 b)  Jordbær  Fragaria spp.   

0153000 c)  Bær fra halvbusker     

0153010  Bjørnebær Rubus fruticosus   

0153020  Blåbringebær Rubus caesius Loganbær, taybær, boysenbær, 

moltebær og andre Rubus 

hybrider 

 

0153030  Bringebær Rubus idaeus Vinbringebær, åkerbær (Rubus 

arcticus), nektarbringebær 

(Rubus arcticus x Rubus 

idaeus) 

 

0153990  Andre(3)    

0154000 d)  Andre småfrukter og bær     

0154010  Blåbær Vaccinium spp. 

unntatt V. 

macrocarpon og V. 

vitis-idaea 

Blåbær  

0154020  Tranebær Vaccinium 

macrocarpon 

Tyttebær/tyttebær (V. vitis-

idaea) 

 

0154030  Solbær, hvitrips 

og rødrips 

Ribes nigrum, Ribes 

rubrum 

  

0154040  Stikkelsbær Ribes uva-crispa Herunder hybrider med andre 

Ribes-sorter 

 

0154050  Nyper Rosa canina   

0154060  Morbær(4) Morus spp. Melbær  

0154070  Azarolhagtorn(4) Crataegus azarolus Kiwai (Actinidia arguta)  

0154080  Hyllebær(4) Sambucus nigra Svartsurbær, rogn, trollhegg 

(havtindved), hagtorn, 

søtmispel og andre bær fra 

trær 

 

0154990  Andre(3)    
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0160000 vi) Forskjellige frukter    Hele produktet etter 

at stengler eller 

kronen er fjernet 

(ananas) 

0161000 a)  Spiselig skall     

0161010  Dadler Phoenix dactylifera   

0161020  Fikener Ficus carica   

0161030  Bordoliven Olea europaea   

0161040  Kumquat(4) Fortunella spp. Marumi (rund kumquat), 

nagami (oval kumquat), 

limequat (Citrus aurantifolia x 

Fortunella x Fortunella spp.) 

 

0161050  Stjernefrukt(4) Averrhoa carambola Bilimbi  

0161060  Daddel-

plommer(4) 

Diospyros kaki   

0161070  Jambolan(4) 

(javaplommer) 

Syzygium cumini Javaepler (vannepler), malay-

epler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær/grumichama 

(Eugenia uniflora) 

 

0161990  Andre(3)    

0162000 b)  Uspiselig skall, små     

0162010  Kiwier Actinidia deliciosa 

syn. A. chinensis 

  

0162020  Litchi Litchi chinensis Pulasan, rambutan/hårete 

litchi, longan, mangostan, 

langsat, salak 

 

0162030  Pasjonsfrukt Passiflora edulis   

0162040  Fikenkaktus(4) 

(kaktusfrukt) 

Opuntia ficus-indica   

0162050  Stjerneepler(4) Chrysophyllum 

cainito 

  

0162060  Amerikansk 

kaki(4) (Virginia-

kaki) 

Diospyros 

virginiana 

Svart sapot, hvit sapot, grønn 

sapot, amarillosapot (gul 

sapot), mammeysapot 

 

0162990  Andre(3)    

0163000 c)  Uspiselig skall, store     
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0163010  Avokadoer Persea americana   

0163020  Bananer Musa x paradisiaca, 

M. acuminata 

Dvergbanan, pisang, 

eplebanan 

 

0163030  Mango Mangifera indica   

0163040  Papaya Carica papaya   

0163050  Granatepler Punica granatum   

0163060  Cherimoya(4) Annona cherimola Nettannona, søteple 

(søtannona), llama (Annona 

diversifolia) og andre 

mellomstore frukter av 

familien Annonaceae 

 

0163070  Guava(4) Psidium guajava Rød pitahaya (Hylocereus 

undatus) 

 

0163080  Ananas Ananas comosus   

0163090  Brødfrukt(4) Artocarpus altilis Jackfrukt  

0163100  Durian(4) Durio zibethinus   

0163110  Surannona(4) 

(guanabana) 

Annona muricata   

0163990  Andre(3)    

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE 

ELLER FRYSTE 

    

0210000 i) Rot- og knollvekster    Hele produktet etter 

at eventuelle blader 

og stilker og jord er 

fjernet 

0211000 a)  Poteter  Solanum tuberosum   

0212000 b)  Tropiske rot- og 

knollvekster 

    

0212010  Kassava Manihot esculenta Taro, eddo/japansk taro, tannia  

0212020  Søtpoteter Ipomoea batatas   

0212030  Jams Dioscorea spp. Jamsbønne, meksikansk 

jamsbønne 
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0212040  Arrowrot(4) Maranta 

arundinacea 

  

0212990  Andre(3)(4)    

0213000 c)  Andre rot- og 

knollvekster unntatt 

sukkerbete 

    

0213010  Rødbeter Beta vulgaris subsp. 

vulgaris var. 

conditiva 

  

0213020  Gulrøtter Daucus carota   

0213030  Knollselleri Apium graveolens 

var. rapaceum 

  

0213040  Pepperrot Armoracia rusticana Angelikarot, løpstikkerot, 

gentianarot 

 

0213050  Jordskokk Helianthus 

tuberosus 

Kinaskokk  

0213060  Pastinakk Pastinaca sativa   

0213070  Rotpersille Petroselinum 

crispum 

  

0213080  Reddiker Raphanus sativus 

var. sativus 

Svart reddik, japansk reddik, 

små reddiker og lignende 

sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus) 

 

0213090  Havrerot Tragopogon 

porrifolius 

Skorsonerrot, svartrot (spansk 

østersurt), spiselig borre 

 

0213100  Kålrot Brassica napus var. 

napobrassica 

  

0213110  Neper Brassica rapa   

0213990  Andre(3)    

0220000 ii) Løk    Hele produktet etter 

fjerning av hinne og 

jord (tørre) eller 

røtter og jord 

(friske) som er lette 

å ta av 

0220010  Hvitløk Allium sativum   
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0220020  Kepaløk Allium cepa Annen løk, sølvløk Løk 

0220030  Sjalottløk Allium ascalonicum 

(Allium cepa var. 

aggregatum) 

  

0220040  Pipeløk Allium cepa; Allium 

fistulosum 

Annen grønn løk og lignende 

sorter 

Løk med pseudo-

stengel og blader 

0220990  Andre(3)    

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker    Hele produktet etter 

at stengler er fjernet 

(sukkermais: uten 

agner, physalis: 

uten begerblader) 

0231000 a)  Søtvierfamilien     

0231010  Tomater Lycopersicum 

esculentum 

Kirsebærtomater, Physalis, 

spp., bukketorn, 

kinabukketorn (Lycium 

barbarum og L. chinense), 

tretomat 

 

0231020  Paprika Capsicum annuum 

var. grossum og var. 

longum 

Chilipepper  

0231030  Eggplanter Solanum melongena Pepino, antroewa/hvit 

aubergine (S. macrocarpon) 

 

0231040  Okra Abelmoschus 

esculentus 

  

0231990  Andre(3)    

0232000 b)  Gresskarfamilien – 

spiselig skall 

    

0232010  Slangeagurker Cucumis sativus   

0232020  Sylteagurker Cucumis sativus   

0232030  Mandelgresskar Cucurbita pepo var. 

melopepo 

Sommergresskar, 

mandelgresskar (patisson), 

flaskegresskar/lauki 

(Lagenaria siceraria), kayote, 

sopropo/bittermelon, 

slangeagurk (Trichosanthes 

cucumerina), teroi/kantagurk 

 

0232990  Andre(3)    
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0233000 c)  Gresskarfamilien - 

uspiselig skall 

    

0233010  Meloner Cucumis melo Hornmelon  

0233020  Kjempegresskar Cucurbita maxima Vintersquash, mandelgresskar 

(sen variant) 

 

0233030  Vannmeloner Citrullus lanatus   

0233990  Andre(3)    

0234000 d)  Sukkermais  Zea mays var. 

sacharata 

Babymais Kjerner og kolber 

uten agner 

0239000 e)  Andre fruktbærende 

grønnsaker 

    

0240000 iv) Kål     

0241000 a)  Blomsterkål    Bare hodet 

0241010  Brokkoli Brassica oleracea 

var. italica 

Calabrese, brokkolirybs, 

kinesisk brokkoli 

 

0241020  Blomkål Brassica oleracea 

var. botrytis 

  

0241990  Andre(3)    

0242000 b)  Hodekål    Hele planten etter at 

røtter og ødelagte 

blader er fjernet 

0242010  Rosenkål Brassica oleracea 

var. gemmifera 

 Bare kålknopper 

0242020  Hodekål Brassica oleracea 

convar. capitata 

Spisskål, rødkål, savoykål, 

hvitkål 

 

0242990  Andre(3)    

0243000 c)  Bladkål    Hele planten etter at 

røtter og ødelagte 

blader er fjernet 

0243010  Kinakål Brassica rapa var. 

pekinensis 

Indisk eller kinesisk 

sennepskål, pak choi, tai goo 

choi, choi sum, pe-tsai 
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0243020  Grønnkål Brassica oleracea 

convar. acephala 

Grønnkål, bladkål, portugisisk 

grønnkål, portugisisk kål, 

åkerkål 

 

0243990  Andre(3)    

0244000 d)  Knutekål  Brassica oleracea 

var. gongyloides 

 Hele produktet etter 

at eventuelle røtter, 

blader og stilker og 

eventuell jord er 

fjernet 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske 

urter 

   Hele produktet etter 

at eventuelle røtter 

og ødelagte ytre 

blader og eventuell 

jord er fjernet 

0251000 a)  Salat og andre 

salatplanter, herunder 

Brassicacea 

    

0251010  Vårsalat Valerianella locusta Italiensk maissalat  

0251020  Salat Lactuca sativa Hodesalat, rød lollosalat, 

isbergsalat, romanosalat 

 

0251030  Bredbladet endiv Cichorium endivia 

var. latifolium 

Villsikori, rød sikori, italiensk 

sikori (radicchio), krusendiv, 

sugar loaf (C. endivia var. 

crispum/C. intybus var. 

foliosum), løvetann (blader) 

 

0251040  Karse(4) Lepidium sativum Mungbønnespirer, alfalfaspirer  

0251050  Vårkarse(4) Barbarea verna   

0251060  Salatsennep, 

rucola(4) 

Eruca sativa Steinsennep (Diplotaxis spp.)  

0251070  Sareptasennep(4) Brassica juncea var. 

rugosa 

  

0251080  Blader og spirer 

av Brassica 

spp.(4), herunder 

nepeblader 

Brassica spp. Mizuna, erteblader, 

reddikblader og andre unge 

spirer, herunder Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8), 

knutekålblader(5) 

 

0251990  Andre(3)    

0252000 b)  Spinat og lignende 

(blader) 
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0252010  Spinat Spinacia oleracea Nyzealandsk spinat, 

amarantspinat (pak-khom, 

tampara), tajerblader, 

bitterblad/bitawiri 

 

0252020  Portulakk(4) Portulaca oleracea Vinterportulakk, 

hageportulakk, vanlig 

portulakk, matsyre, salturt, 

agretti (Salsola soda) 

 

0252030  Bladbete 

(mangold) 

Beta vulgaris subsp. 

vulgaris var. cicla 

og B. vulgaris subsp. 

vulgaris var. 

flavescens 

Blader av rødbete  

0252990  Andre(3)    

0253000 c)  Vinblader (vindrue-

blader)(4) 

 Vitis vinifera Malabarspinat, bananblader,  

chaom (Acacia pennata) 

 

0254000 d)  Brønnkarse  Nasturtium 

officinale 

Åkervindel/strandvindel/salat-

ipomea/kangkong/vannspinat/ 

Morning glory (Ipomea 

aquatica), kløverbregne, 

vannmimosa 

 

0255000 e)  Salatsikori  Cichorium intybus 

var. foliosum 

  

0256000 f)  Urter     

0256010  Kjørvel Anthriscus 

cerefolium 

  

0256020  Gressløk Allium 

schoenoprasum 

  

0256030  Bladselleri Apium graveolens 

var. secalinum 

Blader av fennikel, koriander, 

dill, karve, løpstikke, kvann, 

spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader, 

koriander/meksikansk 

koriander, cilantro/lang 

koriander (Eryngium foetidum) 

 

0256040  Persille Petroselinum 

crispum 

Blader av rotpersille  

0256050  Salvie(4) Salvia officinalis Vintersar, sommersar, blader 

av Borago officinalis 
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0256060  Rosmarin(4) Rosmarinus 

officinalis 

  

0256070  Timian(4) Thymus spp. Merian, oregano  

0256080  Basilikum(4) Ocimum spp. Melisseblader, mynte, 

peppermynte, hellig basilikum, 

søt basilikum, sitronbasilikum, 

spiselige blomster (ringblomst 

og andre), skjoldblad, 

villbetelblader, karriblader 

 

0256090  Laurbærblader(4) 

(laurbær) 

Laurus nobilis Sitrongress  

0256100  Estragon(4) Artemisia 

dracunculus 

Isop  

0256990  Andre(3)    

0260000 vi) Belgfrukter (friske)    Hele produktet 

0260010  Bønner (med 

belg) 

Phaseolus vulgaris Hagebønner/skolmbønner/bryt

-bønner, prydbønner (runner 

beans), snittbønner, 

langbønner, guarbønner, 

soyabønner 

 

0260020  Bønner (uten 

belg) 

Phaseolus vulgaris Bønnevikker, 

flageolettbønner, jackbønner, 

limabønner, vignabønner 

 

0260030  Erter (med belg) Pisum sativum Sukkererter  

0260040  Erter (uten belg) Pisum sativum Hageerter, grønnerter, kikerter  

0260050  Linser(4) Lens culinaris syn. 

L. esculenta 

  

0260990  Andre(3)    

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)    Hele produktet etter 

at ødelagt 

plantevev, jord og 

røtter er fjernet 

0270010  Asparges Asparagus 

officinalis 

  

0270020  Kardon Cynara cardunculus Stengler av Borago officinalis  

0270030  Hageselleri Apium graveolens 

var. dulce 
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0270040  Fennikel Foeniculum vulgare   

0270050  Artisjokk Cynara scolymus Bananblomst Hele blomsterhodet 

og blomsterbunnen 

0270060  Purre Allium porrum   

0270070  Rabarbra Rheum x hybridum  Stengler etter at 

røtter og blader er 

fjernet 

0270080  Bambusskudd(4) Bambusa vulgaris   

0270090  Palmehjerter(4) Euterpa oleracea, 

Cocos nucifera, 

Bactris gasipaes, 

Daemonorops 

jenkinsiana 

  

0270990  Andre(3)    

0280000 viii) Sopp    Hele produktet etter 

at jord eller 

dyrkingsmedium er 

fjernet 

0280010  Dyrket sopp  Sjampinjong(4), østerssopp, 

shiitakesopp(4), soppmycelium 

(plantedeler) 

 

0280020  Viltvoksende 

sopp(4) 

 Kantarell, trøffel, morkel, 

steinsopp 

 

0280990  Andre(3)    

0290000 ix) Tang og tare(4)    Hele produktet etter 

at ødelagte blader 

er fjernet 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER    Tørre frø 

0300010  Bønner Phaseolus vulgaris Bønnevikker, hvite bønner 

(navy beans), flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner 

 

0300020  Linser Lens culinaris syn. 

L. esculenta 

  

0300030  Erter Pisum sativum Kikerter, åkererter, fôrskolm  

0300040  Søtlupiner(4) Lupinus spp.   

0300990  Andre(3)    
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG 

FRUKTER 

   Hele produktet etter 

at skall, kjerne og 

belg er fjernet, hvis 

det er mulig 

0401000 i) Oljeholdige frø     

0401010  Linfrø Linum usitatissimum   

0401020  Jordnøtter Arachis hypogaea   

0401030  Valmuefrø Papaver somniferum   

0401040  Sesamfrø Sesamum indicum 

syn. S. orientale 

  

0401050  Solsikkefrø Helianthus annuus   

0401060  Rapsfrø Brassica napus Rybs  

0401070  Soyabønner Glycine max   

0401080  Sennepsfrø Brassica nigra   

0401090  Bomullsfrø Gossypium spp.  Ikke renset 

0401100  Gresskarfrø(4) Cucurbita pepo var. 

oleifera 

Frø av andre frukter i 

gresskarfamilien 

 

0401110  Saflortistel(4) Carthamus 

tinctorius 

  

0401120  Agurkurt(4) Borago officinalis Hageormehode/kanariblomkar

se (Echium plantagineum) 

åkersteinfrø (Buglossoides 

arvensis) 

 

0401130  Oljedodre(4) Camelina sativa   

0401140  Hampefrø(4) Cannabis sativa   

0401150  Ricinus Ricinus communis   

0401990  Andre(3)    

0402000 ii) Oljeholdige frukter     

0402010  Oliven til 

produksjon av 

olivenolje(4) 

Olea europaea  Hele frukten etter at 

eventuelle stengler 

og eventuell jord er 

fjernet 
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0402020  Palmenøtter 

(palmekjerner)(4) 

Elaeis guineensis   

0402030  Oljepalme-frukt(4) Elaeis guineensis   

0402040  Kapok(4) Ceiba pentandra   

0402990  Andre(3)    

0500000 5. KORN    Hele produktet/korn 

0500010  Bygg Hordeum spp.   

0500020  Bokhvete Fagopyrum 

esculentum 

Amarant, kinoa  

0500030  Mais Zea mays   

0500040  Hirse(4) Panicum spp. Stor busthirse, teff, 

fingerhirse/korakan, perlehirse 

 

0500050  Havre Avena sativa   

0500060  Ris Oryza sativa Kanadisk villris (Zizania 

aquatica) 

 

0500070  Rug Secale cereale   

0500080  Sorghum/ 

durra(4)(4) 

Sorghum spp.   

0500090  Hvete Triticum aestivum, 

T. durum 

Spelthvete, rughvete  

0500990  Andre(3)  Kanarigressfrø (Phalaris 

canariensis) 

 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG 

KAKAO 

    

0610000 i) Te Te Camellia sinensis  Tørkede blader, 

stilker og blomster 

av Camellia 

sinensis, gjæret 

eller på annen måte 

behandlet 

0620000 ii) Kaffebønner(4)  Coffea arabica, 

Coffea canephora, 

Coffea. liberica 

 Grønne bønner 

0630000 iii) Urtete(4)(6)(tørket)     
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0631000 a)  Blomster    Hele blomsten etter 

at stengler og 

ødelagte blader er 

fjernet 

0631010  Kamilleblomster Matricaria recutita, 

Chamaemelum 

nobile 

  

0631020  Hibiskus Hibiscus sabdariffa   

0631030  Roseblader Rosa spp.   

0631040  Sjasminblomster Jasminum officinale Svarthyllblomster (Sambucus 

nigra) 

 

0631050  Lind Tilia cordata   

0631990  Andre(3)    

0632000 b)  Blader    Hele produktet etter 

at røtter og ødelagte 

blader er fjernet 

0632010  Jordbærblader Fragaria spp.   

0632020  Rooibosblader Aspalathus spp. Ginkgoblader  

0632030  Maté Ilex paraguariensis   

0632990  Andre(3)    

0633000 c)  Røtter    Hele produktet etter 

at blader og stilker 

og jord er fjernet 

0633010  Vendelrot Valeriana officinalis   

0633020  Ginsengrot Panax ginseng   

0633990  Andre(3)    

0639000 d)  Andre urteteer     

0640000 iv) Kakaobønner(4) (gjærede 

eller tørkede) 

 Theobroma cacao  Grønne bønner 

0650000 v) Johannesbrød(4)  Ceratonia siliqua  Hele produktet etter 

at stengler eller 

kronen er fjernet 
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0700000 7. HUMLE (tørket)  Humulus lupulus  Tørkede kongler, 

herunder humle i 

form av pelleter og 

ikke-konsentrert 

pulver 

0800000 8. KRYDDER(4)    Hele produktet, 

tørket 

0810000 i) Frø     

0810010  Anisfrø Pimpinella anisum   

0810020  Svartkarve Nigella sativa   

0810030  Sellerifrø Apium graveolens Løpstikkefrø  

0810040  Korianderfrø Coriandrum sativum   

0810050  Spisskummenfrø Cuminum cyminum   

0810060  Dillfrø Anethum graveolens   

0810070  Fennikelfrø Foeniculum vulgare   

0810080  Bukkhornkløver Trigonella foenum- 

graecum 

  

0810090  Muskatnøtt Myristica fragans   

0810990  Andre(3)    

0820000 ii) Frukt og bær     

0820010  Allehånde Pimenta dioica   

0820020  Sichuanpepper 

(anispepper, 

kinesisk pepper) 

Zanthoxylum 

piperitum 

  

0820030  Karve Carum carvi   

0820040  Kardemomme Elettaria 

cardamomum 

  

0820050  Einebær Juniperus communis   

0820060  Pepper, svart, 

grønn og hvit 

Piper nigrum Langpepper, rosépepper  
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0820070  Vaniljestenger Vanilla fragrans 

syn. Vanilla 

planifolia 

  

0820080  Tamarind Tamarindus indica   

0820990  Andre(3)    

0830000 iii) Bark     

0830010  Kanel Cinnamomum spp. Kassia  

0830990  Andre(3)    

0840000 iv) Røtter eller jordstengler     

0840010  Lakris Glycyrrhiza glabra   

0840020  Ingefær Zingiber officinale   

0840030  Gurkemeie 

(kurkuma) 

Curcuma spp.   

0840040  Pepperrot Armoracia rusticana   

0840990  Andre(3)    

0850000 v) Knopper     

0850010  Kryddernellik Syzygium 

aromaticum 

  

0850020  Kapers Capparis spinosa   

0850990  Andre(3)    

0860000 vi) Blomsterarr     

0860010  Safran Crocus sativus   

0860990  Andre(3)    

0870000 vii) Frøkapper     

0870010  Muskatblomme Myristica fragrans   

0870990  Andre(3)    
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

0900000 9. SUKKERPLANTER(4)     

0900010  Sukkerbete (rot) Beta vulgaris subsp. 

vulgaris var. 

altissima 

 Hele produktet etter 

at blader og stilker 

og jord er fjernet 

0900020  Sukkerrør Saccharum 

officinarum 

 Hele produktet etter 

at ødelagt 

plantevev, jord og 

røtter er fjernet 

0900030  Sikorirøtter(4) Cichorium intybus  Hele produktet etter 

at blader og stilker 

og jord er fjernet 

0900990  Andre(3)    

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK 

OPPRINNELSE - LANDDYR 

    

1010000 i) Vev    Hele produktet 

1011000 a)  Svin  Sus scrofa   

1011010  Muskelvev   Kjøtt (etter fjerning 

av fett som kan 

skjæres vekk) 

1011020  Fett    

1011030  Lever    

1011040  Nyrer    

1011050  Spiselig 

slakteavfall 

   

1011990  Andre(3)    

1012000 b)  Storfe  Bos spp.   

1012010  Muskelvev   Kjøtt (etter fjerning 

av fett som kan 

skjæres vekk) 

1012020  Fett    

1012030  Lever    

1012040  Nyrer    

1012050  Spiselig 

slakteavfall 
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 
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grenseverdiene for 

restmengder gjelder 
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Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

1012990  Andre(3)    

1013000 c)  Sau  Ovis aries   

1013010  Muskelvev   Kjøtt (etter fjerning 

av fett som kan 

skjæres vekk) 

1013020  Fett    

1013030  Lever    

1013040  Nyrer    

1013050  Spiselig 

slakteavfall 

   

1013990  Andre(3)    

1014000 d)  Geit  Capra hircus   

1014010  Muskelvev   Kjøtt (etter fjerning 

av fett som kan 

skjæres vekk) 

1014020  Fett    

1014030  Lever    

1014040  Nyrer    

1014050  Spiselig 

slakteavfall 

   

1014990  Andre(3)    

1015000 e)  Hester, esler, muldyr eller 

mulesler 

 Equus spp.   

1015010  Muskelvev   Kjøtt (etter fjerning 

av fett som kan 

skjæres vekk) 

1015020  Fett    

1015030  Lever    

1015040  Nyrer    

1015050  Spiselig 

slakteavfall 

   

1015990  Andre(3)    
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

1016000 f)  Fjørfe – kylling, gås, and, 

kalkun og perlehøns – 

struts, due 

 Gallus gallus, Anser 

anser, Anas 

platyrhynchos, 

Meleagris 

gallopavo, Numida 

meleagris, Coturnix 

coturnix, Struthio 

camelus, Columba 

spp. 

  

1016010  Muskelvev   Kjøtt (etter fjerning 

av fett som kan 

skjæres vekk) 

1016020  Fett    

1016030  Lever    

1016040  Nyrer    

1016050  Spiselig 

slakteavfall 

   

1016990  Andre(3)    

1017000 g)  Andre landbruksdyr   Kanin, kenguru, dyr av 

hjortefamilien 

 

1017010  Muskelvev   Kjøtt (etter fjerning 

av fett som kan 

skjæres vekk) 

1017020  Fett    

1017030  Lever    

1017040  Nyrer    

1017050  Spiselig 

slakteavfall 

   

1017990  Andre(3)    

1020000 ii) Melk    Hele produktet 

basert på et 

fettinnhold på 4 

vektprosent(7) 

1020010  Storfe    

1020020  Sau    

1020030  Geit    

1020040  Hest    
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Kode-

nummer(1) 

Grupper som grenseverdiene for restmengder 

gjelder for 

Eksempler på 

enkeltprodukter 

innen gruppene som 

grenseverdiene for 

restmengder gjelder 

for 

Vitenskapelig navn(2) 

Eksempler på beslektede sorter 

eller andre produkter som samme 

grenseverdi for restmengder 

gjelder for 

Deler av produkter 

som grenseverdiene 

for restmengder 

gjelder for 

1020990  Andre(3)    

1030000 iii) Fugleegg    Hele produktet etter 

at skallet er 

fjernet(8) 

1030010  Kylling    

1030020  And    

1030030  Gås    

1030040  Vaktel    

1030990  Andre(3)    

1040000 iv) Honning  Apis mellifera, 

Melipona spp. 

Dronninggelé, pollen, 

honningtavle med honning 

(honning i vokskaker) 

Hele produktet 

1050000 v) Amfibier og krypdyr  Rana spp. 

Crocodilia spp. 

Froskelår, krokodiller  

1060000 vi) Snegler  Helix spp.  Hele produktet etter 

at sneglehuset er 

fjernet 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter   Viltlevende vilt Kjøtt (etter fjerning 

av fett som kan 

skjæres vekk) 

1100000 11. FISK, FISKEVARER, 

KREPSDYR, BLØTDYR OG 

ANDRE NÆRINGSMIDLER 

FRA SALTVANN OG 

FERSKVANN(9) 

    

1200000 12. AVLINGER ELLER DELER 

AV AVLINGER SOM 

UTELUKKENDE BRUKES 

SOM FÔR(9) 

    

(1) Kodenummeret innføres ved dette vedlegg og tjener som klassifisering i henhold til dette og tilsvarende vedlegg i forordning (EF) nr. 396/2005. 

(2) Det vitenskapelige navnet på produktene oppført i kolonnen «Eksempler på enkeltprodukter innen gruppene som grenseverdiene for restmengder gjelder for» nevnes 

dersom det er mulig og relevant. Den internasjonale nomenklatur for dyrkede planter følges i så stor grad som mulig. 

(3) «Andre» omfatter alt som ikke er uttrykkelig nevnt under de øvrige kodene i «Grupper som grenseverdiene for restmengder gjelder for». 

(4) Grenseverdiene i vedlegg II og III for produkt gjelder ikke for produkter eller deler av produkter som brukes utelukkende som ingredienser i fôrvarer, til egne 

grenseverdier vil få anvendelse. 

(5) Fra 1. januar 2017 skal grenseverdier for restmengder også gjelde for blader av knutekål. 

(6) Så lenge det ikke er spesifisert i de andre varegruppene. 

(7) I alle tilfeller er grenseverdiene uttrykt som mg/kg av rå melk. Dersom definisjonen av restmengder er merket som løselig i fett (ved bokstaven F), er grenseverdien 

basert på rå kumelk med et fettinnhold på 4 vektprosent. For rå melk fra andre arter skal grenseverdien justeres proporsjonalt i samsvar med fettinnholdet i den rå melken 

fra den aktuelle arten. 

(8) I alle tilfeller er grenseverdiene uttrykt som mg/kg av egg. Dersom definisjonen av restmengder er merket som løselig i fett (med bokstaven F), er grenseverdien basert 

på hønseegg med et fettinnhold på 10 vektprosent. For egg fra andre arter skal grenseverdien justeres proporsjonalt i samsvar med fettinnholdet i eggene fra den aktuelle 

arten. 

(9) Grenseverdiene gjelder ikke før de enkelte produktene er oppført på listen.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 293/2013 

av 20. mars 2013 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med 

hensyn til grenseverdier for rester av emamektinbenzoat, etofenproks, etoksasol, flutriafol, glyfosat, 

fosmet, pyraklostrobin, spinosad og spirotetramat i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av etoksazol, glyfosat og 

pyraklostrobin er fastsatt i vedlegg II og i del B i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

Grenseverdier for rester av emamektinbenzoat, 

etofenproks, flutriafol, fosmet, protiokonazol, spinosad 

og spirotetramat er fastsatt i del A i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 396/2005. 

2) Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning 

av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det 

aktive stoffet protiokonazol på rapsfrø, linfrø, valmuefrø 

og sennepsfrø, er det i samsvar med artikkel 6 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om 

endring av de gjeldende grenseverdiene. 

3) Når det gjelder fosmet, er det inngitt en slik søknad for 

bruk på bordoliven, poteter og rapsfrø. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 5.4.2013, s. 1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 14. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

4) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 

er disse søknadene vurdert av de berørte 

medlemsstatene, og vurderingsrapportene er oversendt 

Kommisjonen. 

(5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

vurderingsrapportene, og undersøkte særlig risikoene 

for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har 

avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte 

grenseverdiene for restmengder(2). Myndigheten 

oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelig for 

offentligheten. 

6) Myndigheten fastslo i sine grunngitte uttalelser at, når 

det gjelder bruk av protiokonazol på rapsfrø, linfrø, 

valmuefrø og sennepsfrø, er det nødvendig med 

ytterligere opplysninger for å undersøke stabiliteten til 

restmengdene som inngår i restmengdedefinisjonen, ved 

risikovurdering av planten. Myndigheten påpekte videre 

at god landbrukspraksis gjelder et produkt som både 

inneholder biksafen og protiokonazol. Tilgjengelige 

opplysninger for å heve grenseverdiene for biksafen bør 

derfor også vurderes. Gjeldende grenseverdi bør derfor 

forbli uendret. 

7) Når det gjelder alle andre søknader, fastslo 

Myndigheten at alle opplysningskrav var oppfylt, og at 

endringene av grenseverdiene som søkerne hadde 

anmodet om, var akseptable med hensyn til 

  

(2) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på 

http://www.efsa.europa.eu: «Reasoned opinion on the modification 

of the existing MRLs for phosmet in various crops», EFSA Journal 

2012; 10(2):2582 (27 s.). doi:10.2903/j.efsa.2012.2582. «Reasoned 

opinion on the modification of the existing MRLs for 

prothioconazole in rape seed, linseed, poppy seed and mustard 

seed», EFSA Journal 2012; 10(11):2952 (35 s.). 

doi:10.2903/j.efsa.2012.2952. 

2017/EØS/79/21 
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forbrukersikkerhet, på grunnlag av en vurdering av 

forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske 

forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de siste 

opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. 

Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, 

eller kortvarig eksponering som følge av overdrevent 

konsum av de berørte vekstene og produktene, viste at 

det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak 

(ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides. 

8) Codex Alimentarius-kommisjonen vedtok 7. juli 2012(1) 

CXL-grenseverdier for emamektinbenzoat, etofenproks, 

etoksazol, flutriafol, glyfosat, pyraklostrobin, spinosad 

og spirotetramat. Disse CXL-grenseverdiene bør 

oppføres i forordning (EF) nr. 396/2005 som 

grenseverdier for restmengder, unntatt de CXL-

grenseverdiene som ikke er trygge for en europeisk 

forbrukergruppe, og som Unionen har framlagt sine 

forbehold om for Codex Alimentarius-kommisjonen(2). 

9) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringer av grenseverdiene å 

oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

10) Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye 

grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens 

handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres 

merknader. 

11) Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør 

medlemsstatene og de berørte partene gis en rimelig 

frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye 

kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

  

(1) Rapporter utarbeidet av Codex-komiteen for rester av pesticider 

finnes på: http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/ 

REP12_PRe.pdfFAO/WHOs felles program for næringsmiddel-

standarder, Codex Alimentarius-kommisjonen, Tillegg II og III 35. 

møte. Roma, Italia, 2.-7. juli 2012. 

(2) «Scientific support for preparing an EU position in the 44th 

Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», 

EFSA Journal 2012; 10(7):2859 (155 s.). doi:10.2903/ 

j.efsa.2012.2859. 

12) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

13) For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og 

forbrukes på en normal måte, bør det ved denne 

forordning fastsettes en overgangsordning for produkter 

som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, 

og der opplysninger viser at et høyt nivå av 

forbrukervern er opprettholdt. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før 

den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 6. april 2013. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Den får imidlertid anvendelse fra 6. oktober 2013 når det 

gjelder grenseverdier for rester av fosmet i bordoliven og 

rapsfrø med kodenumrene 0161030 og 0401060. 

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

Utferdiget i Brussel, 20. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II skal kolonnene for etoksazol, glyfosat og pyraklostrobin lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

E
to

k
sa

zo
l 

G
ly

fo
sa

t 

P
y
ra

k
lo

st
ro

b
in

 (
F

) 

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

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    

0110000 i) Sitrusfrukter 0,1   

0110010  Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

 0,1 (*) 1 

0110020  Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)  0,5 2 

0110030  Sitroner (ekte sitron, sitron)  0,1 (*) 1 

0110040  Limetter  0,1 (*) 1 

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)  0,5 1 

0110990  Andre  0,1 (*) 1 

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,02 (*) 0,1 (*)  

0120010  Mandler   0,02 (*) 

0120020  Paranøtter   0,02 (*) 

0120030  Kasjunøtter    0,02 (*) 

0120040  Kastanjer   0,02 (*) 

0120050  Kokosnøtter   0,02 (*) 

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)   0,02 (*) 

0120070  Macadamianøtter   0,02 (*) 

0120080  Pekannøtter   0,02 (*) 

0120090  Pinjekjerner   0,02 (*) 

0120100  Pistasienøtter   1 

0120110  Valnøtter   0,02 (*) 

0120990  Andre   0,02 (*) 

0130000 iii) Kjernefrukter 0,07 0,1 (*) 0,3 

0130010  Epler (villepler)    

0130020  Pærer (japanske pærer)    

0130030  Kveder    

0130040  Mispel (**) (**)  

0130050  Japansk mispel (**) (**)  

0130990  Andre    
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0140000 iv) Steinfrukter  0,12 (*)  

0140010  Aprikoser 0,1  0,2 

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0,02 (*)  3 

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,1  0,3 

0140040  Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) 0,02 (*)  0,8 

0140990  Andre 0,02 (*)  0,02 (*) 

0150000 v) Bær og småfrukter    

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,5 0,5  

0151010  Borddruer   1 

0151020  Vindruer   2 

0152000 b) Jordbær 0,2 0,1 (*) 1,5 

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,02 (*) 0,1 (*)  

0153010  Bjørnebær   3 

0153020  Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)   2 

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær 

(Rubus arcticus x idaeus))  

  3 

0153990  Andre   2 

0154000 d) Andre småfrukter og bær 0,02 (*) 0,1 (*)  

0154010  Blåbær (blåbær)   4 

0154020  Tranebær (tyttebær)   3 

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips   3 

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)   3 

0154050  Nyper (**) (**) 3 

0154060  Morbær (melbær) (**) (**) 3 

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) (**) (**) 3 

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær 

fra trær) 

(**) (**) 3 

0154990  Andre   3 

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,02 (*)   

0161000 a) Spiselig skall   0,02 (*) 

0161010  Dadler  0,1 (*)  

0161020  Fikener  0,1 (*)  

0161030  Bordoliven  1  

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus 

aurantifolia x Fortunella spp.)) 

 0,1 (*)  

0161050  Stjernefrukt (bilimbi) (**) (**)  

0161060  Daddelplommer (**) (**)  

0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær (grumichama Eugenia uniflora)) 

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

0161990  Andre  0,1 (*)  

0162000 b) Uspiselig skall, små  0,1 (*) 0,02 (*) 

0162010  Kiwier    

0162020  Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)    

0162030  Pasjonsfrukt    

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) (**)  

0162050  Stjerneepler (**) (**)  

0162060  Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot 

(gul sapot) og mammeysapot) 

(**) (**)  

0162990  Andre    

0163000 c) Uspiselig skall, store  0,1 (*)  

0163010  Avokadoer   0,02 (*) 

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)   0,02 (*) 

0163030  Mango   0,05 

0163040  Papaya   0,07 

0163050  Granatepler   0,02 (*) 

0163060  Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), llama og andre mellomstore frukter av 

familien Annonaceae) 

(**) (**) 0,02 (*) 

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) (**) (**) 0,02 (*) 

0163080  Ananas   0,02 (*) 

0163090  Brødfrukt (jackfrukt) (**) (**) 0,02 (*) 

0163100  Durian (**) (**) 0,02 (*) 

0163110  Surannona (guanabana) (**) (**) 0,02 (*) 

0163990  Andre   0,02 (*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,02 (*)   

0211000 a) Poteter  0,5 0,02 (*) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  0,1 (*) 0,02 (*) 

0212010  Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)    

0212020  Søtpoteter    

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)    

0212040  Arrowrot (**) (**)  

0212990  Andre    

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  0,1 (*)  

0213010  Rødbeter   0,1 

0213020  Gulrøtter   0,1 

0213030  Knollselleri   0,3 

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)   0,3 

0213050  Jordskokk   0,02 (*) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0213060  Pastinakk   0,3 

0213070  Rotpersille   0,1 

0213080  Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, 

jordmandler (Cyperus esculentus)) 

  0,2 

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))   0,1 

0213100  Kålrot   0,02 (*) 

0213110  Neper   0,02 (*) 

0213990  Andre   0,02 (*) 

0220000 ii) Løk 0,02 (*) 0,1 (*)  

0220010  Hvitløk   0,2 

0220020  Kepaløk (sølvløk)   1,5 

0220030  Sjalottløk   0,2 

0220040  Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)   1,5 

0220990  Andre   0,02 (*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker    

0231000 a) Søtvierfamilien  0,1 (*)  

0231010  Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium 

barbarum og L. chinense)) 

0,1  0,3 

0231020  Paprika (chilipepper) 0,02 (*)  0,5 

0231030  Eggplanter (pepino) 0,1  0,3 

0231040  Okra 0,02 (*)  0,02 (*) 

0231990  Andre 0,02 (*)  0,02 (*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,02 (*) 0,1 (*) 0,5 

0232010  Slangeagurker    

0232020  Sylteagurker    

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))    

0232990  Andre    

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,05 0,1 (*) 0,5 

0233010  Meloner (hornmelon)    

0233020  Kjempegresskar (vintersquash)    

0233030  Vannmeloner    

0233990  Andre    

0234000 d) Sukkermais 0,02 (*) 3 0,02 (*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  0,1 (*) 0,02 (*) 

0240000 iv) Kål 0,02 (*) 0,1 (*)  

0241000 a) Blomsterkål   0,1 

0241010  Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)    
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0241020  Blomkål    

0241990  Andre    

0242000 b) Hodekål    

0242010  Rosenkål   0,2 

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)   0,2 

0242990  Andre   0,02 (*) 

0243000 c) Bladkål   1,5 

0243010  Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)    

0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)    

0243990  Andre    

0244000 d) Knutekål   0,02 (*) 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  0,1 (*)  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,02 (*)   

0251010  Vårsalat (italiensk maissalat)   10 

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)   2 

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar 

loaf) 

  2 

0251040  Karse   2 

0251050  Vårkarse (**) (**) 2 

0251060  Salatsennep, rucola (steinsennep)   2 

0251070  Sareptasennep (**) (**) 2 

0251080  Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge 

spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8)) 

  2 

0251990  Andre   2 

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,02 (*)   

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)   0,5 

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

(**) (**) 2 

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete)   0,5 

0252990  Andre   0,5 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) (**) (**) 0,02 (*) 

0254000 d) Brønnkarse 0,02 (*)  0,02 (*) 

0255000 e) Salatsikori 0,02 (*)  0,02 (*) 

0256000 f) Urter   2 

0256010  Kjørvel 0,02 (*)   
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0256020  Gressløk 0,02 (*)   

0256030  Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk 

kjørvel og andre Apiacea-blader) 

0,02 (*)   

0256040  Persille 0,02 (*)   

0256050  Salvie (vintersar, sommersar) (**) (**)  

0256060  Rosmarin (**) (**)  

0256070  Timian (merian, oregano) (**) (**)  

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) (**) (**)  

0256090  Laurbærblader (**) (**)  

0256100  Estragon (isop) (**) (**)  

0256990  Andre (spiselige blomster) 0,02 (*)   

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,02 (*) 0,1 (*) 0,02 (*) 

0260010  Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), 

snittbønner, langbønner) 

   

0260020  Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

vignabønner) 

   

0260030  Erter (med belg) (sukkererter)    

0260040  Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)    

0260050  Linser    

0260990  Andre    

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,02 (*) 0,1 (*)  

0270010  Asparges   0,02 (*) 

0270020  Kardon   0,02 (*) 

0270030  Hageselleri   0,02 (*) 

0270040  Fennikel   0,02 (*) 

0270050  Artisjokk   2 

0270060  Purre   0,5 

0270070  Rabarbra   0,02 (*) 

0270080  Bambusskudd (**) (**) 0,02 (*) 

0270090  Palmehjerter (**) (**) 0,02 (*) 

0270990  Andre   0,02 (*) 

0280000 viii) Sopp 0,02 (*)  0,02 (*) 

0280010  Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)  0,1 (*)  

0280020  Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  50  

0280990  Andre  0,1 (*)  

0290000 ix) Tang og tare (**) (**) 0,02 (*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02 (*)  0,3 

0300010  Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

 2  
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0300020  Linser  10  

0300030  Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  10  

0300040  Søtlupiner  10  

0300990  Andre  0,1 (*)  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER    

0401000 i) Oljeholdige frø 0,05 (*)   

0401010  Linfrø  10 0,2 

0401020  Jordnøtter  0,1 (*) 0,04 

0401030  Valmuefrø  0,1 (*) 0,2 

0401040  Sesamfrø  0,1 (*) 0,2 

0401050  Solsikkefrø  20 0,3 

0401060  Rapsfrø (åkerkål, rybs)  10 0,2 

0401070  Soyabønner  20 0,02 (*) 

0401080  Sennepsfrø  10 0,2 

0401090  Bomullsfrø  10 0,3 

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  0,1 (*) 0,02 (*) 

0401110  Saflortistel (**) (**) 0,2 

0401120  Agurkurt (**) (**) 0,2 

0401130  Oljedodre (**) (**) 0,2 

0401140  Hampefrø  0,1 (*) 0,02 (*) 

0401150  Ricinus (**) (**) 0,2 

0401990  Andre  0,1 (*) 0,02 (*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,02 (*)  0,02 (*) 

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje  1  

0402020  Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**)  

0402030  Oljepalmefrukt (**) (**)  

0402040  Kapok (**) (**)  

0402990  Andre  0,1 (*)  

0500000 5. KORN 0,02 (*)   

0500010  Bygg  20 1 

0500020  Bokhvete (amarant, kinoa)  0,1 (*) 0,02 (*) 

0500030  Mais  1 0,02 (*) 

0500040  Hirse (stor busthirse, teff)  0,1 (*) 0,02 (*) 

0500050  Havre  20 1 

0500060  Ris  0,1 (*) 0,02 (*) 

0500070  Rug  10 0,2 

0500080  Sorghum/durra  20 0,5 
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0500090  Hvete (spelthvete, rughvete)  10 0,2 

0500990  Andre  0,1 (*) 0,02 (*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO    

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) 15 2 0,05 (*) 

0620000 ii) Kaffebønner (**) (**) 0,2 

0630000 iii) Urtete (tørket) (**) (**) 0,05 (*) 

0631000 a) Blomster (**) (**)  

0631010  Kamilleblomster (**) (**)  

0631020  Hibiskus (**) (**)  

0631030  Roseblader (**) (**)  

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) (**) (**)  

0631050  Lind (**) (**)  

0631990  Andre (**) (**)  

0632000 b) Blader (**) (**)  

0632010  Jordbærblader (**) (**)  

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader) (**) (**)  

0632030  Maté (**) (**)  

0632990  Andre (**) (**)  

0633000 c) Røtter (**) (**)  

0633010  Vendelrot (**) (**)  

0633020  Ginsengrot (**) (**)  

0633990  Andre (**) (**)  

0639000 d) Andre urteteer (**) (**)  

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner) (**) (**) 0,05 (*) 

0650000 v) Johannesbrød (**) (**) 0,05 (*) 

0700000 7. HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 15 0,1 (*) 10 

0800000 8. KRYDDER (**) (**) 0,05 (*) 

0810000 i) Frø (**) (**)  

0810010  Anisfrø (**) (**)  

0810020  Svartkarve (**) (**)  

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) (**)  

0810040  Korianderfrø (**) (**)  

0810050  Spisskummenfrø (**) (**)  

0810060  Dillfrø (**) (**)  

0810070  Fennikelfrø (**) (**)  

0810080  Bukkhornkløver (**) (**)  

0810090  Muskatnøtt (**) (**)  
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0810990  Andre (**) (**)  

0820000 ii) Frukt og bær (**) (**)  

0820010  Allehånde (**) (**)  

0820020  Anispepper (kinesisk pepper) (**) (**)  

0820030  Karve (**) (**)  

0820040  Kardemomme (**) (**)  

0820050  Einebær (**) (**)  

0820060  Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) (**) (**)  

0820070  Vaniljestenger (**) (**)  

0820080  Tamarind (**) (**)  

0820990  Andre (**) (**)  

0830000 iii) Bark (**) (**)  

0830010  Kanel (kassia) (**) (**)  

0830990  Andre (**) (**)  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler (**) (**)  

0840010  Lakris (**) (**)  

0840020  Ingefær (**) (**)  

0840030  Gurkemeie (kurkuma) (**) (**)  

0840040  Pepperrot (**) (**)  

0840990  Andre (**) (**)  

0850000 v) Knopper (**) (**)  

0850010  Kryddernellik (**) (**)  

0850020  Kapers (**) (**)  

0850990  Andre (**) (**)  

0860000 vi) Blomsterarr (**) (**)  

0860010  Safran (**) (**)  

0860990  Andre (**) (**)  

0870000 vii) Frøkapper (**) (**)  

0870010  Muskatblomme (**) (**)  

0870990  Andre (**) (**)  

0900000 9. SUKKERPLANTER (**) (**) 0,02 (*) 

0900010  Sukkerbete (rot) (**) (**)  

0900020  Sukkerrør (**) (**)  

0900030  Sikorirøtter (**) (**)  

0900990  Andre (**) (**)  
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1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, 

saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, 

f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse 

0,01 (*)  0,05 (*) 

1011000 a) Svin    

1011010  Kjøtt  0,05 (*)  

1011020  Fettfritt eller magert kjøtt  0,05 (*)  

1011030  Lever  0,05 (*)  

1011040  Nyrer  0,5  

1011050  Spiselig slakteavfall  0,05 (*)  

1011990  Andre  0,05 (*)  

1012000 b) Storfe    

1012010  Kjøtt  0,05 (*)  

1012020  Fett  0,05 (*)  

1012030  Lever  0,2  

1012040  Nyrer  2  

1012050  Spiselig slakteavfall  0,05 (*)  

1012990  Andre  0,05 (*)  

1013000 c) Sau  0,05 (*)  

1013010  Kjøtt    

1013020  Fett    

1013030  Lever    

1013040  Nyrer    

1013050  Spiselig slakteavfall    

1013990  Andre    

1014000 d) Geit  0,05 (*)  

1014010  Kjøtt    

1014020  Fett    

1014030  Lever    

1014040  Nyrer    

1014050  Spiselig slakteavfall    

1014990  Andre    

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler (**) (**)  

1015010  Kjøtt (**) (**)  

1015020  Fett (**) (**)  

1015030  Lever (**) (**)  

1015040  Nyrer (**) (**)  

1015050  Spiselig slakteavfall (**) (**)  



Nr. 79/176 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

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

1015990  Andre (**) (**)  

1016000 f) Fjørfe — kylling, gås, and og kalkun samt perlehøns — struts, due    

1016010  Kjøtt  0,05 (*)  

1016020  Fett  0,05 (*)  

1016030  Lever  0,05 (*)  

1016040  Nyrer  0,1 (*)  

1016050  Spiselig slakteavfall  0,05 (*)  

1016990  Andre  0,05 (*)  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) (**) (**)  

1017010  Kjøtt (**) (**)  

1017020  Fett  (**) (**)  

1017030  Lever (**) (**)  

1017040  Nyrer (**) (**)  

1017050  Spiselig slakteavfall (**) (**)  

1017990  Andre (**) (**)  

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og 

annet fett fra melk, ost eller ostemasse 

0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 

1020010  Storfe    

1020020  Sau    

1020030  Geit    

1020040  Hest    

1020990  Andre    

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, 

tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte 

konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel 

0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

1030010  Kylling    

1030020  And (**) (**)  

1030030  Gås (**) (**)  

1030040  Vaktel (**) (**)  

1030990  Andre (**) (**)  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) (**) (**) 0,05 (*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) (**) (**) 0,05 (*) 

1060000 vi) Snegler (**) (**) 0,05 (*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter (**) (**) 0,05 (*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B i vedlegg III, gjelder for. 

(F)  = Løselig i fett.» 
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a)  I del A skal kolonnene for emamektinbenzoat, etofenproks, flutriafol, fosmet, spinosad og 

spirotetramat lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER       

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01 (*) 1 0,2 0,2 0,3 1 

0110010  Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, 

tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

      

0110020  Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og 

andre hybrider) 

      

0110030  Sitroner (ekte sitron, sitron)       

0110040  Limetter       

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer 

og andre hybrider) 

      

0110990  Andre       

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,01 (*)  0,05 (*)   0,5 

0120010  Mandler  0,01 (*)  2 1  

0120020  Paranøtter  0,01 (*)  0,05 (*) 0,07  

0120030  Kasjunøtter  0,01 (*)  0,05 (*) 0,07  

0120040  Kastanjer  0,5  2 0,07  

0120050  Kokosnøtter  0,01 (*)  0,05 (*) 0,07  

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)  0,5  0,1 0,07  

0120070  Macadamianøtter  0,01 (*)  0,05 (*) 0,07  

0120080  Pekannøtter  0,01 (*)  0,05 (*) 0,07  

0120090  Pinjekjerner  0,01 (*)  0,05 (*) 0,07  

0120100  Pistasienøtter  0,01 (*)  2 0,07  

0120110  Valnøtter  0,01 (*)  2 0,07  

0120990  Andre  0,01 (*)  0,05 (*) 0,07  

0130000 iii) Kjernefrukter 0,02 1 0,3 0,2  1 

0130010  Epler (villepler)     1  
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0130020  Pærer (japanske pærer)     1  

0130030  Kveder     0,5  

0130040  Mispel     0,5  

0130050  Japansk mispel     0,5  

0130990  Andre     0,5  

0140000 iv) Steinfrukter   0,05 (*)  1 3 

0140010  Aprikoser 0,02 1  0,05 (*)   

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0,01 (*) 1  1   

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,03 0,6  1   

0140040  Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) 0,02 1  0,6   

0140990  Andre 0,01 (*) 0,5  0,05 (*)   

0150000 v) Bær og småfrukter       

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,05 5  0,05 (*) 0,5 2 

0151010  Borddruer   0,05 (*)    

0151020  Vindruer   1    

0152000 b) Jordbær 0,05 1 0,5 0,05 (*) 0,3 0,1 (*) 

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,01 (*)  0,05 (*) 0,05 (*)  0,1 (*) 

0153010  Bjørnebær  1   1,5  

0153020  Blåbringebær (loganbær, boysenbær og 

moltebær) 

 1   1  

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær 

(Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus 

arcticus x idaeus)) 

 1   1,5  

0153990  Andre  0,01 (*)   0,02 (*)  

0154000 d) Andre småfrukter og bær 0,01 (*)  0,05 (*)   0,1 (*) 

0154010  Blåbær (blåbær)  1  10 0,4  

0154020  Tranebær (tyttebær)  1  10 0,02 (*)  

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips  1  2 0,3  

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre 

Ribes-sorter) 

 1  0,05 (*) 0,3  

0154050  Nyper  0,01 (*)  2 0,3  

0154060  Morbær (melbær)  0,01 (*)  2 0,02 (*)  

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  0,01 (*)  2 0,3  

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg 

(havtindved), hagtorn, søtmispel og andre bær 

fra trær) 

 0,01 (*)  2 0,3  

0154990  Andre  0,01 (*)  2 0,02 (*)  
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0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01 (*)      

0161000 a) Spiselig skall   0,05 (*)   0,1 (*) 

0161010  Dadler  0,01 (*)  0,05 (*) 0,02 (*)  

0161020  Fikener  1  2 0,02 (*)  

0161030  Bordoliven  0,01 (*)  3 0,02 (*)  

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami 

(oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x 

Fortunella spp.)) 

 0,01 (*)  2 0,02 (*)  

0161050  Stjernefrukt (bilimbi)  0,01 (*)  2 0,02 (*)  

0161060  Daddelplommer  1  0,05 (*) 0,05  

0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler 

(vannepler), malayepler, rosenepler, 

eugeniabær, surinambær (grumichama 

Eugenia uniflora)) 

 0,01 (*)  2 0,02 (*)  

0161990  Andre  0,01 (*)  2 0,02 (*)  

0162000 b) Uspiselig skall, små   0,05 (*)    

0162010  Kiwier  1  0,05 (*) 0,2 0,3 

0162020  Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), 

mangostan) 

 0,01 (*)  2 0,02 (*) 15 

0162030  Pasjonsfrukt  0,01 (*)  0,05 (*) 0,7 0,1 (*) 

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)  0,01 (*)  2 0,02 (*) 0,1 (*) 

0162050  Stjerneepler  0,01 (*)  2 0,02 (*) 0,1 (*) 

0162060  Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, 

hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul 

sapot) og mammeysapot) 

 0,01 (*)  2 0,02 (*) 0,1 (*) 

0162990  Andre  0,01 (*)  2 0,02 (*) 0,1 (*) 

0163000 c) Uspiselig skall, store       

0163010  Avokadoer  0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,7 

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  0,01 (*) 0,3 0,05 (*) 2 0,1 (*) 

0163030  Mango  0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,3 

0163040  Papaya  0,01 (*) 0,05 (*) 2 0,5 0,4 

0163050  Granatepler  1 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0163060  Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), 

llama og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

 0,01 (*) 0,05 (*) 2 0,02 (*) 0,1 (*) 

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  0,01 (*) 0,05 (*) 2 0,02 (*) 0,1 (*) 

0163080  Ananas  0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0163090  Brødfrukt (jackfrukt)  0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0163100  Durian  0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 
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0163110  Surannona (guanabana)  0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0163990  Andre  0,01 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    0,05 (*)   

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01 (*)      

0211000 a) Poteter  0,5 0,2  0,02 (*) 0,8 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  0,01 (*) 0,05 (*)  0,02 (*) 0,1 (*) 

0212010  Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)       

0212020  Søtpoteter       

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)       

0212040  Arrowrot       

0212990  Andre       

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  0,01 (*)    0,1 (*) 

0213010  Rødbeter   0,05 (*)  0,02 (*)  

0213020  Gulrøtter   0,2  0,02 (*)  

0213030  Knollselleri   0,05 (*)  0,02 (*)  

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, 

gentianarot) 

  0,05 (*)  0,02 (*)  

0213050  Jordskokk   0,05 (*)  0,02 (*)  

0213060  Pastinakk   0,05 (*)  0,02 (*)  

0213070  Rotpersille   0,05 (*)  0,02 (*)  

0213080  Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små 

reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

  0,05 (*)  0,3  

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk 

østersurt)) 

  0,05 (*)  0,02 (*)  

0213100  Kålrot   0,05 (*)  0,02 (*)  

0213110  Neper   0,05 (*)  0,02 (*)  

0213990  Andre   0,05 (*)  0,02 (*)  

0220000 ii) Løk 0,01 (*)  0,05 (*)    

0220010  Hvitløk  0,5   0,1 0,1 (*) 

0220020  Kepaløk (sølvløk)  0,5   0,2 0,4 

0220030  Sjalottløk  0,01 (*)   0,1 0,1 (*) 

0220040  Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)    0,01 (*)   4 0,1 (*) 

0220990  Andre  0,01 (*)   0,1 0,1 (*) 
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0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker       

0231000 a) Søtvierfamilien 0,02      

0231010  Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, 

bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum 

og L. chinense)) 

 1 0,3  1 2 

0231020  Paprika (chilipepper)  2 1  2 2 

0231030  Eggplanter (pepino)  0,5 0,3  1 2 

0231040  Okra  0,01 (*) 0,05 (*)  1 1 

0231990  Andre  0,01 (*) 0,05 (*)  1 1 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,01 (*)  0,05 (*)   0,2 

0232010  Slangeagurker  0,2   1  

0232020  Sylteagurker  0,01 (*)   0,2  

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, mandel-

gresskar (patisson)) 

 0,01 (*)   0,2  

0232990  Andre  0,01 (*)   0,2  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,01 (*)  0,3  1 0,2 

0233010  Meloner (hornmelon)  0,5     

0233020  Kjempegresskar (vintersquash)  0,5     

0233030  Vannmeloner  0,5     

0233990  Andre  0,01 (*)     

0234000 d) Sukkermais 0,01 (*) 0,05 0,05 (*)  0,02 (*) 0,1 (*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,02 0,01 (*) 0,05 (*)  0,02 (*) 0,1 (*) 

0240000 iv) Kål 0,01 (*)  0,05 (*)  2  

0241000 a) Blomsterkål  0,2    1 

0241010  Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, 

brokkolirybs) 

      

0241020  Blomkål       

0241990  Andre       

0242000 b) Hodekål       

0242010  Rosenkål  2    0,3 

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  2    2 

0242990  Andre  0,2    0,1 (*) 

0243000 c) Bladkål  0,2    7 

0243010  Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, 

pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

      

0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, 

portugisisk kål, åkerkål) 

      

0243990  Andre       

0244000 d) Knutekål  0,2    2 
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0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   0,05 (*)    

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder 

Brassicacea 

    10 7 

0251010  Vårsalat (italiensk maissalat) 1 3     

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, 

romanosalat) 

1 3     

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, 

italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar 

loaf) 

0,2 3     

0251040  Karse 1 3     

0251050  Vårkarse 1 0,01 (*)     

0251060  Salatsennep, rucola (steinsennep) 1 3     

0251070  Sareptasennep 1 0,01 (*)     

0251080  Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, 

erteblader, reddikblader og andre unge spirer 

av Brassica (høstet opp til bladstadium 8)) 

1 0,01 (*)     

0251990  Andre 1 0,01 (*)     

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01 (*)    10 7 

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)  3     

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, 

vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

 0,01 (*)     

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  3     

0252990  Andre  0,01 (*)     

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) 0,01 (*) 0,01 (*)   10 0,1 (*) 

0254000 d) Brønnkarse 0,01 (*) 0,01 (*)   10 7 

0255000 e) Salatsikori 0,01 (*) 0,01 (*)   10 0,1 (*) 

0256000 f) Urter 1 3    4 

0256010  Kjørvel     10  

0256020  Gressløk     10  

0256030  Bladselleri (blader av fennikel, koriander, 

dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel 

og andre Apiacea-blader) 

    10  

0256040  Persille     60  

0256050  Salvie (vintersar, sommersar)     10  

0256060  Rosmarin     10  

0256070  Timian (merian, oregano)     10  

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, 

peppermynte) 

    10  
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0256090  Laurbærblader     10  

0256100  Estragon (isop)     10  

0256990  Andre (spiselige blomster)     10  

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01 (*)     1,5 

0260010  Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, 

brytbønner), prydbønner (runner beans), 

snittbønner, langbønner) 

 0,5 0,05 (*)  0,5  

0260020  Bønner (uten belg) (bønnevikker, 

flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

vignabønner) 

 0,5 0,05 (*)  0,3  

0260030  Erter (med belg) (sukkererter)  0,01 (*) 0,05 (*)  0,5  

0260040  Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)  0,01 (*) 0,1  0,3  

0260050  Linser  0,01 (*) 0,05 (*)  0,3  

0260990  Andre  0,01 (*) 0,05 (*)  0,3  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  0,01 (*) 0,05 (*)    

0270010  Asparges 0,01 (*)    0,2 0,1 (*) 

0270020  Kardon 0,01 (*)    0,2 0,1 (*) 

0270030  Hageselleri 0,01 (*)    5 4 

0270040  Fennikel 0,01 (*)    5 0,1 (*) 

0270050  Artisjokk 0,1    0,2 0,1 (*) 

0270060  Purre 0,01 (*)    0,5 0,1 (*) 

0270070  Rabarbra 0,01 (*)    0,2 0,1 (*) 

0270080  Bambusskudd 0,01 (*)    0,2 0,1 (*) 

0270090  Palmehjerter 0,01 (*)    0,2 0,1 (*) 

0270990  Andre 0,01 (*)    0,2 0,1 (*) 

0280000 viii) Sopp 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*)  0,02 (*) 0,1 (*) 

0280010  Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, 

shiitakesopp) 

      

0280020  Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, 

steinsopp) 

      

0280990  Andre       

0290000 ix) Tang og tare 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*)  0,02 (*) 0,1 (*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01 (*)  0,05 (*) 0,05 (*) 0,02 (*) 2 

0300010  Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) 

flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

 0,05     

0300020  Linser  0,5     

0300030  Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  0,5     

0300040  Søtlupiner  0,5     

0300990  Andre  0,01 (*)     
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0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01 (*)    0,02 (*)  

0401000 i) Oljeholdige frø    0,05 (*)   

0401010  Linfrø  0,01 (*) 0,2   0,1 (*) 

0401020  Jordnøtter  0,01 (*) 0,2   0,1 (*) 

0401030  Valmuefrø  0,01 (*) 0,2   0,1 (*) 

0401040  Sesamfrø  0,01 (*) 0,2   0,1 (*) 

0401050  Solsikkefrø  0,01 (*) 0,2   0,1 (*) 

0401060  Rapsfrø (åkerkål, rybs)  0,05 0,2   0,1 (*) 

0401070  Soyabønner  0,01 (*) 0,4   4 

0401080  Sennepsfrø  0,01 (*) 0,2   0,1 (*) 

0401090  Bomullsfrø  0,01 (*) 0,2   0,4 

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  0,01 (*) 0,2   0,1 (*) 

0401110  Saflortistel  0,01 (*) 0,2   0,1 (*) 

0401120  Agurkurt  0,01 (*) 0,2   0,1 (*) 

0401130  Oljedodre  0,01 (*) 0,2   0,1 (*) 

0401140  Hampefrø  0,01 (*) 0,2   0,1 (*) 

0401150  Ricinus  0,01 (*) 0,2   0,1 (*) 

0401990  Andre  0,01 (*) 0,2   0,1 (*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter  0,01 (*) 0,05 (*)   0,1 (*) 

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje    3   

0402020  Palmenøtter (palmekjerner)    0,05 (*)   

0402030  Oljepalmefrukt    0,05 (*)   

0402040  Kapok    0,05 (*)   

0402990  Andre    0,05 (*)   

0500000 5. KORN 0,01 (*) 0,5 0,5  1 0,1 (*) 

0500010  Bygg    0,05 (*)   

0500020  Bokhvete (amarant, kinoa)    0,05 (*)   

0500030  Mais    0,05 (*)   

0500040  Hirse (stor busthirse, teff)    0,05 (*)   

0500050  Havre    0,05 (*)   

0500060  Ris    0,05 (*)   

0500070  Rug    0,05 (*)   

0500080  Sorghum/durra    0,2   

0500090  Hvete (spelthvete, rughvete)    0,05 (*)   

0500990  Andre    0,05 (*)   
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0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,02 (*) 0,01 (*)  0,1 (*)  0,1 (*) 

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og 

ugjærede, av Camellia sinensis) 

  0,05 (*)  0,05 (*)  

0620000 ii) Kaffebønner   0,15  0,02 (*)  

0630000 iii) Urtete (tørket)   0,05 (*)  0,05 (*)  

0631000 a) Blomster       

0631010  Kamilleblomster       

0631020  Hibiskus       

0631030  Roseblader       

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus 

nigra)) 

      

0631050  Lind       

0631990  Andre       

0632000 b) Blader       

0632010  Jordbærblader       

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader)       

0632030  Maté       

0632990  Andre       

0633000 c) Røtter       

0633010  Vendelrot       

0633020  Ginsengrot       

0633990  Andre       

0639000 d) Andre urteteer       

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner)   0,05 (*)  0,02 (*)  

0650000 v) Johannesbrød   0,05 (*)  0,02 (*)  

0700000 7. HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter 

og ikke-konsentrert pulver 

0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*) 22 15 

0800000 8. KRYDDER 0,02 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,1 (*)  0,1 (*) 

0810000 i) Frø     0,02 (*)  

0810010  Anisfrø       

0810020  Svartkarve       

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø)       

0810040  Korianderfrø       

0810050  Spisskummenfrø       

0810060  Dillfrø       

0810070  Fennikelfrø       
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0810080  Bukkhornkløver       

0810090  Muskatnøtt       

0810990  Andre       

0820000 ii) Frukt og bær     0,02 (*)  

0820010  Allehånde       

0820020  Anispepper (kinesisk pepper)       

0820030  Karve       

0820040  Kardemomme       

0820050  Einebær       

0820060  Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)       

0820070  Vaniljestenger       

0820080  Tamarind       

0820990  Andre       

0830000 iii) Bark     0,02 (*)  

0830010  Kanel (kassia)       

0830990  Andre       

0840000 iv) Røtter eller jordstengler     0,02 (*)  

0840010  Lakris       

0840020  Ingefær       

0840030  Gurkemeie (kurkuma)       

0840040  Pepperrot       

0840990  Andre       

0850000 v) Knopper       

0850010  Kryddernellik     0,02 (*)  

0850020  Kapers     0,4  

0850990  Andre     0,02 (*)  

0860000 vi) Blomsterarr     0,02 (*)  

0860010  Safran       

0860990  Andre       

0870000 vii) Frøkapper     0,02 (*)  

0870010  Muskatblomme       

0870990  Andre       

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01 (*)   0,05 (*) 0,05 0,1 (*) 

0900010  Sukkerbete (rot)  0,5 0,1    

0900020  Sukkerrør  0,01 (*) 0,05 (*)    
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0900030  Sikorirøtter  0,01 (*) 0,05 (*)    

0900990  Andre  0,01 (*) 0,05 (*)    

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

      

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, 

animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i 

saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, 

andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og 

næringsmidler framstilt av disse 

  0,01 (*) 0,1   

1011000 a) Svin  0,5     

1011010  Kjøtt 0,01 (*)    0,05 0,05 

1011020  Fettfritt eller magert kjøtt 0,02    1 0,01 (*) 

1011030  Lever 0,08    0,5 0,7 

1011040  Nyrer 0,08    0,3 0,7 

1011050  Spiselig slakteavfall 0,08    0,5 0,7 

1011990  Andre 0,01 (*)     0,01 (*) 

1012000 b) Storfe  0,5     

1012010  Kjøtt 0,01 (*)    0,3 0,05 

1012020  Fett 0,02    3 0,01 (*) 

1012030  Lever 0,08    2 0,7 

1012040  Nyrer 0,08    1 0,7 

1012050  Spiselig slakteavfall 0,08    0,5 0,7 

1012990  Andre 0,01 (*)     0,01 (*) 

1013000 c) Sau  0,5     

1013010  Kjøtt 0,01 (*)    0,05 0,05 

1013020  Fett 0,02    2 0,01 (*) 

1013030  Lever 0,08    0,5 0,7 

1013040  Nyrer 0,08    0,5 0,7 

1013050  Spiselig slakteavfall 0,08    0,5 0,7 

1013990  Andre 0,01 (*)     0,01 (*) 

1014000 d) Geit  0,5     

1014010  Kjøtt 0,01 (*)    0,05 0,05 

1014020  Fett 0,02    2 0,01 (*) 

1014030  Lever 0,08    0,5 0,7 

1014040  Nyrer 0,08    0,5 0,7 

1014050  Spiselig slakteavfall 0,08    0,5 0,7 

1014990  Andre 0,01 (*)     0,01 (*) 
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1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  0,5     

1015010  Kjøtt 0,01 (*)    0,05 0,05 

1015020  Fett 0,02    2 0,01 (*) 

1015030  Lever 0,08    0,5 0,7 

1015040  Nyrer 0,08    0,5 0,7 

1015050  Spiselig slakteavfall 0,08    0,5 0,7 

1015990  Andre 0,01 (*)     0,01 (*) 

1016000 f) Fjørfe — kylling, gås, and og kalkun samt 

perlehøns — struts, due 

0,01 (*) 0,01 (*)    0,01 (*) 

1016010  Kjøtt     0,2  

1016020  Fett     1  

1016030  Lever     0,2  

1016040  Nyrer     0,2  

1016050  Spiselig slakteavfall     0,2  

1016990  Andre       

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)  0,5   0,02 (*)  

1017010  Kjøtt 0,01 (*)     0,05 

1017020  Fett 0,02     0,01 (*) 

1017030  Lever 0,08     0,7 

1017040  Nyrer 0,08     0,7 

1017050  Spiselig slakteavfall 0,08     0,7 

1017990  Andre 0,01 (*)     0,01 (*) 

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt 

sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett 

fra melk, ost eller ostemasse 

0,01 (*) 0,05 0,01 (*) 0,05 (*) 0,5 0,005 (*) 

1020010  Storfe       

1020020  Sau       

1020030  Geit       

1020040  Hest       

1020990  Andre       

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg 

uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, 

dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste 

eller på annen måte konserverte, også tilsatt 

sukker eller annet søtningsmiddel 

0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,2 0,01 (*) 

1030010  Kylling       

1030020  And       

1030030  Gås       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1030040  Vaktel       

1030990  Andre       

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,05 (*) 0,05 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,05 (*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1060000 vi) Snegler 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,01 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(F)  =  Løselig i fett. 

Fosmet (fosmet og fosmetokson uttrykt som fosmet) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Fosmet – kode 1000000 unntatt 1040000: Fosmet 

Spirotetramat og dets 4 metabolitter BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroksy, BYI08330-monohydroksy og BYI08330 enol-glukosid, uttrykt som spirotetramat (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

Spirotetramat – kode 1000000 unntatt 1040000: Spirotetramat og dets metabolitt BYI08330-enol uttrykt som spirotetramat.» 
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b)  I del B skal kolonnene for etoksazol og glyfosat lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

E
to

k
sa

zo
l 

G
ly

fo
sa

t 

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

0130040 Mispel 0,07 0,1 (*) 

0130050 Japansk mispel 0,07 0,1 (*) 

0154050 Nyper 0,02(*) 0,1 (*) 

0154060 Morbær (melbær) 0,02(*) 0,1 (*) 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0161060 Daddelplommer 0,02 (*) 0,1 (*) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, 

surinambær (grumichama Eugenia uniflora)) 

0,02 (*) 0,1 (*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0162050 Stjerneepler 0,02 (*) 0,1 (*) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) 

og mammeysapot) 

0,02 (*) 0,1 (*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), llama og andre mellomstore frukter av familien 

Annonaceae) 

0,02 (*) 0,1 (*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0163100 Durian 0,02 (*) 0,1 (*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0212040 Arrowrot 0,02 (*) 0,1 (*) 

0251050 Vårkarse 0,02 (*) 0,1 (*) 

0251070 Sareptasennep 0,02 (*) 0,1 (*) 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola 

soda)) 

0,02 (*) 0,1 (*) 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0256050 Salvie (vintersar, sommersar) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0256060 Rosmarin 0,02 (*) 0,1 (*) 

0256070 Timian (merian, oregano) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 15 0,1 (*) 

0256090 Laurbærblader 0,02 (*) 0,1 (*) 

0256100 Estragon (isop) 0,02 (*) 0,1 (*) 

0270080 Bambusskudd 0,02 (*) 0,1 (*) 

0270090 Palmehjerter 0,02 (*) 0,1 (*) 
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(1) (2) (3) (4) 

0290000 ix) Tang og tare   

0401110  Saflortistel 0,05 (*) 0,1 (*) 

0401120  Agurkurt 0,05 (*) 0,1 

0401130  Oljedodre 0,05 (*) 0,1 

0401150  Ricinus 0,05 (*) 0,1 

0402020  Palmenøtter (palmekjerner) 0,02 (*) 0,1 

0402030  Oljepalmefrukt 0,02 (*) 0,1 

0402040  Kapok 0,02 (*) 0,1 

0620000 ii) Kaffebønner 0,05 (*) 0,1 

0630000 iii) Urtete (tørket) 0,05 (*) 2 (*) 

0631000 a) Blomster 0,05 (*) 2 (*) 

0631010  Kamilleblomster 0,05 (*) 2 (*) 

0631020  Hibiskus 0,05 (*) 2 (*) 

0631030  Roseblader 0,05 (*) 2 (*) 

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 0,05 (*) 2 (*) 

0631050  Lind 0,05 (*) 2 (*) 

0631990  Andre 0,05 (*) 2 (*) 

0632000 b) Blader 0,05 (*) 2 (*) 

0632010  Jordbærblader 0,05 (*) 2 (*) 

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader) 0,05 (*) 2 (*) 

0632030  Maté 0,05 (*) 2 (*) 

0632990  Andre 0,05 (*) 2 (*) 

0633000 c) Røtter 0,05 (*) 2 (*) 

0633010  Vendelrot 0,05 (*) 2 (*) 

0633020  Ginsengrot 0,05 (*) 2 (*) 

0633990  Andre 0,05 (*) 2 (*) 

0639000 d) Andre urteteer 0,05 (*) 2 (*) 

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner) 0,05 (*) 0,1 (*) 

0650000 v) Johannesbrød 0,05 (*) 0,1 (*) 

0800000 8. KRYDDER 0,05 (*) 0,1 (*) 

0810000 i) Frø 0,05 (*) 0,1 (*) 

0810010  Anisfrø 0,05 (*) 0,1 (*) 

0810020  Svartkarve 0,05 (*) 0,1 (*) 

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø) 0,05 (*) 0,1 (*) 

0810040  Korianderfrø 0,05 (*) 0,1 (*) 

0810050  Spisskummenfrø 0,05 (*) 0,1 (*) 

0810060  Dillfrø 0,05 (*) 0,1 (*) 

0810070  Fennikelfrø 0,05 (*) 0,1 (*) 
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(1) (2) (3) (4) 

0810080  Bukkhornkløver 0,05 (*) 0,1 (*) 

0810090  Muskatnøtt 0,05 (*) 0,1 (*) 

0810990  Andre 0,05 (*) 0,1 (*) 

0820000 ii) Frukt og bær 0,05 (*) 0,1 (*) 

0820010  Allehånde 0,05 (*) 0,1 (*) 

0820020  Anispepper (kinesisk pepper) 0,05 (*) 0,1 (*) 

0820030  Karve 0,05 (*) 0,1 (*) 

0820040  Kardemomme 0,05 (*) 0,1 (*) 

0820050  Einebær 0,05 (*) 0,1 (*) 

0820060  Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) 0,05 (*) 0,1 (*) 

0820070  Vaniljestenger 0,05 (*) 0,1 (*) 

0820080  Tamarind 0,05 (*) 0,1 (*) 

0820990  Andre 0,05 (*) 0,1 (*) 

0830000 iii) Bark 0,05 (*) 0,1 (*) 

0830010  Kanel (kassia) 0,05 (*) 0,1 (*) 

0830990  Andre 0,05 (*) 0,1 (*) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler 0,05 (*) 0,1 (*) 

0840010  Lakris 0,05 (*) 0,1 (*) 

0840020  Ingefær 0,05 (*) 0,1 (*) 

0840030  Gurkemeie (kurkuma) 0,05 (*) 0,1 (*) 

0840040  Pepperrot 0,05 (*) 0,1 (*) 

0840990  Andre 0,05 (*) 0,1 (*) 

0850000 v) Knopper 0,05 (*) 0,1 (*) 

0850010  Kryddernellik 0,05 (*) 0,1 (*) 

0850020  Kapers 0,05 (*) 0,1 (*) 

0850990  Andre 0,05 (*) 0,1 (*) 

0860000 vi) Blomsterarr 0,05 (*) 0,1 (*) 

0860010  Safran 0,05 (*) 0,1 (*) 

0860990  Andre 0,05 (*) 0,1 (*) 

0870000 vii) Frøkapper 0,05 (*) 0,1 (*) 

0870010  Muskatblomme 0,05 (*) 0,1 (*) 

0870990  Andre 0,05 (*) 0,1 (*) 

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,02 (*)  

0900010 Sukkerbete (rot) 0,02 (*) 15 

0900020 Sukkerrør 0,02 (*) 0,1 (*) 

0900030 Sikorirøtter 0,02 (*) 0,1 (*) 

0900990 Andre 0,02 (*) 0,1 (*) 
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(1) (2) (3) (4) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,01 (*) 0,05 (*) 

1015010  Kjøtt 0,01 (*) 0,05 (*) 

1015020  Fett 0,01 (*) 0,05 (*) 

1015030  Lever 0,01 (*) 0,05 (*) 

1015040  Nyrer 0,01 (*) 0,05 (*) 

1015050  Spiselig slakteavfall 0,01 (*) 0,05 (*) 

1015990  Andre 0,01 (*) 0,05 (*) 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) 0,01 (*) 0,05 (*) 

1017010  Kjøtt 0,01 (*) 0,05 (*) 

1017020  Fett 0,01 (*) 0,05 (*) 

1017030  Lever 0,01 (*) 0,05 (*) 

1017040  Nyrer 0,01 (*) 0,05 (*) 

1017050  Spiselig slakteavfall 0,01 (*) 0,05 (*) 

1017990  Andre 0,01 (*) 0,05 (*) 

1030020  And 0,01 (*) 0,05 (*) 

1030030  Gås 0,01 (*) 0,05 (*) 

1030040  Vaktel 0,01 (*) 0,05 (*) 

1030990  Andre 0,01 (*) 0,05 (*) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,05 (*) 0,05 (*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01 (*) 0,05 (*) 

1060000 vi) Snegler 0,01 (*) 0,05 (*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,01 (*) 0,05 (*)’ 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 500/2013 

av 30. mai 2013 

om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med 

hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus stamme BV-0001, 

azoksystrobin, klotianidin, fenpyrazamin, heptamaloksyloglukan, metrafenon, Paecilomyces 

lilacinus stamme 251, propikonazol, kizalofop-P, spiromesifen, tebukonazol, tiametoksam og 

zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme i eller på visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 5 nr. 1 og 

artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Grenseverdier for rester av acetamiprid, azoksystrobin 

og propikonazol er fastsatt i vedlegg II og i del B i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

Grenseverdier for rester av klotianidin, fenpyrazamin, 

metrafenon, kizalofop-P, spiromesifen, tebukonazol og 

tiametoksam er fastsatt i del A i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 396/2005. For Adoxophyes orana 

granulovirus stamme BV-0001, heptamaloksyloglukan, 

Paecilomyces lilacinus stamme 251 og 

zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme, ble det ikke 

fastsatt særlige grenseverdier i vedlegg II og III, og 

stoffene ble heller ikke oppført i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 396/2005, og standardverdien på 

0,01 mg/kg har derfor anvendelse. 

2) Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning 

av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det 

aktive stoffet acetamiprid på portulakk, belgfrukter og 

tørkede belgfrukter (bønner og erter), er det i samsvar 

med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 

inngitt en søknad om endring av de gjeldende 

grenseverdiene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 151 av 4.6.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 14. 

3) Når det gjelder azoksystrobin, er det inngitt en slik 

søknad for salat og andre salatplanter, spinat og 

lignende, hageselleri, kardon, krydder (frø, frukt og bær) 

og rabarbra. Når det gjelder klotianidin, er det inngitt en 

slik søknad for friske urter (unntatt kjørvel). Når det 

gjelder fenpyrazamin, er det inngitt en slik søknad for 

bruk på ferskener, aprikoser og jordbær. Når det gjelder 

metrafenon, er det inngitt en slik søknad for jordbær, 

tomater, paprika, eggplanter, frukter av gresskarfamilien 

og dyrket sopp. Når det gjelder propikonazol, er det 

inngitt en slik søknad for sitrusfrukter. Når det gjelder 

kizalofop-P, er det inngitt en slik søknad for rapsfrø, 

solsikkefrø, soyabønner og bomullsfrø. Når det gjelder 

tebukonazol, er det inngitt en slik søknad for 

sitrusfrukter (unntatt appelsiner), salat og andre 

salatplanter, persille, gressløk og tørkede belgfrukter. 

Når det gjelder tiametoksam, er det inngitt en slik 

søknad for bordoliven, oliven til produksjon av 

olivenolje, blomkål og artisjokker. 

4) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 4 i forordning (EF) 

nr. 396/2005 er det inngitt en søknad for bruk av 

fenpyrazamin på mandler, druer og jordbær. Søkeren 

hevder at den tillatte bruken av fenpyrazamin på slike 

vekster i USA fører til restmengder som overstiger 

grenseverdiene som er godkjent i forordning (EF) 

nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er nødvendig 

for å unngå handelshindringer for import av disse 

vekstene. 

5) Når det gjelder spiromesifen, er det inngitt en slik 

søknad for bruk på te. Søkeren hevder at den tillatte 

bruken av spiromesifen på slike vekster i Japan, India 

og Indonesia fører til restmengder som overstiger 

grenseverdien som er godkjent i forordning (EF) 

nr. 396/2005, og at høyere grenseverdier er nødvendig 

for å unngå handelshindringer for import av te.  

2017/EØS/79/22 
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6) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 

er disse søknadene vurdert av de berørte 

medlemsstatene, og vurderingsrapportene er oversendt 

Kommisjonen. 

7) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 

heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og 

vurderingsrapportene, og undersøkte særlig risikoene 

for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har 

avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte 

grenseverdiene for restmengder(2). Myndigheten 

oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og 

medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelig for 

offentligheten. 

(8)  Myndigheten fastslo i sine grunngitte uttalelser at når 

det gjelder bruk av acetamiprid på belgfrukter (bønner 

og erter med belg) og tørkede belgfrukter (bønner og 

erter), er antall prøver ikke tilstrekkelig til å fastsette 

nye grenseverdier for restmengder for de nordlige deler 

av EU. Når det gjelder bruk av fenpyrazamin på 

aprikoser og bruk av kizalofop-P på soyabønner, fastslo 

Myndigheten at de framlagte opplysningene ikke er 

tilstrekkelig til å fastsette en ny grenseverdi for 

restmengder. Når det gjelder bruk av fenpyrazamin på 

jordbær, fastslo Myndigheten at de framlagte 

opplysningene ikke er tilstrekkelig til å fastsette en ny 

grenseverdi for utendørs bruk. 

9) Når det gjelder alle andre søknader, fastslo 

Myndigheten at alle opplysningskrav var oppfylt, og at 

endringene av grenseverdiene som søkerne hadde 

anmodet om, var akseptable med hensyn til 

forbrukersikkerhet, på grunnlag av en vurdering av 

forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske 

forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de siste 

opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. 

Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom 

konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, 

eller kortvarig eksponering som følge av overdrevent 

konsum av de berørte vekstene og produktene, viste at 

det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak 

(ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides. 

10) Når det gjelder Adoxophyes orana granulovirus stamme 

BV-0001, Paecilomyces lilacinus stamme 251 og 

zucchinigulmosaikkvirus – svak stamme fastslo 

Myndigheten(3) at nevnte stoffer ikke er 

sykdomsframkallende for mennesker, og at de ikke vil 

produsere toksiner. På bakgrunn av nevnte konklusjon 

anser Kommisjonen at stoffene bør oppføres i vedlegg 

IV til forordning (EF) nr. 396/2005. Når det gjelder 

heptamaloksyloglukan, fastslo Myndigheten(3) at stoffet 

bør føres opp i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

11) Codex Alimentarius-kommisjonen fastsatte 7. juli 

2012(3) CXL-grenseverdiene for restmengder for 

acetamiprid, klotianidin, tebukonazol og tiametoksam. 

Disse CXL-grenseverdiene bør oppføres i forordning 

(EF) nr. 396/2005 som grenseverdier for restmengder, 

unntatt de CXL-grenseverdiene som ikke er trygge for 

en europeisk forbrukergruppe og som Unionen har 

framlagt sine forbehold om for Codex Alimentarius-

kommisjonen(3). 

12) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringer av grenseverdiene å 

oppfylle relevante krav i artikkel 14 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 396/2005. 

13) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 30. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 
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(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på http://www.efsa.europa.eu: «Reasoned opinion on the modification 

of the existing MRLs for acetamiprid in purslane, legume vegetables and pulses (beans and peas).» EFSA 

Journal 2012; 10(12):3051 [28 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3051. «Reasoned opinion on the modification of the 

existing MRLs for azoxystrobin in lettuce, spinach, celery, cardoon, spices and rhubarb.» EFSA Journal 2012; 

10(11):2991 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2991. «Reasoned opinion on the modification of the existing 

MRLs for fenpyrazamine in almonds, grapes, apricots, peaches and strawberries.» EFSA Journal 2012; 

10(11):2989 [32 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2989. «Reasoned opinion on the modification of the existing 

MRLs for metrafenone in various crops.» EFSA Journal 2013; 11(1):3075 [30 s.]. 

doi:10.2903/j.efsa.2013.3075. «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propiconazole 

in citrus fruits.» EFSA Journal 2012; 10(12):3049 [35 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3049. «Reasoned opinion of 

EFSA: Modification of the existing MRLs for quizalofop-P in sunflower seed and cotton seed.» EFSA Journal 

2010; 8(3):1532 [29 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1532. «Reasoned opinion on the modification of the existing 

MRLs for quizalofop-P in oilseed rape, sunflower, cotton and soybean.» EFSA Journal 2012; 10(12):3008 [28 
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VEDLEGG 

I vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II skal kolonnene for acetamiprid, azoksystrobin og propikonazol lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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ce

ta
m
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d
 (

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

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    

0110000 i) Sitrusfrukter 1 15 6 

0110010  Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 
   

0110020  Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)    

0110030  Sitroner (ekte sitron, sitron)    

0110040  Limetter    

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)    

0110990  Andre    

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,06  0,05(*) 

0120010  Mandler  0,1(*)  

0120020  Paranøtter  0,1(*)  

0120030  Kasjunøtter  0,1(*)  

0120040  Kastanjer  0,1(*)  

0120050  Kokosnøtter  0,1(*)  

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)  0,1(*)  

0120070  Macadamianøtter  0,1(*)  

0120080  Pekannøtter  0,1(*)  

0120090  Pinjekjerner  0,1(*)  

0120100  Pistasienøtter  1  

0120110  Valnøtter  0,1(*)  

0120990  Andre  0,1(*)  

0130000 iii) Kjernefrukter 0,8 0,05(*)  

0130010  Epler (villepler)   0,15 

0130020  Pærer (japanske pærer)   0,05(*) 

0130030  Kveder   0,05(*) 

0130040  Mispel  (**) (**) 

0130050  Japansk mispel  (**) (**) 

0130990  Andre   0,05(*) 

0140000 iv) Steinfrukter  2  
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(1) (2) (3) (4) (5) 

0140010  Aprikoser 0,1  0,2 

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 1,5  0,05(*) 

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,7  0,2 

0140040  Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) 0,03  0,05(*) 

0140990  Andre 0,01(*)  0,05(*) 

0150000 v) Bær og småfrukter    

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,5 2 0,3 

0151010  Borddruer    

0151020  Vindruer    

0152000 b) Jordbær 0,5 10 0,05(*) 

0153000 c) Bær fra halvbusker 2 5 0,05(*) 

0153010  Bjørnebær    

0153020  Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)    

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær 

(Rubus arcticus x idaeus)) 
   

0153990  Andre    

0154000 d) Andre småfrukter og bær   0,05(*) 

0154010  Blåbær (blåbær) 2 5  

0154020  Tranebær (tyttebær) 2 0,5  

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips 2 5  

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter) 2 5  

0154050  Nyper 2 (**) (**) 

0154060  Morbær (melbær) 2 (**) (**) 

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,01(*) (**) (**) 

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær 

fra trær) 
2 (**) (**) 

0154990  Andre 0,01(*) 5  

0160000 vi) Forskjellige frukter    

0161000 a) Spiselig skall  0,05(*) 0,05(*) 

0161010  Dadler 0,01(*)   

0161020  Fikener 0,03   

0161030  Bordoliven 0,01(*)   

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus 

aurantifolia x Fortunella spp.)) 
0,01(*)   

0161050  Stjernefrukt (bilimbi) 0,01(*) (**) (**) 

0161060  Daddelplommer 0,01(*) (**) (**) 
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0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, 

eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora)) 
0,01(*) (**) (**) 

0161990  Andre 0,01(*)   

0162000 b) Uspiselig skall, små 0,01(*)  0,05(*) 

0162010  Kiwier  0,05(*)  

0162020  Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)  0,05(*)  

0162030  Pasjonsfrukt  4  

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)  (**) (**) 

0162050  Stjerneepler  (**) (**) 

0162060  Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot 

(gul sapot) og mammeysapot) 
 (**) (**) 

0162990  Andre  0,05(*)  

0163000 c) Uspiselig skall, store 0,01(*)   

0163010  Avokadoer  0,05(*) 0,05(*) 

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  2 0,1 

0163030  Mango  0,7 0,05(*) 

0163040  Papaya  0,3 0,05(*) 

0163050  Granatepler  0,05(*) 0,05(*) 

0163060  Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), llama og andre mellomstore frukter av 

familien Annonaceae) 
 (**) (**) 

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  (**) (**) 

0163080  Ananas  0,05(*) 0,05(*) 

0163090  Brødfrukt (jackfrukt)  (**) (**) 

0163100  Durian  (**) (**) 

0163110  Surannona (guanabana)  (**) (**) 

0163990  Andre  0,05(*) 0,05(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*) 1 0,05(*) 

0211000 a) Poteter    

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster    

0212010  Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)    

0212020  Søtpoteter    

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)    

0212040  Arrowrot  (**) (**) 

0212990  Andre    

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010  Rødbeter    
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0213020  Gulrøtter    

0213030  Knollselleri    

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)    

0213050  Jordskokk    

0213060  Pastinakk    

0213070  Rotpersille    

0213080  Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, 

jordmandler (Cyperus esculentus)) 
   

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))    

0213100  Kålrot    

0213110  Neper    

0213990  Andre    

0220000 ii) Løk  10 0,05(*) 

0220010  Hvitløk 0,02   

0220020  Kepaløk (sølvløk) 0,02   

0220030  Sjalottløk 0,01(*)   

0220040  Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) 0,01(*)   

0220990  Andre 0,01(*)   

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker   0,05(*) 

0231000 a) Søtvierfamilien  3  

0231010  Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium 

barbarum og L. chinense)) 
0,2   

0231020  Paprika (chilipepper) 0,3   

0231030  Eggplanter (pepino) 0,2   

0231040  Okra 0,2   

0231990  Andre 0,2   

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,3 1  

0232010  Slangeagurker    

0232020  Sylteagurker    

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))    

0232990  Andre    

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,2 1  

0233010  Meloner (hornmelon)    

0233020  Kjempegresskar (vintersquash)    

0233030  Vannmeloner    

0233990  Andre    
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0234000 d) Sukkermais 0,01(*) 0,05(*)  

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,2 0,05(*)  

0240000 iv) Kål  5 0,05(*) 

0241000 a) Blomsterkål 0,4   

0241010  Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)    

0241020  Blomkål    

0241990  Andre    

0242000 b) Hodekål    

0242010  Rosenkål 0,05   

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 0,7   

0242990  Andre 0,01(*)   

0243000 c) Bladkål 0,01(*)   

0243010  Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)    

0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)    

0243990  Andre    

0244000 d) Knutekål 0,01(*)   

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter   0,05(*) 

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  15  

0251010  Vårsalat (italiensk maissalat) 5   

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 5   

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, 

sugar loaf) 
1,5   

0251040  Karse 3   

0251050  Vårkarse 3 (**) (**) 

0251060  Salatsennep, rucola (steinsennep) 5   

0251070  Sareptasennep 3 (**) (**) 

0251080  Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge 

spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8)) 
5   

0251990  Andre 0,01(*)   

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  15  

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) 4   

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, 

agretti (Salsola soda)) 
3 (**) (**) 

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 3   

0252990  Andre 0,01(*)   
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0253000 c) Vinblader (vindrueblader) 0,01(*) (**) (**) 

0254000 d) Brønnkarse 0,01(*) 0,05(*)  

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,2  

0256000 f) Urter    

0256010  Kjørvel 3 3  

0256020  Gressløk 3 70  

0256030  Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk 

kjørvel og andre Apiacea-blader) 
3 70  

0256040  Persille 5 70  

0256050  Salvie (vintersar, sommersar) 3 (**) (**) 

0256060  Rosmarin 3 (**) (**) 

0256070  Timian (merian, oregano) 3 (**) (**) 

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 3 (**) (**) 

0256090  Laurbærblader 3 (**) (**) 

0256100  Estragon (isop) 3 (**) (**) 

0256990  Andre (spiselige blomster) 3 70  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  3 0,05(*) 

0260010  Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner 

beans), snittbønner, langbønner) 
0,15   

0260020  Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

vignabønner) 
0,3   

0260030  Erter (med belg) (sukkererter) 0,4   

0260040  Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,3   

0260050  Linser 0,01(*)   

0260990  Andre 0,01(*)   

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)    

0270010  Asparges 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0270020  Kardon 0,01(*) 15 0,05(*) 

0270030  Hageselleri 1,5 15 0,05(*) 

0270040  Fennikel 0,01(*) 10 0,05(*) 

0270050  Artisjokk 0,6 5 0,05(*) 

0270060  Purre 0,01(*) 10 0,1 

0270070  Rabarbra 0,01(*) 0,6 0,05(*) 

0270080  Bambusskudd 0,01(*) (**) (**) 

0270090  Palmehjerter 0,01(*) (**) (**) 

0270990  Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 
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0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0280010  Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)    

0280020  Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)    

0280990  Andre    

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) (**) (**) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER  0,1 0,05(*) 

0300010  Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 
0,07   

0300020  Linser 0,01(*)   

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) 0,07   

0300040 Søtlupiner 0,01(*)   

0300990 Andre 0,01(*)   

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER    

0401000 i) Oljeholdige frø    

0401010  Linfrø 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0401020  Jordnøtter 0,01(*) 0,2 0,2 

0401030  Valmuefrø 0,01(*) 0,4 0,1(*) 

0401040  Sesamfrø 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0401050  Solsikkefrø 0,01(*) 0,5 0,1(*) 

0401060  Rapsfrø (åkerkål, rybs) 0,2 0,5 0,1(*) 

0401070  Soyabønner 0,01(*) 0,5 0,1(*) 

0401080  Sennepsfrø 0,01(*) 0,4 0,1(*) 

0401090  Bomullsfrø 0,7 0,7 0,1(*) 

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0401110  Saflortistel 0,01(*) (**) (**) 

0401120  Agurkurt 0,01(*) (**) (**) 

0401130  Oljedodre 0,01(*) (**) (**) 

0401140  Hampefrø 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0401150  Ricinus 0,01(*) (**) (**) 

0401990  Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter 0,01(*) 0,05(*)  

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje   0,05(*) 

0402020  Palmenøtter (palmekjerner)  (**) (**) 

0402030  Oljepalmefrukt  (**) (**) 

0402040  Kapok  (**) (**) 
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0402990  Andre   0,1(*) 

0500000 5. KORN    

0500010 Bygg 0,01(*) 0,5 0,2 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0500030 Mais 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0500050 Havre 0,01(*) 0,5 0,2 

0500060 Ris 0,01(*) 5 0,7 

0500070 Rug 0,01(*) 0,3 0,05(*) 

0500080 Sorghum/durra 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,03 0,3 0,05(*) 

0500990 Andre 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,1(*)  0,1(*) 

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis)  0,1(*)  

0620000 ii) Kaffebønner  (**) (**) 

0630000 iii) Urtete (tørket)  (**) (**) 

0631000 a) Blomster  (**) (**) 

0631010  Kamilleblomster  (**) (**) 

0631020  Hibiskus  (**) (**) 

0631030  Roseblader  (**) (**) 

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  (**) (**) 

0631050  Lind  (**) (**) 

0631990  Andre  (**) (**) 

0632000 b) Blader  (**) (**) 

0632010  Jordbærblader  (**) (**) 

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader)  (**) (**) 

0632030  Maté  (**) (**) 

0632990  Andre  (**) (**) 

0633000 c) Røtter  (**) (**) 

0633010  Vendelrot  (**) (**) 

0633020  Ginsengrot  (**) (**) 

0633990  Andre  (**) (**) 

0639000 d) Andre urteteer  (**) (**) 

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner)  (**) (**) 
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0650000 v) Johannesbrød  (**) (**) 

0700000 7. HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,1(*) 30 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER 0,1(*) (**) (**) 

0810000 i) Frø  (**) (**) 

0810010  Anisfrø  (**) (**) 

0810020  Svartkarve  (**) (**) 

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø)  (**) (**) 

0810040  Korianderfrø  (**) (**) 

0810050  Spisskummenfrø  (**) (**) 

0810060  Dillfrø  (**) (**) 

0810070  Fennikelfrø  (**) (**) 

0810080  Bukkhornkløver  (**) (**) 

0810090  Muskatnøtt  (**) (**) 

0810990  Andre  (**) (**) 

0820000 ii) Frukt og bær  (**) (**) 

0820010  Allehånde  (**) (**) 

0820020  Anispepper (kinesisk pepper)  (**) (**) 

0820030  Karve  (**) (**) 

0820040  Kardemomme  (**) (**) 

0820050  Einebær  (**) (**) 

0820060  Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)  (**) (**) 

0820070  Vaniljestenger  (**) (**) 

0820080  Tamarind  (**) (**) 

0820990  Andre  (**) (**) 

0830000 iii) Bark  (**) (**) 

0830010  Kanel (kassia)  (**) (**) 

0830990  Andre  (**) (**) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  (**) (**) 

0840010  Lakris  (**) (**) 

0840020  Ingefær  (**) (**) 

0840030  Gurkemeie (kurkuma)  (**) (**) 

0840040  Pepperrot  (**) (**) 

0840990  Andre  (**) (**) 

0850000 v) Knopper  (**) (**) 

0850010  Kryddernellik  (*) (**) (**) 
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0850020  Kapers  (**) (**) 

0850990  Andre  (**) (**) 

0860000 vi) Blomsterarr  (**) (**) 

0860010  Safran  (**) (**) 

0860990  Andre  (**) (**) 

0870000 vii) Frøkapper  (**) (**) 

0870010  Muskatblomme  (**) (**) 

0870990  Andre  (**) (**) 

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) (**) (**) 

0900010 Sukkerbete (rot)  (**) (**) 

0900020 Sukkerrør  (**) (**) 

0900030 Sikorirøtter  (**) (**) 

0900990 Andre  (**) (**) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, 

saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, 

f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse 

   

1011000 a) Svin   0,01(*) 

1011010  Kjøtt 0,05(*) 0,05(*)  

1011020  Fettfritt eller magert kjøtt 0,05(*) 0,05(*)  

1011030  Lever 0,1 0,07  

1011040  Nyrer 0,2 0,07  

1011050  Spiselig slakteavfall 0,05(*) 0,07  

1011990  Andre 0,05(*) 0,05(*)  

1012000 b) Storfe    

1012010  Kjøtt 0,05(*) 0,05(*) 0,05 

1012020  Fett 0,05(*) 0,05(*) 0,05 

1012030  Lever 0,1 0,07 0,1 

1012040  Nyrer 0,2 0,07 0,05 

1012050  Spiselig slakteavfall 0,05(*) 0,07 0,01(*) 

1012990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1013000 c) Sau    

1013010  Kjøtt 0,05(*) 0,05(*) 0,05 

1013020  Fett 0,05(*) 0,05(*) 0,05 

1013030  Lever 0,1 0,07 0,1 
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1013040  Nyrer 0,2 0,07 0,05 

1013050  Spiselig slakteavfall 0,05(*) 0,07 0,01(*) 

1013990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1014000 d) Geit    

1014010  Kjøtt 0,05(*) 0,05(*) 0,05 

1014020  Fett 0,05(*) 0,05(*) 0,05 

1014030  Lever 0,1 0,07 0,1 

1014040  Nyrer 0,2 0,07 0,05 

1014050  Spiselig slakteavfall 0,05(*) 0,07 0,01(*) 

1014990  Andre 0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  (**) (**) 

1015010  Kjøtt 0,05(*) (**) (**) 

1015020  Fett 0,05(*) (**) (**) 

1015030  Lever 0,1 (**) (**) 

1015040  Nyrer 0,2 (**) (**) 

1015050  Spiselig slakteavfall 0,05(*) (**) (**) 

1015990  Andre 0,05(*) (**) (**) 

1016000 f) Fjørfe — kylling, gås, and og kalkun samt perlehøns — struts, due  0,05(*) 0,01(*) 

1016010  Kjøtt 0,05(*)   

1016020  Fett 0,05(*)   

1016030  Lever 0,1   

1016040  Nyrer 0,2   

1016050  Spiselig slakteavfall 0,05(*)   

1016990  Andre 0,05(*)   

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)  (**) (**) 

1017010  Kjøtt 0,05(*) (**) (**) 

1017020  Fett 0,05(*) (**) (**) 

1017030  Lever 0,1 (**) (**) 

1017040  Nyrer 0,2 (**) (**) 

1017050  Spiselig slakteavfall 0,05(*) (**) (**) 

1017990  Andre 0,05(*) (**) (**) 

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og 

annet fett fra melk, ost eller ostemasse 

0,05(*) 0,01(*) 0,01(*) 

1020010  Storfe    

1020020  Sau    

1020030  Geit    
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1020040  Hest    

1020990  Andre    

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, 

tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte 

konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel 

0,05(*) 0,05(*) 0,01(*) 

1030010  Kylling    

1030020  And  (**) (**) 

1030030  Gås  (**) (**) 

1030040  Vaktel  (**) (**) 

1030990  Andre  (**) (**) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,05(*) (**) (**) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,05(*) (**) (**) 

1060000 vi) Snegler 0,05(*) (**) (**) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,05(*) (**) (**) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien som fastsatt i del B vedlegg III, gjelder for. 

Acetamiprid (R) 

(R) =  Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

  Acetamiprid — kode 1000000: summen av acetamiprid og N-desmetyl-acetamiprid (IM-2-1), uttrykt som acetamiprid.» 

2)  I vedlegg III gjøres følgende endringer: 

a)  I del A skal kolonnene for klotianidin, fenpyrazamin, metrafenon, kizalofop-P, spiromesifen, 

tebukonazol og tiametoksam lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 

Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for 

restmengder gjelder for(a) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER        

0110000 i) Sitrusfrukter 0,1 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)   

0110010  Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo 

(unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 

     5 0,2 

0110020  Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre 

hybrider) 

     0,9 0,5 

0110030  Sitroner (ekte sitron, sitron)      5 0,2 
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0110040  Limetter      5 0,2 

0110050  Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og 

andre hybrider) 

     5 0,2 

0110990  Andre      5 0,2 

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0120010  Mandler        

0120020  Paranøtter        

0120030  Kasjunøtter        

0120040  Kastanjer        

0120050  Kokosnøtter        

0120060  Hasselnøtter (filbertnøtter)        

0120070  Macadamianøtter        

0120080  Pekannøtter        

0120090  Pinjekjerner        

0120100  Pistasienøtter        

0120110  Valnøtter        

0120990  Andre        

0130000 iii) Kjernefrukter 0,4 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*)  0,5 

0130010  Epler (villepler)      1  

0130020  Pærer (japanske pærer)      1  

0130030  Kveder      0,5  

0130040  Mispel      0,5  

0130050  Japansk mispel      0,5  

0130990  Andre      0,5  

0140000 iv) Steinfrukter   0,05(*)  0,02(*)   

0140010  Aprikoser 0,1 0,01(*)  0,05(*)  1 0,3 

0140020  Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) 0,1 0,01(*)  0,05(*)  5 1 

0140030  Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,1 4  0,2  1 0,3 

0140040  Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) 0,02(*) 0,01(*)  0,05(*)  1 0,3 

0140990  Andre 0,02(*) 0,01(*)  0,05(*)  0,5 0,3 

0150000 v) Bær og småfrukter    0,05(*)    

0151000 a) Borddruer og vindruer 0,7 3 5  0,02(*) 2 0,9 

0151010  Borddruer        

0151020  Vindruer        
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0152000 b) Jordbær 0,02(*) 3 0,6  1 0,05(*) 0,5 

0153000 c) Bær fra halvbusker 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,02(*) 1 0,05(*) 

0153010  Bjørnebær        

0153020  Blåbringebær (loganbær, boysenbær og 

moltebær) 

       

0153030  Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær 

(Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus 

arcticus x idaeus)) 

       

0153990  Andre        

0154000 d) Andre småfrukter og bær 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,02(*) 2 0,05(*) 

0154010  Blåbær (blåbær)        

0154020  Tranebær (tyttebær)        

0154030  Solbær, hvitrips og rødrips        

0154040  Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-

sorter) 

       

0154050  Nyper        

0154060  Morbær (melbær)        

0154070  Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))        

0154080  Hyllebær (svartsurbær, rogn, 

trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre 

bær fra trær) 

       

0154990  Andre        

0160000 vi) Forskjellige frukter  0,01(*) 0,05(*) 0,05(*)    

0161000 a) Spiselig skall     0,02(*) 0,05(*)  

0161010  Dadler 0,02(*)      0,05(*) 

0161020  Fikener 0,02(*)      0,05(*) 

0161030  Bordoliven 0,09      0,5 

0161040  Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval 

kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x 

Fortunella spp.)) 

0,02(*)      0,05(*) 

0161050  Stjernefrukt (bilimbi) 0,02(*)      0,05(*) 

0161060  Daddelplommer 0,02(*)      0,05(*) 

0161070  Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), 

malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær 

(grumichama Eugenia uniflora)) 

0,02(*)      0,05(*) 

0161990  Andre 0,02(*)      0,05(*) 

0162000 b) Uspiselig skall, små 0,02(*)       

0162010  Kiwier     0,02(*) 0,5 0,2 
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0162020  Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), 

mangostan) 

    0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0162030  Pasjonsfrukt     1 1 0,05(*) 

0162040  Fikenkaktus (kaktusfrukt)     0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0162050  Stjerneepler     0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0162060  Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, 

hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) 

og mammeysapot) 

    0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0162990  Andre     0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163000 c) Uspiselig skall, store 0,02(*)       

0163010  Avokadoer     0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163020  Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)     0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163030  Mango     0,02(*) 0,1 0,5 

0163040  Papaya     1 2 0,05(*) 

0163050  Granatepler     0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163060  Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), 

llama og andre mellomstore frukter av familien 

Annonceae) 

    0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163070  Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))     0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163080  Ananas     0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163090  Brødfrukt (jackfrukt)     0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163100  Durian     0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163110  Surannona (guanabana)     0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0163990  Andre     0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE        

0210000 i) Rot- og knollvekster  0,01(*) 0,05(*)  0,02(*)   

0211000 a) Poteter 0,05   0,2  0,2 0,3 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster 0,02(*)   0,4  0,05(*) 0,05(*) 

0212010  Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)        

0212020  Søtpoteter        

0212030  Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)        

0212040  Arrowrot        

0212990  Andre        

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    0,4    

0213010  Rødbeter 0,02(*)     0,05(*) 0,05(*) 

0213020  Gulrøtter 0,05     0,5 0,3 
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0213030  Knollselleri 0,02(*)     0,5 0,05(*) 

0213040  Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,02(*)     0,4 0,05(*) 

0213050  Jordskokk 0,02(*)     0,05(*) 0,05(*) 

0213060  Pastinakk 0,02(*)     0,5 0,05(*) 

0213070  Rotpersille 0,02(*)     0,5 0,05(*) 

0213080  Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små 

reddiker og lignende sorter, jordmandler 

(Cyperus esculentus)) 

0,02(*)     0,05(*) 0,05(*) 

0213090  Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk 

østersurt)) 

0,02(*)     0,4 0,05(*) 

0213100  Kålrot 0,02(*)     0,3 0,05(*) 

0213110  Neper 0,02(*)     0,3 0,05(*) 

0213990  Andre 0,02(*)     0,05(*) 0,05(*) 

0220000 ii) Løk 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,4 0,02(*)   

0220010  Hvitløk      0,1 0,05(*) 

0220020  Kepaløk (sølvløk)      0,1 0,1 

0220030  Sjalottløk      0,05(*) 0,05(*) 

0220040  Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)      0,5 0,05(*) 

0220990  Andre      0,05(*) 0,05(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker    0,4    

0231000 a) Søtvierfamilien 0,05       

0231010  Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, 

bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og 

L. chinense)) 

 3 0,4  1 1 0,2 

0231020  Paprika (chilipepper)  3 2  0,5 0,5 0,7 

0231030  Eggplanter (pepino)  3 0,4  0,5 0,5 0,2 

0231040  Okra  0,01(*) 0,05(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0231990  Andre  0,01(*) 0,05(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,02(*) 0,7 0,15    0,5 

0232010  Slangeagurker     0,3 0,5  

0232020  Sylteagurker     0,3 0,05(*)  

0232030  Mandelgresskar (sommergresskar, 

mandelgresskar (patisson)) 

    0,3 0,2  

0232990  Andre     0,02(*) 0,05(*)  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,02(*) 0,01(*) 0,1  0,3   

0233010  Meloner (hornmelon)      0,2 0,2 

0233020  Kjempegresskar (vintersquash)      0,2 0,1 
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0233030  Vannmeloner      0,2 0,2 

0233990  Andre      0,05(*) 0,1 

0234000 d) Sukkermais 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,02(*) 0,6 0,05(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*)  0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0240000 iv) Kål  0,01(*) 0,05(*) 0,4 0,02(*)   

0241000 a) Blomsterkål       0,2 

0241010  Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, 

brokkolirybs) 

0,02(*)     1  

0241020  Blomkål 0,05     1  

0241990  Andre 0,02(*)     0,05(*)  

0242000 b) Hodekål 0,02(*)       

0242010  Rosenkål      0,5 0,2 

0242020  Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)      1 5 

0242990  Andre      0,5 0,2 

0243000 c) Bladkål 2      0,2 

0243010  Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, 

tai goo choi, choi sum, pe-tsai) 

     1  

0243020  Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, 

portugisisk kål, åkerkål) 

     0,05(*)  

0243990  Andre      0,05(*)  

0244000 d) Knutekål 0,02(*)     0,05(*) 0,2 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  0,01(*) 0,05(*) 0,4 0,02(*)   

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder 

Brassicacea 

2     0,5 5 

0251010  Vårsalat (italiensk maissalat)        

0251020  Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, 

romanosalat) 

       

0251030  Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk 

sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf) 

       

0251040  Karse        

0251050  Vårkarse        

0251060  Salatsennep, rucola (steinsennep)        

0251070  Sareptasennep        
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0251080  Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, 

erteblader, reddikblader og andre unge spirer av 

Brassica (høstet opp til bladstadium 8)) 

       

0251990  Andre        

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 2     0,05(*) 3 

0252010  Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)        

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, 

vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti 

(Salsola soda)) 

       

0252030  Bladbete (mangold) (blader av rødbete)        

0252990  Andre        

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) 0,02(*)     0,05(*) 0,05(*) 

0254000 d) Brønnkarse 2     0,05(*) 0,05(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,04     0,05(*) 0,05(*) 

0256000 f) Urter       1,5 

0256010  Kjørvel 2     0,05(*)  

0256020  Gressløk 1,5     2  

0256030  Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, 

karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre 

Apiacea-blader) 

1,5     0,05(*)  

0256040  Persille 1,5     2  

0256050  Salvie (vintersar, sommersar) 1,5     0,05(*)  

0256060  Rosmarin 1,5     0,05(*)  

0256070  Timian (merian, oregano) 1,5     0,05(*)  

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 1,5     0,05(*)  

0256090  Laurbærblader 1,5     0,05(*)  

0256100  Estragon (isop) 1,5     0,05(*)  

0256990  Andre (spiselige blomster) 1,5     0,05(*)  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  0,01(*) 0,05(*) 0,4    

0260010  Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, 

brytbønner), prydbønner (runner beans), snittbønner, 

langbønner) 

0,2    1 2 0,5 

0260020  Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, 

jackbønner, limabønner, vignabønner) 

0,02(*)    0,02(*) 2 0,05(*) 

0260030  Erter (med belg) (sukkererter) 0,2    0,02(*) 2 0,2 

0260040  Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,02(*)    0,02(*) 0,05(*) 0,2 
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0260050  Linser 0,02(*)    0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0260990  Andre 0,02(*)    0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  0,01(*) 0,05(*) 0,4 0,02(*)   

0270010  Asparges 0,04     0,05(*) 0,05(*) 

0270020  Kardon 0,04     0,05(*) 0,05(*) 

0270030  Hageselleri 0,04     0,3 1 

0270040  Fennikel 0,02(*)     0,05(*) 0,05(*) 

0270050  Artisjokk 0,05     0,6 0,5 

0270060  Purre 0,02(*)     1 0,05(*) 

0270070  Rabarbra 0,04     0,05(*) 0,05(*) 

0270080  Bambusskudd 0,04     0,05(*) 0,05(*) 

0270090  Palmehjerter 0,04     0,05(*) 0,05(*) 

0270990  Andre 0,04     0,05(*) 0,05(*) 

0280000 viii) Sopp 0,05 0,01(*)  0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0280010  Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)   0,4     

0280020  Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, 

steinsopp) 

  0,05(*)     

0280990  Andre   0,05(*)     

0290000 ix) Tang og tare 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,4 0,02(*)   

0300010  Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) 

flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

     0,3 0,05(*) 

0300020  Linser      0,2 0,05(*) 

0300030  Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)      0,2 0,2 

0300040  Søtlupiner      0,2 0,05(*) 

0300990  Andre      0,2 0,05(*) 

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER  0,01(*) 0,05(*)  0,02(*)   

0401000 i) Oljeholdige frø       0,05(*) 

0401010  Linfrø 0,02(*)   0,2  0,05(*)  

0401020  Jordnøtter 0,02(*)   0,1(*)  0,15  

0401030  Valmuefrø 0,02(*)   0,1(*)  0,05(*)  

0401040  Sesamfrø 0,02(*)   0,1(*)  0,05(*)  

0401050  Solsikkefrø 0,02(*)   0,7  0,05(*)  

0401060  Rapsfrø (åkerkål, rybs) 0,02(*)   0,5  0,5  

0401070  Soyabønner 0,02(*)   0,1(*)  0,15  

0401080  Sennepsfrø 0,02(*)   0,05(*)  0,2  
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0401090  Bomullsfrø 0,05   0,15  2  

0401100  Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien) 0,02(*)   0,1(*)  0,05(*)  

0401110  Saflortistel 0,02(*)   0,1(*)  0,05(*)  

0401120  Agurkurt 0,02(*)   0,1(*)  0,05(*)  

0401130  Oljedodre 0,02(*)   0,1(*)  0,05(*)  

0401140  Hampefrø 0,02(*)   0,1(*)  0,05(*)  

0401150  Ricinus 0,02(*)   0,1(*)  0,05(*)  

0401990  Andre 0,02(*)   0,1(*)  0,05(*)  

0402000 ii) Oljeholdige frukter    0,05(*)  0,05(*)  

0402010  Oliven til produksjon av olivenolje 0,09      0,5 

0402020  Palmenøtter (palmekjerner) 0,02(*)      0,05(*) 

0402030  Oljepalmefrukt 0,02(*)      0,05(*) 

0402040  Kapok 0,02(*)      0,05(*) 

0402990  Andre 0,02(*)      0,05(*) 

0500000 5. KORN  0,01(*)  0,05(*) 0,02(*)   

0500010 Bygg 0,04  0,5   2 0,4 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,02(*)  0,05(*)   0,2 0,05(*) 

0500030 Mais 0,02(*)  0,05(*)   0,2 0,05(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff) 0,02(*)  0,05(*)   0,2 0,05(*) 

0500050 Havre 0,02(*)  0,5   2 0,05(*) 

0500060 Ris 0,5  0,05(*)   2 0,6 

0500070 Rug 0,02(*)  0,1   0,2 0,05(*) 

0500080 Sorghum/durra 0,02(*)  0,05(*)   0,2 0,05(*) 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,02(*)  0,5   0,2 0,05(*) 

0500990 Andre 0,02(*)  0,05(*)   0,2 0,05(*) 

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO  0,01(*) 0,05(*)     

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og 

ugjærede, av Camellia sinensis) 

0,7   0,05(*) 50 0,05(*) 20 

0620000 ii) Kaffebønner 0,05(*)   0,05(*) 0,02(*) 0,1 0,2 

0630000 iii) Urtete (tørket) 0,05(*)   1 0,02(*) 50 0,1 

0631000 a) Blomster        

0631010  Kamilleblomster        

0631020  Hibiskus        

0631030  Roseblader        
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0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus 

nigra)) 

       

0631050  Lind        

0631990  Andre        

0632000 b) Blader        

0632010  Jordbærblader        

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader)        

0632030  Maté        

0632990  Andre        

0633000 c) Røtter        

0633010  Vendelrot        

0633020  Ginsengrot        

0633990  Andre        

0639000 d) Andre urteteer        

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner) 0,05(*)   0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0650000 v) Johannesbrød 0,05(*)   0,05(*) 0,02(*) 0,05(*) 0,05(*) 

0700000 7. HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og 

ikke-konsentrert pulver 

0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 0,05(*) 0,02(*) 40 0,1 

0800000 8. KRYDDER 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*)    0,05(*) 

0810000 i) Frø     0,02(*)   

0810010  Anisfrø    0,05(*)  2  

0810020  Svartkarve    0,05(*)  2  

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø)    0,05(*)  1  

0810040  Korianderfrø    0,1  2  

0810050  Spisskummenfrø    0,05(*)  1  

0810060  Dillfrø    0,05(*)  1  

0810070  Fennikelfrø    0,05(*)  2  

0810080  Bukkhornkløver    0,05(*)  1  

0810090  Muskatnøtt    0,05(*)  1  

0810990  Andre    0,05(*)  1  

0820000 ii) Frukt og bær    0,05(*)  1  

0820010  Allehånde     0,02(*)   

0820020  Anispepper (kinesisk pepper)     0,02(*)   

0820030  Karve     0,02(*)   

0820040  Kardemomme     0,02(*)   
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0820050  Einebær     0,02(*)   

0820060  Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)     0,02(*)   

0820070  Vaniljestenger     0,02(*)   

0820080  Tamarind     0,02(*)   

0820990  Andre     0,05   

0830000 iii) Bark    0,05(*) 0,02(*) 1  

0830010  Kanel (kassia)        

0830990  Andre        

0840000 iv) Røtter eller jordstengler    0,05(*) 0,02(*) 1  

0840010  Lakris        

0840020  Ingefær        

0840030  Gurkemeie (kurkuma)        

0840040  Pepperrot        

0840990  Andre        

0850000 v) Knopper    0,05(*) 0,02(*) 1  

0850010  Kryddernellik        

0850020  Kapers        

0850990  Andre        

0860000 vi) Blomsterarr    0,05(*) 0,02(*) 1  

0860010  Safran        

0860990  Andre        

0870000 vii) Frøkapper    0,05(*) 0,02(*) 1  

0870010  Muskatblomme        

0870990  Andre        

0900000 9. SUKKERPLANTER  0,01(*) 0,05(*)  0,02(*) 0,05(*)  

0900010 Sukkerbete (rot) 0,02(*)   0,1   0,05(*) 

0900020 Sukkerrør 0,4   0,05(*)   0,5 

0900030 Sikorirøtter 0,02(*)   0,05(*)   0,05(*) 

0900990 Andre 0,02(*)   0,05(*)   0,05(*) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – 

LANDDYR 

 0,01(*) 0,05(*)  0,01(*)   

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, 

animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i 

saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, 

andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og 

næringsmidler framstilt av disse 
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1011000 a) Svin       0,03 

1011010  Kjøtt 0,02   0,1  0,1  

1011020  Fettfritt eller magert kjøtt 0,02   0,05(*)  0,1  

1011030  Lever 0,2   0,05(*)  0,2  

1011040  Nyrer 0,02   0,05(*)  0,2  

1011050  Spiselig slakteavfall 0,02   0,1  0,2  

1011990  Andre 0,02   0,05(*)  0,1  

1012000 b) Storfe       0,03 

1012010  Kjøtt 0,02   0,1  0,1  

1012020  Fett 0,02   0,05(*)  0,1  

1012030  Lever 0,2   0,05(*)  0,2  

1012040  Nyrer 0,02   0,05(*)  0,2  

1012050  Spiselig slakteavfall 0,02   0,05(*)  0,2  

1012990  Andre 0,02   0,05(*)  0,1  

1013000 c) Sau    0,05(*)   0,03 

1013010  Kjøtt 0,02     0,1  

1013020  Fett 0,02     0,1  

1013030  Lever 0,2     0,2  

1013040  Nyrer 0,02     0,2  

1013050  Spiselig slakteavfall 0,02     0,2  

1013990  Andre 0,02     0,1  

1014000 d) Geit    0,05(*)   0,03 

1014010  Kjøtt 0,02     0,1  

1014020  Fett 0,02     0,1  

1014030  Lever 0,2     0,2  

1014040  Nyrer 0,02     0,2  

1014050  Spiselig slakteavfall 0,02     0,2  

1014990  Andre 0,02     0,1  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler    0,05(*)   0,03 

1015010  Kjøtt 0,02     0,1  

1015020  Fett 0,02     0,1  

1015030  Lever 0,05     0,2  

1015040  Nyrer 0,02     0,2  
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1015050  Spiselig slakteavfall 0,02     0,2  

1015990  Andre 0,02     0,1  

1016000 f) Fjørfe — kylling, gås, and og kalkun samt 

perlehøns — struts, due 

   0,05(*)  0,1 0,01(*) 

1016010  Kjøtt 0,01(*)       

1016020  Fett 0,01(*)       

1016030  Lever 0,1       

1016040  Nyrer 0,1       

1016050  Spiselig slakteavfall 0,1       

1016990  Andre 0,01(*)       

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)    0,05(*)   0,03 

1017010  Kjøtt 0,02     0,1  

1017020  Fett 0,02     0,1  

1017030  Lever 0,05     0,2  

1017040  Nyrer 0,02     0,2  

1017050  Spiselig slakteavfall 0,02     0,2  

1017990  Andre 0,02     0,1  

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt 

sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra 

melk, ost eller ostemasse 

0,02   0,05(*)  0,05(*) 0,05 

1020010  Storfe        

1020020  Sau        

1020030  Geit        

1020040  Hest        

1020990  Andre        

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten 

skall og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte 

eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen 

måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet 

søtningsmiddel 

0,01(*)   0,05(*)  0,1 0,01(*) 

1030010  Kylling        

1030020  And        

1030030  Gås        

1030040  Vaktel        

1030990  Andre        

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,01(*)   0,05(*)  0,05(*) 0,01(*) 
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1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*)   0,05(*)  0,05(*) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*)   0,05(*)  0,05(*) 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,01(*)   0,05(*)  0,1 0,01’(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen.» 

b)  I del B skal oppføringen for azoksystrobin lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

A
zo

k
sy

st
ro

b
in

 

(1) (2) (3) 

0130040 Mispel 0,05(*) 

0130050 Japansk mispel 0,05(*) 

0154050 Nyper 5 

0154060 Morbær (melbær) 5 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,05(*) 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 5 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi) 0,05(*) 

0161060 Daddelplommer 0,05(*) 

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær 

(grumichama Eugenia uniflora)) 

0,05(*) 

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,05(*) 

0162050 Stjerneepler 0,05(*) 

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og 

mammeysapot) 

0,05(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), llama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) 0,05(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus)) 0,05(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt) 0,05(*) 

0163100 Durian 0,05(*) 

0163110 Surannona (guanabana) 0,05(*) 

0212040 Arrowrot 1 

0251050 Vårkarse 15 

0251070 Sareptasennep 15 
  



Nr. 79/222 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

(1) (2) (3) 

0252020  Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 15 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) 0,05(*) 

0256050  Salvie (vintersar, sommersar) 70 

0256060  Rosmarin 70 

0256070  Timian (merian, oregano) 70 

0256080  Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 70 

0256090  Laurbærblader 70 

0256100  Estragon (isop) 70 

0270080  Bambusskudd 0,05(*) 

0270090  Palmehjerter 0,05(*) 

0290000 ix) Tang og tare 0,05(*) 

0401110  Saflortistel 0,05(*) 

0401120  Agurkurt 0,05(*) 

0401130  Oljedodre 0,4 

0401150  Ricinus 0,05(*) 

0402020  Palmenøtter (palmekjerner) 0,05(*) 

0402030  Oljepalmefrukt 0,05(*) 

0402040  Kapok 0,05(*) 

0620000 ii) Kaffebønner 0,1(*) 

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster 50 

0631010  Kamilleblomster 50 

0631020  Hibiskus 50 

0631030  Roseblader 50 

0631040  Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) 50 

0631050  Lind 50 

0631990  Andre 50 

0632000 b) Blader 50 

0632010  Jordbærblader 50 

0632020  Rooibosblader (ginkgoblader) 50 

0632030  Maté 50 

0632990  Andre 50 

0633000 c) Røtter 50 

0633010  Vendelrot 50 
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0633020  Ginsengrot 50 

0633990  Andre 50 

0639000 d) Andre urteteer 0,1(*) 

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner) 0,1(*) 

0650000 v) Johannesbrød 0,1(*) 

0800000 8. KRYDDER  

0810000 i) Frø 0,3 

0810010  Anisfrø 0,3 

0810020  Svartkarve 0,3 

0810030  Sellerifrø (løpstikkefrø) 0,3 

0810040  Korianderfrø 0,3 

0810050  Spisskummenfrø 0,3 

0810060  Dillfrø 0,3 

0810070  Fennikelfrø 0,3 

0810080  Bukkhornkløver 0,3 

0810090  Muskatnøtt 0,3 

0810990  Andre 0,3 

0820000 ii) Frukt og bær 0,3 

0820010  Allehånde 0,3 

0820020  Anispepper (kinesisk pepper) 0,3 

0820030  Karve 0,3 

0820040  Kardemomme 0,3 

0820050  Einebær 0,3 

0820060  Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) 0,3 

0820070  Vaniljestenger 0,3 

0820080  Tamarind 0,3 

0820990  Andre 0,3 

0830000 iii) Bark 0,1(*) 

0830010  Kanel (kassia) 0,1(*) 

0830990  Andre 0,1(*) 

0840000 iv) Røtter eller jordstengler 0,1(*) 

0840010  Lakris 0,1(*) 

0840020  Ingefær 0,1(*) 

0840030  Gurkemeie (kurkuma) 0,1(*) 
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0840040  Pepperrot 0,1(*) 

0840990  Andre 0,1(*) 

0850000 v) Knopper 0,1(*) 

0850010  Kryddernellik 0,1(*) 

0850020  Kapers 0,1(*) 

0850990  Andre 0,1(*) 

0860000 vi) Blomsterarr 0,1(*) 

0860010  Safran 0,1(*) 

0860990  Andre 0,1(*) 

0870000 vii) Frøkapper 0,1(*) 

0870010  Muskatblomme 0,1(*) 

0870990  Andre 0,1(*) 

0900000 9. SUKKERPLANTER  

0900010  Sukkerbete (rot) 1 

0900020  Sukkerrør 0,05(*) 

0900030  Sikorirøtter 1 

0900990  Andre 0,05(*) 

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010  Kjøtt 0,05(*) 

1015020  Fett 0,05(*) 

1015030  Lever 0,07 

1015040  Nyrer 0,07 

1015050  Spiselig slakteavfall 0,07 

1015990  Andre 0,05(*) 

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)  

1017010  Kjøtt 0,05(*) 

1017020  Fett 0,05(*) 

1017030  Lever 0,07 

1017040  Nyrer 0,07 

1017050  Spiselig slakteavfall 0,07 

1017990  Andre 0,05(*) 

1030020  And 0,05(*) 

1030030  Gås 0,05(*) 
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1030040  Vaktel 0,05(*) 

1030990  Andre 0,05(*) 

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,01(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,01’(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen.» 

3)  I vedlegg IV skal postene: «Adoxophyes orana granulovirus stamme BV-0001», «heptamaloksyloglukan», 

«Paecilomyces lilacinus stamme 251» og «zucchinigulmosaikkvirus - svak stamme» tilføyes i alfabetisk 

rekkefølge. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 668/2013 

av 12. juli 2013 

om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med 

hensyn til grenseverdier for rester av 2,4-DB, dimetomorf, indoksakarb og pyraklostrobin i eller på 

visse produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av 

plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôrvarer av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av 

rådsdirektiv 91/414/EØF(1), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a) 

og artikkel 49 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Grenseverdier for rester av 2,4-DB, indoksakarb og 

pyraklostrobin er fastsatt i vedlegg II og i del B i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

Grenseverdier for rester av dimetomorf er fastsatt i del 

A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. 

2)  Visse tekniske tilpasninger bør gjøres, særlig bør navnet 

til det aktive stoffet «2,4 DB» erstattes med navnet 

«2,4-DB». Vedlegg II og del B i vedlegg III til 

forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

3)  Når det gjelder 2,4-DB, framla Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt 

«Myndigheten», en grunngitt uttalelse om gjeldende 

grenseverdier i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 396/2005, sammenholdt med 

forordningens artikkel 12 nr. 1(2). Den foreslo å endre 

restmengdedefinisjonen. Når det gjelder grenseverdier 

for byggkorn, havrekorn, rugkorn og hvetekorn, for 

kjøtt, fett, lever og nyre fra svin, storfe, sau og geit og 

for melk fra storfe, sau og geit, fastslo Myndigheten at 

noen opplysninger manglet, og at de som er ansvarlige 

for risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet 

ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen risiko for 

forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte produkter 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 13.7.2013,  

s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 221/2013 av 

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I 

(Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 14. 

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for 2,4-DB according 

to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 

2011; 9(10):2420. [35 s.]. 

fastsettes i vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til 

gjeldende nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. 

Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år 

etter kunngjøringen av denne forordning, idet det tas 

hensyn til tilgjengelige opplysninger. 

4)  Når det gjelder dimetomorf, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, 

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(3). 

Den foreslo å endre restmengdedefinisjonen. 

Myndigheten anbefalte å senke grenseverdiene for 

ananas, poteter, pipeløk, slangeagurker, sylteagurker, 

mandelgresskar, meloner, knutekål, bredbladet endiv, 

salatsikori, bønner (friske, uten belg), valmuefrø og 

rapsfrø, for kjøtt, fett, lever og nyrer fra svin, storfe, sau 

og geit, for kjøtt, fett og lever fra fjørfe, melk fra storfe, 

sau og geit og for fugleegg. For andre produkter 

anbefalte den å heve grenseverdiene eller beholde 

gjeldende grenseverdier. Når det gjelder grenseverdier 

for bjørnebær, bringebær og spinat, fastslo Myndigheten 

at noen opplysninger manglet, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen 

risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte 

produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av 

Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på 

nytt innen to år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige 

opplysninger. Når det gjelder løk — andre, bør 

grenseverdien fastsettes til et annet nivå enn det som er 

angitt av Myndigheten ettersom det ikke foreligger noen 

risiko for forbrukerne og på grunnlag av ytterligere 

opplysninger om god landbrukspraksis framlagt av 

Tyskland. Etter å ha lagt fram uttalelsen nevnt i første 

punktum, la Myndigheten fram en ytterligere uttalelse 

om grenseverdiene for hvitløk, kepaløk, sjalottløk, 

brokkoli, hodekål, bladkål, salat, bredbladet endiv, 

spinat, bladbete og hageselleri(4)(5). Det bør tas hensyn 

til disse uttalelsene.  

  

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethomorph 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2011; 9(8):2348. [64 s.]. 

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: 

«Modification of the existing MRLs for dimethomorph in spinach 

and beet leaves (chard).» EFSA Journal 2011; 9(11):2437. [24 s.]. 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: 

«Modification of the existing MRLs for dimethomorph in several 

vegetable crops.» EFSA Journal 2012; 10(7):2845. [35 s.]. 

2017/EØS/79/23 
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5)  Når det gjelder indoksakarb, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, 

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(1). 

Den foreslo å endre restmengdedefinisjonen. 

Myndigheten anbefalte å senke grenseverdiene for 

blåbær, solbær, stikkelsbær, nyper, morbær, 

azarolhagtorn, hyllebær, rosenkål, hodekål, bredbladet 

endiv, jordnøtter, rapsfrø og maiskorn. For andre 

produkter anbefalte den å heve grenseverdiene eller 

beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder 

grenseverdier for epler, brokkoli, blomkål, vårsalat, 

salatsennep, rucola, blader og spirer av Brassica, kjøtt, 

fett og lever fra fjørfe og fugleegg, fastslo Myndigheten 

at noen opplysninger manglet, og at de som er 

ansvarlige for risikohåndteringen, må vurdere 

spørsmålet ytterligere. Ettersom det ikke foreligger noen 

risiko for forbrukerne, bør grenseverdiene for nevnte 

produkter fastsettes i vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 396/2005 til gjeldende nivå eller til nivået angitt av 

Myndigheten. Nevnte grenseverdier vil bli vurdert på 

nytt innen to år etter kunngjøringen av denne 

forordning, idet det tas hensyn til tilgjengelige 

opplysninger. Etter å ha lagt fram uttalelsen nevnt i 

første punktum, la Myndigheten fram en ytterligere 

uttalelse når det gjelder grenseverdier for jordbær, 

bringebær, kinakål, vårsalat, bønner (ferske, med belg), 

kardon, fennikel og rabarbra(2). Det bør tas hensyn til 

denne uttalelsen. 

6)  Når det gjelder pyraklostrobin, framla Myndigheten en 

grunngitt uttalelse om gjeldende grenseverdier i samsvar 

med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/2005, 

sammenholdt med forordningens artikkel 12 nr. 1(3). 

Myndigheten anbefalte å senke grenseverdiene for 

bredbladet endiv og søtlupiner (tørkede). For andre 

produkter anbefalte den å heve grenseverdiene eller 

beholde gjeldende grenseverdier. Når det gjelder 

grenseverdier for borddruer, hageselleri, bomullsfrø og 

kaffebønner, fastslo Myndigheten at noen opplysninger 

manglet, og at de som er ansvarlige for 

risikohåndteringen, må vurdere spørsmålet ytterligere. 

Ettersom det ikke foreligger noen risiko for forbrukerne, 

bør grenseverdiene for nevnte produkter fastsettes i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 396/2005 til gjeldende 

nivå eller til nivået angitt av Myndigheten. Nevnte 

grenseverdier vil bli vurdert på nytt innen to år etter 

  

(1) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for indoxacarb 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.»  

EFSA Journal 2011; 9(8):2343. [83 s.], som offentliggjort  

3. september 2012. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: 

«Modification of the existing MRLs for phosmet in various crops.» 

EFSA Journal 2012; 10(7):2833. [33 s.], som offentliggjort  

5. september 2012. 

(3) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: «Review of 

the existing maximum residue levels (MRLs) for pyraclostrobin 

according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA 

Journal 2011; 9(8):2344. [92 s.]. 

kunngjøringen av denne forordning, idet det tas hensyn 

til tilgjengelige opplysninger. Etter å ha lagt fram 

uttalelsen nevnt i første punktum, la Myndigheten fram 

en ytterligere uttalelse når det gjelder grenseverdier for 

appelsiner, bladkål, linfrø, jordnøtter, valmuefrø, 

sesamfrø, rapsfrø, sennepsfrø, bomullsfrø, saflortistel, 

agurkurt, oljedodre og ricinus(4)(5). Det bør tas hensyn 

til disse uttalelsene. Når det gjelder kirsebær, ferskener, 

plommer, jordbær, bjørnebær, bringebær, blåbær, 

papaya, kepaløk, frukter av gresskarfamilien med 

spiselig skall, bygg, havre, rug, sorghum/durra og hvete, 

fastsatte Codex Alimentarius-kommisjonen(6) CXL-

grenseverdier for pyraklostrobin, etter at Myndigheten 

la fram uttalelsen nevnt i første punktum. Det bør tas 

hensyn til disse CXL-grenseverdiene, med unntak av de 

CXL-grenseverdiene som ikke er trygge for en 

europeisk forbrukergruppe, og som Unionen har 

framlagt sine forbehold om for Codex Alimentarius-

kommisjonen(7). 

7)  På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og 

idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for 

saken, anses de foreslåtte endringer av grenseverdiene å 

oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 396/2005. 

8)  Unionens handelspartnere er rådspurt om de nye 

grenseverdiene for restmengder gjennom Verdens 

handelsorganisasjon, og det er tatt hensyn til deres 

merknader. 

9)  Før de endrede grenseverdiene trer i kraft, bør 

medlemsstatene og de berørte partene gis en rimelig 

frist slik at de kan forberede seg på å oppfylle de nye 

kravene som følger av endringen av grenseverdiene. 

10)  Vedlegg II og del A og B i vedlegg III til forordning 

(EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 

11)  For å sikre at produkter markedsføres, bearbeides og 

forbrukes på en normal måte, bør det ved denne 

forordning fastsettes en overgangsordning for produkter 

som er lovlig framstilt før endringen av grenseverdiene, 

og der opplysninger viser at et høyt nivå av 

forbrukervern er opprettholdt.  

  

(4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: 

«Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in various 

crops.» EFSA Journal 2011; 9(3):2120. [41 s.]. 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet: 

«Modification of the existing MRLs for pyraclostrobin in  

leafy brassica and various cereals.» EFSA Journal 2012; 10(3): 

2606 [36 s.]. 

(6) Rapporter utarbeidet av Codex-komiteen for rester av pesticider 

finnes på: http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/ 

REP12_PRe.pdfFAO/WHOs felles program for næringsmiddel-

standarder, Codex Alimentarius-kommisjonen, Tillegg II og III 35. 

møte. Roma, Italia, 2.-7. juli 2012. 

(7) «Scientific support for preparing an EU position in the 44th 

Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR).» 

EFSA Journal 2012; 10(7): 2859 [155 s.]. 
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12)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 396/2005, med den ordlyd den hadde før 

den ble endret ved denne forordning, får fortsatt anvendelse på 

produkter framstilt på lovlig måte før 2. februar 2014 

1)  når det gjelder de aktive stoffene 2,4-DB og dimetomorf i 

og på alle produkter, 

2)  når det gjelder det aktive stoffet indoksakarb i og på alle 

produkter unntatt hodekål og bredbladet endiv, 

3)  når det gjelder det aktive stoffet pyraklostrobin i og på alle 

produkter unntatt bredbladet endiv. 

Artikkel 3 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 2. februar 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 12. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  Kolonnene for 2,4-DB, indoksakarb og pyraklostrobin skal lyde: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 
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1 2 3 4 5 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER    

0110000 i) Sitrusfrukter 0,01(*) 0,02(*)  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre 

hybrider) 

  1 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider)   2 

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron)   1 

0110040 Limetter   1 

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider)   1 

0110990 Andre   1 

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,05(*) 0,02(*)  

0120010 Mandler   0,02(*) 

0120020 Paranøtter   0,02(*) 

0120030 Kasjunøtter   0,02(*) 

0120040 Kastanjer   0,02(*) 

0120050 Kokosnøtter   0,02(*) 

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)   0,02(*) 

0120070 Macadamianøtter   0,02(*) 

0120080 Pekannøtter   0,02(*) 

0120090 Pinjekjerner   0,02(*) 

0120100 Pistasienøtter   1 
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0120110 Valnøtter   0,02(*) 

0120990 Andre   0,02(*) 

0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*)  0,5 

0130010 Epler (villepler)  0,5 (+)  

0130020 Pærer (japanske pærer)  0,5  

0130030 Kveder  0,02(*)  

0130040 Mispel  0,02(*)  

0130050 Japansk mispel  0,02(*)  

0130990 Andre  0,02(*)  

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*) 1  

0140010 Aprikoser   1 

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)   3 

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)   0,3 

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)   0,8 

0140990 Andre   0,02(*) 

0150000 v) Bær og småfrukter 0,01(*)   

0151000 a) Borddruer og vindruer  2  

0151010 Borddruer   1 (+) 

0151020 Vindruer   2 

0152000 b) Jordbær  0,6 1,5 

0153000 c) Bær fra halvbusker    

0153010 Bjørnebær  0,5 3 

0153020 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær)  0,02(*) 2 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær 

(Rubus arcticus x idaeus)) 

 0,6 3 

0153990 Andre  0,02(*) 2 

0154000 d) Andre småfrukter og bær    

0154010 Blåbær (blåbær)  0,8 4 

0154020 Tranebær (tyttebær)  1 3 

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  0,8 3 
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0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)  0,8 3 

0154050 Nyper  0,8 3 

0154060 Morbær (melbær)  0,8 3 

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  0,8 3 

0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre 

bær fra trær) 

 0,8 3 

0154990 Andre  0,8 3 

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*)   

0161000 a) Spiselig skall  0,02(*) 0,02(*) 

0161010 Dadler    

0161020 Fikener    

0161030 Bordoliven    

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus 

aurantifolia x Fortunella spp.)) 

   

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)    

0161060 Daddelplommer    

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, 

eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora)) 

   

0161990 Andre    

0162000 b) Uspiselig skall, små  0,02(*) 0,02(*) 

0162010 Kiwier    

0162020 Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)    

0162030 Pasjonsfrukt    

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)    

0162050 Stjerneepler    

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, 

amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) 

   

0162990 Andre    

0163000 c) Uspiselig skall, store    

0163010 Avokadoer  0,02(*) 0,02(*) 

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  0,2 0,02(*) 

0163030 Mango  0,02(*) 0,05 
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0163040 Papaya  0,02(*) 0,07 

0163050 Granatepler  0,02(*) 0,02(*) 

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), llama og andre mellomstore frukter 

av familien Annonceae) 

 0,02(*) 0,02(*) 

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  0,02(*) 0,02(*) 

0163080 Ananas  0,02(*) 0,02(*) 

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  0,02(*) 0,02(*) 

0163100 Durian  0,02(*) 0,02(*) 

0163110 Surannona (guanabana)  0,02(*) 0,02(*) 

0163990 Andre  0,02(*) 0,02(*) 

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE    

0210000 i) Rot- og knollvekster 0,01(*)   

0211000 a) Poteter  0,02(*) 0,02(*) 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster  0,02(*) 0,02(*) 

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)    

0212020 Søtpoteter    

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)    

0212040 Arrowrot    

0212990 Andre    

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete    

0213010 Rødbeter  0,02(*) 0,1 

0213020 Gulrøtter  0,02(*) 0,5 

0213030 Knollselleri  0,02(*) 0,3 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot)  0,02(*) 0,3 

0213050 Jordskokk  0,02(*) 0,02(*) 

0213060 Pastinakk  0,02(*) 0,3 

0213070 Rotpersille  0,02(*) 0,1 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, 

jordmandler (Cyperus esculentus)) 

 0,3 0,5 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt))  0,02(*) 0,1 

0213100 Kålrot  0,02(*) 0,02(*) 
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0213110 Neper  0,02(*) 0,02(*) 

0213990 Andre  0,02(*) 0,02(*) 

0220000 ii) Løk 0,01(*) 0,02(*)  

0220010 Hvitløk   0,3 

0220020 Kepaløk (sølvløk)   1,5 

0220030 Sjalottløk   0,3 

0220040 Pipeløk (pipeløk og lignende varianter)   1,5 

0220990 Andre   0,02(*) 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker 0,01(*)   

0231000 a) Søtvierfamilien    

0231010 Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium 

barbarum og L. chinense)) 

 0,5 0,3 

0231020 Paprika (chilipepper)  0,3 0,5 

0231030 Eggplanter (pepino)  0,5 0,3 

0231040 Okra  0,02(*) 0,02(*) 

0231990 Andre  0,02(*) 0,02(*) 

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall  0,5 0,5 

0232010 Slangeagurker    

0232020 Sylteagurker    

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))    

0232990 Andre    

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall  0,5 0,5 

0233010 Meloner (hornmelon)    

0233020 Kjempegresskar (vintersquash)    

0233030 Vannmeloner    

0233990 Andre    

0234000 d) Sukkermais  0,02(*) 0,02(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker  0,02(*) 0,02(*) 

0240000 iv) Kål 0,01(*)   
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0241000 a) Blomsterkål  0,3 0,1 

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs)  (+)  

0241020 Blomkål  (+)  

0241990 Andre    

0242000 b) Hodekål    

0242010 Rosenkål  0,06 0,3 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål)  0,2 0,2 

0242990 Andre  0,02(*) 0,02(*) 

0243000 c) Bladkål   1,5 

0243010 Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)  3  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  0,4  

0243990 Andre  0,4  

0244000 d) Knutekål  0,02(*) 0,02(*) 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter    

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea 0,01(*)   

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat)  30 10 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat)  2 2 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, 

sugar loaf) 

 1 0,4 

0251040 Karse  0,02(*) 10 

0251050 Vårkarse  0,02(*) 10 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep)  2 (+) 10 

0251070 Sareptasennep  0,02(*) 10 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge 

spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8)) 

 2 (+) 10 

0251990 Andre  0,02(*) 10 

0252000 b) Spinat og lignende (blader) 0,01(*)   

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat)  2 0,5 
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0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, 

agretti (Salsola soda)) 

 0,02(*) 0,02(*) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete)  0,02(*) 0,5 

0252990 Andre  0,02(*) 0,02(*) 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0254000 d) Brønnkarse 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0256000 f) Urter 0,02(*)  2 

0256010 Kjørvel  2  

0256020 Gressløk  2  

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk 

kjørvel og andre Apiacea-blader) 

 2  

0256040 Persille  2  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar)  2  

0256060 Rosmarin  2  

0256070 Timian (merian, oregano)  2  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)  15  

0256090 Laurbærblader  2  

0256100 Estragon (isop)  2  

0256990 Andre (spiselige blomster)  2  

0260000 vi) Belgfrukter (friske) 0,01(*)  0,02(*) 

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner 

beans), snittbønner, langbønner) 

 0,3  

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

vignabønner) 

 0,02(*)  

0260030 Erter (med belg) (sukkererter)  0,02(*)  

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter)  0,02(*)  

0260050 Linser  0,02(*)  

0260990 Andre  0,02(*)  

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01(*)   

0270010 Asparges  0,02(*) 0,02(*) 
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0270020 Kardon  3 0,02(*) 

0270030 Hageselleri  2 0,02(*) (+) 

0270040 Fennikel  3 0,02(*) 

0270050 Artisjokk  0,2 2 

0270060 Purre  0,02(*) 0,7 

0270070 Rabarbra  3 0,02(*) 

0270080 Bambusskudd  0,02(*) 0,02(*) 

0270090 Palmehjerter  0,02(*) 0,02(*) 

0270990 Andre  0,02(*) 0,02(*) 

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)    

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)    

0280990 Andre    

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 0,02(*) 0,02(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*)   

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, 

bondebønner, vignabønner) 

 0,2 0,3 

0300020 Linser  0,01(*) 0,5 

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  0,2 0,3 

0300040 Søtlupiner  0,01(*) 0,05 

0300990 Andre  0,01(*) 0,3 

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05(*)   

0401000 i) Oljeholdige frø    

0401010 Linfrø  0,02(*) 0,2 

0401020 Jordnøtter  0,02(*) 0,04 

0401030 Valmuefrø  0,02(*) 0,2 

0401040 Sesamfrø  0,02(*) 0,2 

0401050 Solsikkefrø  0,02(*) 0,3 
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0401060 Rapsfrø (åkerkål, rybs)  0,04 0,2 

0401070 Soyabønner  0,5 0,05 

0401080 Sennepsfrø  0,02(*) 0,2 

0401090 Bomullsfrø  1 0,3 

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  0,02(*) 0,02(*) 

0401110 Saflortistel  0,02(*) 0,2 

0401120 Agurkurt  0,02(*) 0,2 

0401130 Oljedodre  0,02(*) 0,2 

0401140 Hampefrø  0,02(*) 0,02(*) 

0401150 Ricinus  0,02(*) 0,2 

0401990 Andre  0,02(*) 0,02(*) 

0402000 ii) Oljeholdige frukter  0,02(*) 0,02(*) 

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje    

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)    

0402030 Oljepalmefrukt    

0402040 Kapok    

0402990 Andre    

0500000 5. KORN  0,01(*)  

0500010 Bygg 0,05 (+)  1 

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa) 0,01(*)  0,02(*) 

0500030 Mais 0,01(*)  0,02(*) 

0500040 Hirse (stor busthirse, teff) 0,01(*)  0,02(*) 

0500050 Havre 0,05 (+)  1 

0500060 Ris 0,01(*)  0,02(*) 

0500070 Rug 0,05 (+)  0,2 

0500080 Sorghum/durra 0,01(*)  0,5 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 0,05 (+)  0,2 

0500990 Andre 0,01(*)  0,02(*) 
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0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 0,05(*)  

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis)   0,1(*) 

0620000 ii) Kaffebønner   0,3 (+) 

0630000 iii) Urtete (tørket)   0,1(*) 

0631000 a) Blomster    

0631010 Kamilleblomster    

0631020 Hibiskus    

0631030 Roseblader    

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))    

0631050 Lind    

0631990 Andre    

0632000 b) Blader    

0632010 Jordbærblader    

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)    

0632030 Maté    

0632990 Andre    

0633000 c) Røtter    

0633010 Vendelrot    

0633020 Ginsengrot    

0633990 Andre    

0639000 d) Andre urteteer    

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner)   0,1(*) 

0650000 v) Johannesbrød   0,1(*) 

0700000 7. HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,05(*) 0,05(*) 15 

0800000 8. KRYDDER 0,05(*) 0,05(*) 0,1(*) 

0810000 i) Frø    

0810010 Anisfrø    
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0810020 Svartkarve    

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)    

0810040 Korianderfrø    

0810050 Spisskummenfrø    

0810060 Dillfrø    

0810070 Fennikelfrø    

0810080 Bukkhornkløver    

0810090 Muskatnøtt    

0810990 Andre    

0820000 ii) Frukt og bær    

0820010 Allehånde    

0820020 Anispepper (kinesisk pepper)    

0820030 Karve    

0820040 Kardemomme    

0820050 Einebær    

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)    

0820070 Vaniljestenger    

0820080 Tamarind    

0820990 Andre    

0830000 iii) Bark    

0830010 Kanel (kassia)    

0830990 Andre    

0840000 iv) Røtter eller jordstengler    

0840010 Lakris    

0840020 Ingefær    

0840030 Gurkemeie (kurkuma)    

0840040 Pepperrot    

0840990 Andre    
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0850000 v) Knopper    

0850010 Kryddernellik    

0850020 Kapers    

0850990 Andre    

0860000 vi) Blomsterarr    

0860010 Safran    

0860990 Andre    

0870000 vii) Frøkapper    

0870010 Muskatblomme    

0870990 Andre    

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*)   

0900010 Sukkerbete (rot)  0,1 0,2 

0900020 Sukkerrør  0,02(*) 0,02(*) 

0900030 Sikorirøtter  0,02(*) 0,02(*) 

0900990 Andre  0,02(*) 0,02(*) 

1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR    

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, 

saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede 

produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse 

  0,05(*) 

1011000 a) Svin 0,05(*)   

1011010 Kjøtt (+) 2  

1011020 Fettfritt eller magert kjøtt (+) 2  

1011030 Lever (+) 0,05  

1011040 Nyrer (+) 0,05  

1011050 Spiselig slakteavfall  0,05  

1011990 Andre  0,05  

1012000 b) Storfe    

1012010 Kjøtt 0,2 (+) 2  

1012020 Fett 0,2 (+) 2  
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1012030 Lever 0,4 (+) 0,05  

1012040 Nyrer 0,1 (+) 0,05  

1012050 Spiselig slakteavfall 0,1 (+) 0,05  

1012990 Andre 0,1 (+) 0,05  

1013000 c) Sau    

1013010 Kjøtt 0,2 (+) 2  

1013020 Fett 0,2 (+) 2  

1013030 Lever 0,4 (+) 0,05  

1013040 Nyrer 0,1 (+) 0,05  

1013050 Spiselig slakteavfall 0,1 (+) 0,05  

1013990 Andre 0,1 (+) 0,05  

1014000 d) Geit    

1014010 Kjøtt 0,2 (+) 2  

1014020 Fett 0,2 (+) 2  

1014030 Lever 0,4 (+) 0,05  

1014040 Nyrer 0,1 (+) 0,05  

1014050 Spiselig slakteavfall 0,1 (+) 0,05  

1014990 Andre 0,1 (+) 0,05  

1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler    

1015010 Kjøtt 0,2 (+) 2  

1015020 Fett 0,2 (+) 2  

1015030 Lever 0,4 (+) 0,05  

1015040 Nyrer 0,1 (+) 0,05  

1015050 Spiselig slakteavfall 0,1 (+) 0,05  

1015990 Andre 0,1 (+) 0,05  

1016000 f) Fjørfe — kylling, gås, and og kalkun samt perlehøns — struts, due 0,05(*) 0,01(*) (+)  

1016010 Kjøtt    

1016020 Fett    



Nr. 79/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

1 2 3 4 5 

1016030 Lever    

1016040 Nyrer    

1016050 Spiselig slakteavfall    

1016990 Andre    

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)    

1017010 Kjøtt 0,2 (+) 2  

1017020 Fett 0,2 (+) 2  

1017030 Lever 0,4 (+) 0,05  

1017040 Nyrer 0,1 (+) 0,05  

1017050 Spiselig slakteavfall 0,1 (+) 0,05  

1017990 Andre 0,1 (+) 0,05  

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør 

og annet fett fra melk, ost eller ostemasse 

1,5 (+) 0,1 0,01(*) 

1020010 Storfe    

1020020 Sau    

1020030 Geit    

1020040 Hest    

1020990 Andre    

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, 

tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte 

konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel 

0,05(*) 0,02 (+) 0,05(*) 

1030010 Kylling    

1030020 And    

1030030 Gås    

1030040 Vaktel    

1030990 Andre    

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,05(*) 0,05(*) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 
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1060000 vi) Snegler 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,05(*) 0,01(*) 0,05(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

(F) = Løselig i fett 

2,4-DB (summen av 2,4-DB, dets salter, dets estere og dets konjugater, uttrykt som 2,4-DB) (R) 

(R) = Definisjonen av restmengde er forskjellig for følgende kombinasjoner av pesticid og kodenummer: 

2,4-DB-kode 1000000 unntatt 1040000: summen av 2,4-DB og dets konjugater, uttrykt som 2,4-DB 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om analysemetoder og stoffskifte ikke var tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes 

på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at 

opplysningene mangler. 

0500010 Bygg 

0500050 Havre 

0500070 Rug 

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om analysemetoder ikke var tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1011010 Kjøtt 

1011020 Fettfritt eller magert kjøtt 

1011030 Lever 

1011040 Nyrer 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om analysemetoder og fôr til drøvtyggere ikke var tilgjengelig. Når grenseverdien 

vurderes på nytt, vil Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn 

til at opplysningene mangler. 

1012010 Kjøtt 

1012020 Fett 

1012030 Lever 

1012040 Nyrer 

1012050 Spiselig slakteavfall 

1012990 Andre 

1013010 Kjøtt 

1013020 Fett 

1013030 Lever 

1013040 Nyrer 

1013050 Spiselig slakteavfall 

1013990 Andre 

1014010 Kjøtt 

1014020 Fett 

1014030 Lever 

1014040 Nyrer 

1014050 Spiselig slakteavfall 

1014990 Andre 

1015010 Kjøtt 

1015020 Fett 

1015030 Lever 

1015040 Nyrer 

1015050 Spiselig slakteavfall 

1015990 Andre 

1017010 Kjøtt 

1017020 Fett 

1017030 Lever 

1017040 Nyrer 

1017050 Spiselig slakteavfall 

1017990 Andre 
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1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller 

søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse 

1020010 Storfe 

1020020 Sau 

1020030 Geit 

1020040 Hest 

1020990 Andre 

Indoksakarb (summen av indoksakarb og dets R-enantiomer) (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om hydrolyse ikke var tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0130010 Epler (villepler) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) 

0241020 Blomkål 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep) 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge 

spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8)) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om stoffskifte ikke var tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1016000 f) Fjørfe – kylling, gås, and, kalkun og perlehøns – struts, due 

1016010 Kjøtt 

1016020 Fett 

1016030 Lever 

1016040 Nyrer 

1016050 Spiselig slakteavfall 

1016990 Andre 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om lagringsstabilitet ikke var tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, 

ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på 

annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel 

1030010 Kylling 

1030020 And 

1030030 Gås 

1030040 Vaktel 

1030990 Andre 

Pyraklostrobin (F) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0151010 Borddruer 

0270030 Hageselleri 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet fastslo at noen opplysninger om analysemetoder ikke var tilgjengelig. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

0620000 ii) Kaffebønner» 
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b)  Følgende kolonne for dimetomorf tilføyes: 

«Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) 

Kode-

nummer 
Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for(a) 

D
im

et
o
m

o
rf

 (
su

m
m

en
 a

v
 i

so
m

er
er

) 

1 2 3 

0100000 1. FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER  

0110000 i) Sitrusfrukter  

0110010 Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 0,01(*) 

0110020 Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) 0,8 

0110030 Sitroner (ekte sitron, sitron) 0,01(*) 

0110040 Limetter 0,01(*) 

0110050 Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider) 0,01(*) 

0110990 Andre 0,01(*) 

0120000 ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,02(*) 

0120010 Mandler  

0120020 Paranøtter  

0120030 Kasjunøtter  

0120040 Kastanjer  

0120050 Kokosnøtter  

0120060 Hasselnøtter (filbertnøtter)  

0120070 Macadamianøtter  

0120080 Pekannøtter  

0120090 Pinjekjerner  

0120100 Pistasienøtter  

0120110 Valnøtter  

0120990 Andre  

0130000 iii) Kjernefrukter 0,01(*) 

0130010 Epler (villepler)  
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0130020 Pærer (japanske pærer)  

0130030 Kveder  

0130040 Mispel  

0130050 Japansk mispel  

0130990 Andre  

0140000 iv) Steinfrukter 0,01(*) 

0140010 Aprikoser  

0140020 Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær)  

0140030 Ferskener (nektariner og lignende hybrider)  

0140040 Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn)  

0140990 Andre  

0150000 v) Bær og småfrukter  

0151000 a) Borddruer og vindruer 3 

0151010 Borddruer  

0151020 Vindruer  

0152000 b) Jordbær 0,7 

0153000 c) Bær fra halvbusker  

0153010 Bjørnebær 0,05 (+) 

0153020 Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) 0,01(*) 

0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) 0,05 (+) 

0153990 Andre 0,01(*) 

0154000 d) Andre småfrukter og bær 0,01(*) 

0154010 Blåbær (blåbær)  

0154020 Tranebær (tyttebær)  

0154030 Solbær, hvitrips og rødrips  

0154040 Stikkelsbær (herunder hybrider med andre Ribes-sorter)  

0154050 Nyper  

0154060 Morbær (arbutus berry)  

0154070 Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta))  
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0154080 Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær)  

0154990 Andre  

0160000 vi) Forskjellige frukter 0,01(*) 

0161000 a) Spiselig skall  

0161010 Dadler  

0161020 Fikener  

0161030 Bordoliven  

0161040 Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella 

spp.)) 

 

0161050 Stjernefrukt (bilimbi)  

0161060 Daddelplommer  

0161070 Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær 

(grumichama Eugenia uniflora)) 

 

0161990 Andre  

0162000 b) Uspiselig skall, små  

0162010 Kiwier  

0162020 Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi), mangostan)  

0162030 Pasjonsfrukt  

0162040 Fikenkaktus (kaktusfrukt)  

0162050 Stjerneepler  

0162060 Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og 

mammeysapot) 

 

0162990 Andre  

0163000 c) Uspiselig skall, store  

0163010 Avokadoer  

0163020 Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan)  

0163030 Mango  

0163040 Papaya  

0163050 Granatepler  

0163060 Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), llama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae)  

0163070 Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus))  
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0163080 Ananas  

0163090 Brødfrukt (jackfrukt)  

0163100 Durian  

0163110 Surannona (guanabana)  

0163990 Andre  

0200000 2. GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE  

0210000 i) Rot- og knollvekster  

0211000 a) Poteter 0,05 

0212000 b) Tropiske rot- og knollvekster 0,01(*) 

0212010 Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia)  

0212020 Søtpoteter  

0212030 Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne)  

0212040 Arrowrot  

0212990 Andre  

0213000 c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete  

0213010 Rødbeter 0,01(*) 

0213020 Gulrøtter 0,01(*) 

0213030 Knollselleri 0,01(*) 

0213040 Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,01(*) 

0213050 Jordskokk 0,01(*) 

0213060 Pastinakk 0,01(*) 

0213070 Rotpersille 0,01(*) 

0213080 Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus 

esculentus)) 

1,5 

0213090 Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 0,01(*) 

0213100 Kålrot 0,01(*) 

0213110 Neper 0,01(*) 

0213990 Andre 0,01(*) 

0220000 ii) Løk  

0220010 Hvitløk 0,6 
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0220020 Kepaløk (sølvløk) 0,6 

0220030 Sjalottløk 0,6 

0220040 Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) 0,2 

0220990 Andre 0,15 

0230000 iii) Fruktbærende grønnsaker  

0231000 a) Søtvierfamilien 1 

0231010 Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. 

chinense)) 

 

0231020 Paprika (chilipepper)  

0231030 Eggplanter (pepino)  

0231040 Okra  

0231990 Andre  

0232000 b) Gresskarfamilien – spiselig skall 0,5 

0232010 Slangeagurker  

0232020 Sylteagurker  

0232030 Mandelgresskar (sommergresskar, mandelgresskar (patisson))  

0232990 Andre  

0233000 c) Gresskarfamilien – uspiselig skall 0,5 

0233010 Meloner (hornmelon)  

0233020 Kjempegresskar (vintersquash)  

0233030 Vannmeloner  

0233990 Andre  

0234000 d) Sukkermais 0,01(*) 

0239000 e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,01(*) 

0240000 iv) Kål  

0241000 a) Blomsterkål  

0241010 Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) 5 

0241020 Blomkål 0,05 

0241990 Andre 0,01(*) 
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0242000 b) Hodekål  

0242010 Rosenkål 0,01(*) 

0242020 Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) 6 

0242990 Andre 0,01(*) 

0243000 c) Bladkål 3 

0243010 Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)  

0243020 Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål)  

0243990 Andre  

0244000 d) Knutekål 0,02 

0250000 v) Bladgrønnsaker og friske urter  

0251000 a) Salat og andre salatplanter, herunder Brassicacea  

0251010 Vårsalat (italiensk maissalat) 10 

0251020 Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) 15 

0251030 Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf) 6 

0251040 Karse 10 

0251050 Vårkarse 10 

0251060 Salatsennep, rucola (steinsennep) 10 

0251070 Sareptasennep 10 

0251080 Blader og spirer av Brassica spp (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica 

(høstet opp til bladstadium 8)) 

10 

0251990 Andre 10 

0252000 b) Spinat og lignende (blader)  

0252010 Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) 1 

0252020 Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 0,01(*) 

0252030 Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 1 

0252990 Andre 0,01(*) 

0253000 c) Vinblader (vindrueblader) 0,01(*) 

0254000 d) Brønnkarse 0,01(*) 

0255000 e) Salatsikori 0,05 
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0256000 f) Urter 10 

0256010 Kjørvel  

0256020 Gressløk  

0256030 Bladselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-

blader) 

 

0256040 Persille  

0256050 Salvie (vintersar, sommersar)  

0256060 Rosmarin  

0256070 Timian (merian, oregano)  

0256080 Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte)  

0256090 Laurbærblader  

0256100 Estragon (isop)  

0256990 Andre (spiselige blomster)  

0260000 vi) Belgfrukter (friske)  

0260010 Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), snittbønner, 

langbønner) 

0,01(*) 

0260020 Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 0,04 

0260030 Erter (med belg) (sukkererter) 0,01(*) 

0260040 Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,1 

0260050 Linser 0,01(*) 

0260990 Andre 0,01(*) 

0270000 vii) Stengelgrønnsaker (friske)  

0270010 Asparges 0,01(*) 

0270020 Kardon 0,01(*) 

0270030 Hageselleri 15 

0270040 Fennikel 0,01(*) 

0270050 Artisjokk 2 

0270060 Purre 1,5 

0270070 Rabarbra 0,01(*) 

0270080 Bambusskudd 0,01(*) 
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0270090 Palmehjerter 0,01(*) 

0270990 Andre 0,01(*) 

0280000 viii) Sopp 0,01(*) 

0280010 Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp)  

0280020 Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp)  

0280990 Andre  

0290000 ix) Tang og tare 0,01(*) 

0300000 3. TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01(*) 

0300010 Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, 

vignabønner) 

 

0300020 Linser  

0300030 Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm)  

0300040 Søtlupiner  

0300990 Andre  

0400000 4. OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02(*) 

0401000 i) Oljeholdige frø  

0401010 Linfrø  

0401020 Jordnøtter  

0401030 Valmuefrø  

0401040 Sesamfrø  

0401050 Solsikkefrø  

0401060 Rapsfrø (åkerkål, rybs)  

0401070 Soyabønner  

0401080 Sennepsfrø  

0401090 Bomullsfrø  

0401100 Gresskarfrø (frø av andre frukter i gresskarfamilien)  

0401110 Saflortistel  

0401120 Agurkurt  

0401130 Oljedodre  

0401140 Hampefrø  
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0401150 Ricinus  

0401990 Andre  

0402000 ii) Oljeholdige frukter  

0402010 Oliven til produksjon av olivenolje  

0402020 Palmenøtter (palmekjerner)  

0402030 Oljepalmefrukt  

0402040 Kapok  

0402990 Andre  

0500000 5. KORN 0,01(*) 

0500010 Bygg  

0500020 Bokhvete (amarant, kinoa)  

0500030 Mais  

0500040 Hirse (stor busthirse, teff)  

0500050 Havre  

0500060 Ris  

0500070 Rug  

0500080 Sorghum/durra  

0500090 Hvete (spelthvete, rughvete)  

0500990 Andre  

0600000 6. TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05(*) 

0610000 i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis)  

0620000 ii) Kaffebønner  

0630000 iii) Urtete (tørket)  

0631000 a) Blomster  

0631010 Kamilleblomster  

0631020 Hibiskus  

0631030 Roseblader  

0631040 Sjasminblomster (svarthyllblomster (Sambucus nigra))  

0631050 Lind  

0631990 Andre  
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0632000 b) Blader  

0632010 Jordbærblader  

0632020 Rooibosblader (ginkgoblader)  

0632030 Maté  

0632990 Andre  

0633000 c) Røtter  

0633010 Vendelrot  

0633020 Ginsengrot  

0633990 Andre  

0639000 d) Andre urteteer  

0640000 iv) Kakao (gjærede bønner)  

0650000 v) Johannesbrød  

0700000 7. HUMLE (tørket), herunder humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 80 

0800000 8. KRYDDER 0,05(*) 

0810000 i) Frø  

0810010 Anisfrø  

0810020 Svartkarve  

0810030 Sellerifrø (løpstikkefrø)  

0810040 Korianderfrø  

0810050 Spisskummenfrø  

0810060 Dillfrø  

0810070 Fennikelfrø  

0810080 Bukkhornkløver  

0810090 Muskatnøtt  

0810990 Andre  

0820000 ii) Frukt og bær  

0820010 Allehånde  

0820020 Anispepper (kinesisk pepper)  

0820030 Karve  

0820040 Kardemomme  
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0820050 Einebær  

0820060 Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper)  

0820070 Vaniljestenger  

0820080 Tamarind  

0820990 Andre  

0830000 iii) Bark  

0830010 Kanel (kassia)  

0830990 Andre  

0840000 iv) Røtter eller jordstengler  

0840010 Lakris  

0840020 Ingefær  

0840030 Gurkemeie (kurkuma)  

0840040 Pepperrot  

0840990 Andre  

0850000 v) Knopper  

0850010 Kryddernellik  

0850020 Kapers  

0850990 Andre  

0860000 vi) Blomsterarr  

0860010 Safran  

0860990 Andre  

0870000 vii) Frøkapper  

0870010 Muskatblomme  

0870990 Andre  

0900000 9. SUKKERPLANTER 0,01(*) 

0900010 Sukkerbete (rot)  

0900020 Sukkerrør  

0900030 Sikorirøtter  

0900990 Andre  
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1000000 10. PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE – LANDDYR  

1010000 i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, 

røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av 

disse 

0,01(*) 

1011000 a) Svin  

1011010 Kjøtt  

1011020 Fettfritt eller magert kjøtt  

1011030 Lever  

1011040 Nyrer  

1011050 Spiselig slakteavfall  

1011990 Andre  

1012000 b) Storfe  

1012010 Kjøtt  

1012020 Fett  

1012030 Lever  

1012040 Nyrer  

1012050 Spiselig slakteavfall  

1012990 Andre  

1013000 c) Sau  

1013010 Kjøtt  

1013020 Fett  

1013030 Lever  

1013040 Nyrer  

1013050 Spiselig slakteavfall  

1013990 Andre  

1014000 d) Geit  

1014010 Kjøtt  

1014020 Fett  

1014030 Lever  

1014040 Nyrer  

1014050 Spiselig slakteavfall  

1014990 Andre  
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1015000 e) Hester, esler, muldyr eller mulesler  

1015010 Kjøtt  

1015020 Fett  

1015030 Lever  

1015040 Nyrer  

1015050 Spiselig slakteavfall  

1015990 Andre  

1016000 f) Fjørfe — kylling, gås, and og kalkun samt perlehøns — struts, due  

1016010 Kjøtt  

1016020 Fett  

1016030 Lever  

1016040 Nyrer  

1016050 Spiselig slakteavfall  

1016990 Andre  

1017000 g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru)  

1017010 Kjøtt  

1017020 Fett  

1017030 Lever  

1017040 Nyrer  

1017050 Spiselig slakteavfall  

1017990 Andre  

1020000 ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, 

ost eller ostemasse 

0,01(*) 

1020010 Storfe  

1020020 Sau  

1020030 Geit  

1020040 Hest  

1020990 Andre  

1030000 iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte 

eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet 

søtningsmiddel 

0,01(*) 

1030010 Kylling  
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1030020 And  

1030030 Gås  

1030040 Vaktel  

1030990 Andre  

1040000 iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,05(*) 

1050000 v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,01(*) 

1060000 vi) Snegler 0,01(*) 

1070000 vii) Andre landdyrprodukter 0,01(*) 

(a) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. 

(*) Angir bestemmelsesgrensen. 

Dimetomorf (summen av isomerer) 

(+)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet har påpekt at visse opplysninger om restanalyseforsøk mangler. Når grenseverdien vurderes på nytt, vil 

Kommisjonen ta hensyn til opplysningene nevnt i første punktum dersom disse framlegges innen 13. juli 2015, og i motsatt fall vil den ta hensyn til at opplysningene 

mangler. 

 0153010 Bjørnebær  

 0153030 Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), 

 nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus))» 

 

2)  I vedlegg III utgår kolonnene for 2,4-DB, dimetomorf, indoksakarb og pyraklostrobin. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 438/2013 

av 13. mai 2013 

om endring og retting av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 

med hensyn til visse tilsetningsstoffer i næringsmidler(*) 

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)  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)  Denne listen kan ajourføres etter den felles 

framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en 

felles framgangsmåte for godkjenning av 

tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i 

næringsmidler(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter 

søknad. 

3)  EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler ble 

opprettet på grunnlag av de tilsetningsstoffene som det 

er tillatt å bruke i næringsmidler i henhold til 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/35/EF av 30. juni 

1994 om søtstoffer til bruk i næringsmidler(3), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/36/EF av 30. juni 

1994 om fargestoffer til bruk i næringsmidler(4) og 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF av 

20. februar 1995 om andre tilsetningsstoffer i 

næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer(5), og etter 

å ha undersøkt om de overholdt artikkel 6, 7 og 8 i 

forordning (EF) nr. 1333/2008. På EU-listen i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 1333/2008 er tilsetningsstoffene 

oppført etter hvilke kategorier av næringsmidler de kan 

tilsettes i. 

4)  På grunn av vanskelighetene med overføringen av 

tilsetningsstoffer i næringsmidler til det nye 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 129 av 14.5.2013,  

s. 28, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

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

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014,  

s. 16. 

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

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

(3) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 3. 

(4) EFT L 237 av 10.9.1994, s. 13. 

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

kategoriseringssystemet i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1333/2008 har det oppstått enkelte feil som bør 

rettes. Særlig bør bruken av antioksidanter i skrelte, 

snittede og revne frukter og grønnsaker begrenses til 

konsumferdige ferdigpakkede, kjølte og ubearbeidede 

frukter og grønnsaker. Bruk av sorbinsyre — sorbater, 

benzosyre — benzoater og p-hydroksybenzoater (E 200-

219) bør fortsatt være tillatt i varmebehandlede 

kjøttprodukter, og bruk av natamycin (E 235) bør 

fortsatt være tillatt i varmebehandlede, tørkede, saltede 

pølser. Det bør innføres grenseverdier for bruk av 

kurkumin (E 100) i bearbeidet fisk og bearbeidede 

fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr, på nivåer 

tilsvarende det som er angitt i direktiv 94/36/EF. 

Grenseverdiene for bruk av silisiumdioksid — silikater 

(E 551-559) bør endres til quantum satis som angitt i 

direktiv 95/2/EF, og grenseverdiene for bruk av 

silisiumdioksid — silikater (E 551-553) bør endres til 

det som er angitt i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 380/2012 av 3. mai 2012 om endring av vedlegg II 

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 med hensyn til vilkår og grenseverdier 

for bruk av aluminiumholdige tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(6). 

5)  Det er nødvendig med presiseringer med hensyn til bruk 

av tilsetningsstoffer i enkelte næringsmiddelkategorier. I 

næringsmiddelkategori 13.1.4 «Andre næringsmidler til 

småbarn» bør det fastsettes vilkår for bruk av 

tilsetningsstoffene E 332 «Kaliumsitrater» og E 338 

«Fosforsyre». I næringsmiddelkategori 14.2.6 

«Alkoholsterke drikker som definert i forordning (EF) 

nr. 110/2008» bør bruk av fargestoffer ikke være tillatt i 

Geist som definert i nr. 17 i vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 

av 15. januar 2008 om definisjon av, betegnelse på og 

presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske 

betegnelser på alkoholsterke drikker, og om oppheving 

av rådsforordning (EØF) nr. 1576/89(7). Bruk av 

fargestoffene kinolingult (E 104), paraoransje (E 110) 

og ponceau 4R, kochenillerød A (E 124) i visse 

alkoholsterke drikker bør gjeninnføres, siden denne 

bruken ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for barn. Det 

bør presiseres at karamellfarger (E 150a-d) kan brukes i 

alle produkter som tilhører næringsmiddelkategori 

14.2.7.1 «Aromatiserte viner». 

6)  EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler bør 

derfor rettes, presiseres og suppleres, slik at den i 

  

(6) EUT L 119 av 4.5.2012, s. 14. 

(7) EUT L 39 av 13.2.2008, s. 16. 

2017/EØS/79/24 
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samsvar med artikkel 6, 7 og 8 i forordning (EF) 

nr. 1333/2008 omfatter alle tillatte bruksmåter. 

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 

næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) før den 

ajourfører EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1333/2008, unntatt når den aktuelle ajourføringen 

ikke kan påvirke menneskers helse. Ettersom EU-listen 

endres for å ta med bruksmåter som allerede er tillatt i 

henhold til direktiv 94/35/EF, direktiv 94/36/EF og 

direktiv 95/2/EF, dreier det seg om en ajourføring som 

ikke kan påvirke menneskers helse. Det er derfor ikke 

nødvendig å be om en uttalelse fra Myndigheten. 

8)  Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor 

endres og rettes 

9)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 13. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I næringsmiddelkategori 01.7.1 «Umodnet ost, unntatt produkter som omfattes av kategori 16» skal posten for «Gruppe I» lyde: 

 «Gruppe I Tilsetningsstoffer   Unntatt mozzarella» 

2)  I næringsmiddelkategori 04.1.2 «Skrelte, snittede og revne frukter og grønnsaker» skal postene for tilsetningsstoffene E 300 «Askorbinsyre», E 301 «Natriumaskorbat», E 302 «Kalsiumaskorbat», E 330 

«Sitronsyre», E 331 «Natriumsitrater», E 332 «Kaliumsitrater» og E 333 «Kalsiumsitrater» lyde: 

 «E 300 Askorbinsyre quantum satis  Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og 

ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter 

 E 301 Natriumaskorbat quantum satis  Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og 

ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter 

 E 302 Kalsiumaskorbat quantum satis  Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og 

ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter 

 E 330 Sitronsyre quantum satis  Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og 

ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter 

 E 331 Natriumsitrater quantum satis  Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og 

ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter 

 E 332 Kaliumsitrater quantum satis  Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og 

ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter 

 E 333 Kalsiumsitrater quantum satis  Bare konsumferdige ferdigpakkede, kjølte, ubearbeidede frukter og grønnsaker og 

ferdigpakkede ubearbeidede og skrelte poteter» 

3)  I næringsmiddelkategori 08.2.2 «Varmebehandlet bearbeidet kjøtt» gjøres følgende endringer: 

a)  Følgende post for tilsetningsstoff E 200-219 innsettes etter posten for tilsetningsstoff E 200-203 «Sorbinsyre — sorbater»: 

 «E 200-219 Sorbinsyre — sorbater, 

benzosyre — benzoater, 

p-hydroksybenzoater 

quantum satis (1) (2) Bare overflatebehandling av tørkede kjøttprodukter» 
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b)  Følgende post for tilsetningsstoff E 235 innsettes etter posten for tilsetningsstoff E 210-213 «Benzosyre — benzoater»: 

 «E 235 Natamycin 1 (8) Bare overflatebehandling av tørkede, saltede pølser» 

c)  Ny fotnote (8) etter fotnote (7) skal lyde: 

«(8):  mg/dm2 overflate (fraværende i 5 mm dybde).» 

4)  I næringsmiddelkategori 09.2 «Bearbeidet fisk og bearbeidede fiskerivarer, herunder bløtdyr og krepsdyr» gjøres følgende endringer: 

a)  Posten for tilsetningsstoff E 100 «Kurkumin» til bruk i fiskepaté og krepsdyrpaté skal lyde: 

 «E 100 Kurkumin 100 (35) Bare fiskepaté og krepsdyrpaté» 

b)  Posten for tilsetningsstoff E 100 «Kurkumin» til bruk i røykt fisk skal lyde: 

 «E 100 Kurkumin 100 (37) Bare røykt fisk» 

c)  Fotnote (35), (36) og (37) skal lyde: 

«(35):  Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e og E 161b. 

(36):  Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e og E 161b. 

(37):  Grenseverdi enkeltvis eller for en kombinasjon av E 100, E 102, E 120, E 151 og E 160e.» 

5)  I næringsmiddelkategori 13.1.4 «Andre næringsmidler til småbarn» gjøres følgende endringer: 

a)  Postene for tilsetningsstoffene E 331 «Natriumsitrater», E 332 «Kaliumsitrater» og E 338 «Fosforsyre» skal lyde: 

 «E 331 Natriumsitrater 2 000 (43)  

 E 332 Kaliumsitrater quantum satis (43)  

 E 338 Fosforsyre  (1) (4) (44)»  

b)  Nye fotnoter (43) og (44) skal lyde: 

«(43):  E 331 og E 332 kan tilsettes enkeltvis eller i kombinasjon og i samsvar med grenseverdiene fastsatt i direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF. 

(44):  I samsvar med grenseverdiene fastsatt i direktiv 2006/141/EF, 2006/125/EF og 1999/21/EF.» 
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6)  I næringsmiddelkategori 13.1.5.2 «Næringsmidler til spesielle medisinske formål for spedbarn og småbarn, som definert i direktiv 1999/21/EF» skal første rad lyde: 

 «Tilsetningsstoffene i kategori 13.1.2 og 13.1.3 kan brukes, unntatt E 270, E 333 og E 341.» 

7)  I næringsmiddelkategori 14.2.6 «Alkoholsterke drikker som definert i forordning (EF) nr. 110/2008» gjøres følgende endringer: 

a)  Postene for tilsetningsstoffer som tilhører gruppe II og gruppe III, samt tilsetningsstoffene E 123 «Amarant» og E 150a-d «Karamell» skal lyde: 

 «Gruppe II Fargestoffer quantum satis quantum satis  Unntatt alkoholsterke drikker som definert i artikkel 5 nr. 1, varebetegnelsene 

oppført i nr. 1-14 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 og brennevin (med 

fruktnavnet foranstilt) framstilt ved maserasjon og destillasjon samt Geist (med 

navnet på frukten eller råstoffet som er brukt), London gin, sambuca, maraschino, 

marrasquino eller maraskino og mistrà 

 Gruppe III Fargestoffer med kombinert 

grenseverdi 

200  Unntatt alkoholsterke drikker som definert i artikkel 5 nr. 1, varebetegnelsene 

oppført i nr. 1-14 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 og brennevin (med 

fruktnavnet foranstilt) framstilt ved maserasjon og destillasjon samt Geist (med 

navnet på frukten eller råstoffet som er brukt), London gin, sambuca, maraschino, 

marrasquino eller maraskino og mistrà 

 E 123 Amarant 30  Unntatt alkoholsterke drikker som definert i artikkel 5 nr. 1, varebetegnelsene 

oppført i nr. 1-14 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 og brennevin (med 

fruktnavnet foranstilt) framstilt ved maserasjon og destillasjon samt Geist (med 

navnet på frukten eller råstoffet som er brukt), London gin, sambuca, maraschino, 

marrasquino eller maraskino og mistrà 

 E 150a-d Karamell quantum satis  Unntatt fruktbrennevin, brennevin (med fruktnavnet foranstilt) framstilt ved 

maserasjon og destillasjon samt Geist (med navnet på frukten eller råstoffet som er 

brukt), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller maraskino og mistrà. 

Whisky/whiskey kan bare inneholde E 150a» 

b)  Følgende poster for tilsetningsstoffene E 104 og E 110 innsettes etter posten for gruppe III: 

 «E 104 Kinolingult 180 (61) Unntatt alkoholsterke drikker som definert i artikkel 5 nr. 1, varebetegnelsene 

oppført i nr. 1-14 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 og brennevin (med 

fruktnavnet foranstilt) framstilt ved maserasjon og destillasjon samt Geist (med 

navnet på frukten eller råstoffet som er brukt), London gin, sambuca, maraschino, 

marrasquino eller maraskino og mistrà 

 E 110 Paraoransje 100 (61) Unntatt alkoholsterke drikker som definert i artikkel 5 nr. 1, varebetegnelsene 

oppført i nr. 1-14 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 og brennevin (med 

fruktnavnet foranstilt) framstilt ved maserasjon og destillasjon samt Geist (med 

navnet på frukten eller råstoffet som er brukt), London gin, sambuca, maraschino, 

marrasquino eller maraskino og mistrà» 
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c)  Følgende post for tilsetningsstoff E 124 innsettes etter posten for tilsetningsstoff E 123 «Amarant»: 

 «E 124 Ponceau 4R, 

kochenillerød A 

170 (61) Unntatt alkoholsterke drikker som definert i artikkel 5 nr. 1, varebetegnelsene oppført i 

nr. 1-14 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 110/2008 og brennevin (med fruktnavnet 

foranstilt) framstilt ved maserasjon og destillasjon samt Geist (med navnet på frukten 

eller råstoffet som er brukt), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino eller 

maraskino og mistrà» 

d)  Ny fotnote (61) skal lyde: 

«(61):  Den samlede mengden av E 104, E 110, E 124 og fargestoffene i gruppe III skal ikke overstige grenseverdien angitt for gruppe III.» 

8)  I næringsmiddelkategori 14.2.7.1 «Aromatiserte viner» utgår følgende post for tilsetningsstoff E 150a-d Karamell: 

 «E 150a-d Karamell quantum satis  Bare americano, bitter vino» 

9)  I næringsmiddelkategori 17.1 «Kosttilskudd i fast form, herunder kapsler, tabletter og lignende, men ikke i tyggbar form» skal posten for tilsetningsstoffene E 551-559 «Silisiumdioksid — silikater» erstattes med: 

 «E 551-559 Silisiumdioksid — 

silikater 

quantum satis  Gyldighetstid: 

til og med 31. januar 2014 

 E 551-553 Silisiumdioksid — 

silikater 

quantum satis  Gyldighetstid: 

fra 1. februar 2014» 

10)  I næringsmiddelkategori 17.2 «Kosttilskudd i flytende form» skal posten for tilsetningsstoffene E 551-559 «Silisiumdioksid — silikater» erstattes med: 

 «E 551-559 Silisiumdioksid — 

silikater 

quantum satis  Gyldighetstid: 

til og med 31. januar 2014 

 E 551-553 Silisiumdioksid — 

silikater 

quantum satis  Gyldighetstid: 

fra 1. februar 2014» 

11)  I næringsmiddelkategori 17.3 «Kosttilskudd i form av sirup eller i tyggbar form» skal posten for tilsetningsstoffene E 551-559 «Silisiumdioksid — silikater» erstattes med: 

 «E 551-559 Silisiumdioksid — 

silikater 

quantum satis  Gyldighetstid: 

til og med 31. januar 2014 

 E 551-553 Silisiumdioksid — 

silikater 

quantum satis  Gyldighetstid:  

fra 1. februar 2014» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 497/2013 

av 29. mai 2013 

om endring og retting av forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1333/2008(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler(1), særlig artikkel 14, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det 

fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler som er oppført i vedlegg II og III til 

forordning (EF) nr. 1333/2008. 

2)  Disse spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles 

framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen 

eller som følge av en søknad. 

3)  Ved ajourføring av disse spesifikasjonene må det tas 

hensyn til spesifikasjonene og analysemetodene for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler som er fastsatt i 

Codex Alimentarius og utarbeidet av Den felles FAO-

WHO-ekspertgruppe for tilsetningsstoffer i 

næringsmidler. 

4)  Forordning (EU) nr. 231/2012 inneholder feil i 

spesifikasjonene for natriumbisulfitt (E 222), 

natriumlaktat (E 325) og ammoniumfosfatider (E 442). 

Disse feilene må rettes. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 30.5.2013,  

s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

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

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014,  

s. 16. 

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

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

(3) EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1. 

5)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 380/2012 av 3. mai 

2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til vilkår 

og grenseverdier for bruk av aluminiumholdige 

tilsetningsstoffer i næringsmidler(4) fastsetter at 

tilsetningsstoffene kalsiumaluminiumsilikat (E 556) og 

aluminiumsilikat (kaolin) (E 559) skal fjernes fra listen i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra 

1. februar 2014. Spesifikasjonene for disse 

tilsetningsstoffene i næringsmidler bør derfor utgå. 

6)  Forordning (EU) nr. 231/2012 inneholder to feil med 

hensyn til Einecs-numrene(5) for dinatriumguanylat 

(E 627) og dikaliumguanylat (E 628). Disse feilene må 

rettes. 

7)  Forordning (EF) nr. 231/2012 bør derfor endres og 

rettes. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres og rettes i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(4) EUT L 119 av 4.5.2012, s. 14. 

(5) European Inventory of Existing Commercial chemical Substances 

(Einecs). 

2017/EØS/79/25 

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

Utferdiget i Brussel, 29. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 gjøres følgende endringer og rettinger: 

1)  I posten for E 222 natriumbisulfitt gjøres følgende endringer: 

a)  Overskriften skal lyde: 

«E 222 NATRIUMHYDROGENSULFITT» 

b)  Spesifikasjonen for renhet for jern skal lyde: 

«Jern Ikke over 10 mg/kg basert på innholdet av SO2» 

2)  I posten for E 325 natriumlaktat skal spesifikasjonen for identifikasjon ved kaliumtest erstattes med følgende: 

«Natriumtest Positiv test» 

3)  I posten for E 442 ammoniumfosfatider skal spesifikasjonen for beskrivelse lyde: 

«Beskrivelse Fet, halvfast til oljeaktig væske» 

4)  I posten for E 556 kalsiumaluminiumsilikat skal overskriften lyde: 

«E 556 KALSIUMALUMINIUMSILIKAT(*)» 

  

(*) Gyldighetstid til 31. januar 2014. 

5)  I posten for E 559 aluminiumsilikat (kaolin) skal overskriften lyde: 

«E 559 ALUMINIUMSILIKAT (KAOLIN)(*)» 

  

(*) Gyldighetstid til 31. januar 2014. 

6)  I posten for E 627 dinatriumguanylat skal EINECS-nummeret i definisjonen erstattes med følgende: 

«EINECS-nummer 226-914-1» 

7)  I posten for E 628 dikaliumguanylat skal EINECS-nummeret i definisjonen erstattes med følgende: 

«EINECS-nummer 221-849-5» 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 509/2013 

av 3. juni 2013 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn 

til flere tilsetningsstoffer 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 artikkel 30 nr. 5, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) 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) Denne listen kan ajourføres etter den felles fram-

gangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i europaparlaments- 

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

2008 om innføring av en felles framgangsmåte for 

godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i 

næringsmidler(2) på initiativ fra Kommisjonen eller etter 

søknad. 

3) Det nasjonale råd for vindyrking og mjødproduksjon i 

Polen framla 10. februar 2011 en søknad om å endre 

EU-listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler for å 

tillate bruk av flere tilsetningsstoffer i visse 

alkoholholdige drikker som beskrevet i Det polske 

dekret av 12. mai 2011 om produksjon og tapping av 

vinprodukter, handel med disse produktene og 

markedsordning(3) (heretter kalt «Det polske dekret om 

vinprodukter»). 

4) De alkoholholdige drikkene som omfattes av Det polske 

dekret om vinprodukter, omfattes ikke av 

rådsforordning (EF) nr. 1234/2007 av 22. oktober 2007 

om opprettelse av en felles markedsordning for 

landbruksvarer og om særlige bestemmelser om visse 

landbruksvarer(4), siden de ikke faller inn under en av 

kategoriene av vinprodukter som er oppført i vedlegg 

XIb til nevnte forordning. Aromatiserte produkter som 

omfattes av Det polske vindekret, omfattes dermed 

heller ikke av rådsforordning (EØF) nr. 1601/91 av 

10. juni 1991 om alminnelige regler om definisjon av, 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 4.6.2013, s. 13, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

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

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014,  

s. 16. 

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

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

(3) Dziennik Urzędowy z 2011 r. Nr 120, poz. 690. 

(4) EUT L 299 av 16.11.2007, s. 1. 

betegnelse på og presentasjon av aromatiserte viner, 

aromatiserte vinbaserte drikker og aromatiserte cocktails 

av vinprodukter(5). 

5) Bruk av tilsetningsstoffer i produkter som omfattes av 

forordning (EF) nr. 1234/2007, er tillatt i henhold til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009 av  

10. juli 2009 om fastsettelse av visse nærmere regler for 

gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 479/2008 

med hensyn til kategorier av vinprodukter, ønologiske 

framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner(6) og deres 

gjennomføringsbestemmelser. Disse rettsaktene får ikke 

anvendelse på alkoholholdige drikker som omfattes av 

Det polske dekret om vinprodukter. 

6) I henhold til artikkel 113d nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1234/2007 kan imidlertid medlemsstatene tillate 

bruk av uttrykket «vin» for andre produkter enn dem 

som er oppført i vedlegg XIb til nevnte forordning, 

dersom det følges av navnet på en frukt i form av en 

sammensatt betegnelse for å omsette produkter som er 

framstilt ved gjæring av andre frukter enn druer, eller 

dersom det er del av en sammensatt betegnelse. Polen 

har i samsvar med artikkel 113d nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1234/2007 tillatt bruk av uttrykket «vin» for de 

alkoholholdige drikkene som er oppført i Det polske 

dekret om vinprodukter. Bruk av tilsetningsstoffer i 

disse produktene bør derfor oppføres i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 1333/2008, uten at dette berører 

regler som får anvendelse i andre medlemsstater med 

hensyn til betegnelsen på disse produktene. 

7) Alkoholholdige drikker oppført i Det polske dekret om 

vinprodukter tilhører næringsmiddelkategoriene oppført 

i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 som 

følger: 

– Wino owocowe markowe (merkefruktvin), wino 

owocowe wzmocnione (forskåret fruktvin), wino 

owocowe aromatyzowane (aromatisert fruktvin), 

wino z soku winogronowego (vin av drueråsaft) 

og aromatyzowane wino z soku winogronowego 

(aromatisert vin av drueråsaft) bør oppføres i 

kategori 14.2.4 «Fruktvin og made wine» i 

vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, 

– Nalewka na winie owocowym (tinktur av 

fruktvin), aromatyzowana nalewka na winie 

owocowym (aromatisert tinktur av fruktvin), 

nalewka na winie z soku winogronowego (tinktur 

av vin av drueråsaft), aromatyzowana nalewka na 

winie z soku winogronowego (aromatisert tinktur 

  

(5) EUT L 149 av 14.6.1991, s. 1. 

(6) EUT L 193 av 24.7.2009, s. 1. 

2017/EØS/79/26 
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av vin av drueråsaft), napój winny owocowy lub 

miodowy (drikker basert på frukt- eller hon-

ningvin), aromatyzowany napój winny owocowy 

lub miodowy (aromatiserte drikker basert på 

frukt- eller honningvin), wino owocowe nisk-

oalkoholowe (fruktvin med lavt alkoholinnhold) 

og aromatyzowane wino owocowe niskoalko-

holowe (aromatisert fruktvin med lavt alkohol-

innhold) bør oppføres i kategori 14.2.8 «Andre 

alkoholholdige drikker, herunder blandinger av 

alkoholholdige drikker med alkoholfrie drikker 

og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold 

på under 15 %» i vedlegg II til forordning (EF) 

nr.1333/2008. 

8) Tillatelse til å bruke tilsetningsstoffer i produkter som 

omfattes av Det polske dekret om vinprodukter, 

medfører ikke at forbrukeren eksponeres ytterligere for 

disse stoffene, og gir derfor ikke grunn til bekymring for 

sikkerheten. 

9) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for nærings-

middeltrygghet (Myndigheten) før den ajourfører EU-

listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II 

til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den 

aktuelle ajourføringen ikke kan påvirke menneskers 

helse. Ettersom tillatelsen til å bruke flere tilsetnings-

stoffer i visse alkoholholdige drikker som omfattes av 

Det polske dekret om vinprodukter, dreier seg om en 

ajourføring som ikke kan påvirke menneskers helse, er 

det ikke nødvendig å be om en uttalelse fra 

Myndigheten. 

10) Forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar 

med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I del E i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I næringsmiddelkategori 14.2.4 «Fruktvin og made wine» skal postene for gruppe II og III og tilsetningsstoffene E 160d, E 242 og E 353 lyde: 

 «Gruppe II Fargestoffer quantum 

satis 

quantum satis  Unntatt wino owocowe markowe 

 Gruppe III Fargestoffer med 

kombinert grenseverdi 

200  Unntatt wino owocowe markowe 

 E 160d Lykopen 10  Unntatt wino owocowe markowe 

 E 242 Dimetyldikarbonat 250 (24) Bare fruktvin, vin med redusert alkoholinnhold samt wino owocowe markowe, wino 

owocowe wzmocnione, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego 

og aromatyzowane wino z soku winogronowego 

 E 353 Metavinsyre 100  Bare made wine samt wino z soku winogronowego og aromatyzowane wino z soku 

winogronowego» 

2)  I næringsmiddelkategori 14.2.4 «Fruktvin og made wine» tilføyes følgende post for E 1105: 

 «E 1105 Lysozym quantum satis  Bare wino z soku winogronowego og aromatyzowane wino z soku winogronowego» 

3)  I næringsmiddelkategorien 14.2.8 «Andre alkoholholdige drikker, herunder blandinger av alkoholholdige drikker med alkoholfrie drikker og alkoholsterke drikker med et alkoholinnhold på under 15 %» gjøres 

følgende endringer: 

a)  Postene for gruppe III, E 123 og E 200-203 skal lyde: 

 «Gruppe III Fargestoffer med 

kombinert grenseverdi 

200  Bare alkoholholdige drikker med et alkoholinnhold på under 15 % samt nalewka na 

winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z 

soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, 

napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub 

miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe og aromatyzowane wino owocowe 

niskoalkoholowe 

 E 123 Amarant 30  Bare alkoholholdige drikker med et alkoholinnhold på under 15 % samt nalewka na 

winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z 

soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, 

napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub 

miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe og aromatyzowane wino owocowe 

niskoalkoholowe 
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 E 200-203 Sorbinsyre – sorbater 200 (1) (2) Bare alkoholholdige drikker med et alkoholinnhold på under 15 % samt nalewka na 

winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z 

soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, 

napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub 

miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe og aromatyzowane wino owocowe 

niskoalkoholowe» 

b)  Følgende post for E 220-228 innsettes etter posten for E 210-213 «Benzosyre — benzoater»: 

 «E 220-228 Svoveldioksid – 

sulfitter 

200 (3) Bare nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, 

nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku 

winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny 

owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe og aromatyzowane wino 

owocowe niskoalkoholowe» 

c)  Følgende post for E 353 innsettes etter posten for E 338-452 «Fosforsyre — fosfater — di-, tri- og polyfosfater»: 

 «E 353 Metavinsyre 100  Bare nalewka na winie z soku winogronowego og aromatyzowana nalewka na winie 

z soku winogronowego» 

d)  Ny post for E 1105 skal lyde: 

 «E 1105 Lysozym quantum satis  Bare nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, 

nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku 

winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny 

owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe og aromatyzowane wino 

owocowe niskoalkoholowe» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 510/2013 

av 3. juni 2013 

om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med 

hensyn til bruk av jernoksider og jernhydroksider (E 172), hydroksypropylmetylcellulose (E 464) og 

polysorbater (E 432-436) til merking av visse frukter(*) 

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 9 nr. 2, artikkel 10 nr. 3 og 

artikkel 30 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1333/2008 er det 

fastsatt funksjonsgrupper av tilsetningsstoffer i 

næringsmidler og av tilsetningsstoffer i tilsetnings-

stoffer i næringsmidler og næringsmiddelenzymer. 

2) Dersom det er nødvendig som følge av den 

vitenskapelige og tekniske utvikling, kan funksjons-

grupper tilføyes i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 1333/2008. 

3) Forskning og utvikling har vist at når jernoksider og 

jernhydroksider (E 172) anbringes på overflaten til 

frukter eller grønnsaker etter pigmentfjerning på visse 

deler (f.eks. ved laserbehandling), forsterkes kontrasten 

mellom disse delene og resten av overflaten som følge 

av vekselvirkning med visse frigitte komponenter i 

epidermis. Denne virkningen kan benyttes til merking 

av frukter og grønnsaker. Det bør derfor tilføyes en ny 

funksjonsgruppe, «kontrastforsterkere», i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1333/2008. 

4) 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. 

5) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1333/2008 

inneholder en EU-liste over tilsetningsstoffer som er 

godkjent for bruk i tilsetningsstoffer, enzymer og 

aromaer i næringsmidler og næringsstoffer, og vilkårene 

for bruken av dem. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 150 av 4.6.2013, s. 17, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

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

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014,  

s. 16. 

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

6) Listene 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). 

7) I henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 kan EU-listen over tilsetningsstoffer i 

næringsstoffer ajourføres enten på initiativ fra 

Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

8) Søknad om godkjenning av bruk av jernoksider og 

jernhydroksider (E 172) som kontrastforsterkere, 

hydroksypropylmetylcellulose (E 464) som 

overflatebehandlingsmiddel for permanent merking av 

visse frukter og polysorbater (E 432-436) som 

emulgatorer ved tillaging av kontrastforsterkere ble 

inngitt 8. april 2011 og er gjort tilgjengelig for 

medlemsstatene. 

9) Det er utviklet en ny merkingsteknikk som bruker 

karbondioksidlaser til etsing av informasjon på 

overflaten til friske frukter. Som følge av laserstrålens 

direkte pigmentfjerning utvikler noen næringsmidler et 

tydelig merke på overflaten, mens andre ikke gjør det. 

Det er derfor et teknologisk behov for bruk av 

jernoksider og jernhydroksider (E 172) som 

kontrastforsterkere, hydroksypropylmetylcellulose 

(E 464) som overflatebehandlingsmiddel og 

polysorbater (E 432-436) som emulgatorer ved tillaging 

av kontrastforsterkere for å forbedre kontrasten og 

muliggjøre permanent merking av visse frukter. 

Jernoksider og jernhydroksider (E 172) gir tilstrekkelig 

kontrast mellom merkede områder og resten av fruktens 

overflate, hydroksypropylmetylcellulose (E 464) danner 

en tynn beskyttende hinne, og polysorbater (E 432-436) 

sikrer ensartet fordeling av tilsetningsstoffet på de 

merkede delene av næringsmiddelet. 

10) Bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler bør være til 

fordel for forbrukeren. Den nye merkingsteknikken kan 

brukes til å gjenta alle eller noen av de obligatoriske 

opplysningene som Unionens regelverk eller 

medlemsstatenes lovgivning krever. I tillegg kan 

forbrukerne dra nytte av bruken av den nye 

merkingsteknikken når varenavnet og produksjons-

metoden angis på frivillig grunnlag.  

  

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

0000/XXX/00/00 2017/EØS/79/27 
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11) Videre utgjør den nye teknikken for permanent merking 

et alternativ til de avtakbare selvklebende etikettene som 

brukes for tiden, og den begrenser risikoen for å miste, 

blande sammen eller bytte om på næringsmidler; 

dermed lettes transport og lagring av de aktuelle 

fruktene. For dette formål kan det også være nyttig å 

angi PLU-koden (et identifikasjonsnummer som brukes 

av driftsansvarlige for næringsmiddelforetak for å lette 

registrering og kontroll av varebeholdning for 

produkter), QR-koden (matrisestrekkode som gjør at 

den kodede informasjonen kan skannes ved høy 

hastighet) og en strekkode. Det bør derfor være mulig å 

angi slik informasjon på visse frukter. 

12) Jernoksider og jernhydroksider (E 172), hydroksy-

propylmetylcellulose (E 464) og polysorbater (E 432-

436) bør brukes i små mengder og bare på overflaten av 

frukten, og de forventes ikke å trenge inn i den indre 

delen i vesentlig grad. Behandling av frukt og bær der 

skallet vanligvis ikke konsumeres, vil dermed ikke 

påvirke menneskers helse. Det bør derfor være tillatt å 

bruke jernoksider og jernhydroksider (E 172) og 

hydroksypropylmetylcellulose (E 464) bare til merking 

av sitrusfrukter, meloner og granatepler og polysorbater 

(E 432-436) bare ved tillaging av kontrastforsterkere. 

13) Jernoksider og jernhydroksider (E 172) ble siste gang 

vurdert av Vitenskapskomiteen for næringsmidler i 

1975(1). Det ble påvist at bare 1 % av jernoksider og 

hydrerte jernoksider med sannsynlighet ville løse seg i 

menneskets mage-tarm-kanal, og Komiteen fastsatte 

derfor et akseptabelt daglig inntak uten å angi en øvre 

grense. Hydroksypropylmetylcellulose (E 464) ble sist 

vurdert av Vitenskapskomiteen for næringsmidler i 

1992(2). Et ikke-angitt akseptabelt daglig inntak for 

gruppen ble fastsatt for fem av de modifiserte 

cellulosene. I 1983 fastsatte Komiteen et akseptabelt 

daglig inntak på 10 mg/kg kroppsvekt/dag(3) for 

gruppen av polysorbater (E 432-436). I rapporten fra 

Kommisjonen om inntak gjennom kosten av 

tilsetningsstoffer i næringsmidler i Den europeiske 

union(4) ble det konkludert med at det kan være behov 

for en mer realistisk vurdering av inntaket av 

polysorbater (E 432-436) på grunnlag av de faktiske 

bruksnivåer for tilsetningsstoffer i næringsmidler. Det 

forventes at Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») gjennomfører 

en slik vurdering av inntaket ved den nye vurderingen 

av polysorbater (E 432-436) innen utgangen av 2016, 

som fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 

nr. 257/2010(5). Inntil det skjer, bør bare søknader om 

eventuell utvidet bruk vurderes dersom den i ubetydelig 

grad bidrar til det totale inntaket av nevnte stoffer. 

14) I henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008 skal Kommisjonen anmode om en 

  

(1) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_01.pdf 

(2) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_32.pdf 

(3) http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_15.pdf 

(4) KOM(2001) 542 endelig utgave. 

(5) EUT L 80 av 26.3.2010, s. 19. 

uttalelse fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet før den ajourfører EU-listene 

over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II og III 

til forordning (EF) nr. 1333/2008, unntatt når den 

aktuelle ajourføringen ikke med sannsynlighet påvirker 

menneskers helse. Siden tillatelsen til å bruke 

jernoksider og jernhydroksider (E 172) og hydroksy-

propylmetylcellulose (E 464) til merking av 

sitrusfrukter, meloner og granatepler og polysorbater 

(E 432-436) ved tillaging av kontrastforsterkere 

innebærer en ajourføring av disse listene som ikke 

påvirker menneskers helse, er det ikke nødvendig å 

innhente uttalelse fra Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet. 

15) I henhold til overgangsbestemmelsene i kommisjons-

forordning (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(6) får 

vedlegg II, som oppretter EU-listen over tilsetnings-

stoffer som kan brukes i næringsmidler, og vilkårene for 

bruken av dem, anvendelse fra 1. juni 2013. For å tillate 

bruk av jernoksider og jernhydroksider (E 172) og 

hydroksypropylmetylcellulose (E 464) til merking av 

visse frukter før denne datoen er det nødvendig å 

fastsette en tidligere dato med hensyn til disse 

tilsetningsstoffene. 

16) Vedlegg I, II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 

bør derfor endres. 

17) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet 

har motsatt seg dem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg I, II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(6) EUT L 295 av 12.11.2011, s. 1. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 3. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg I skal nytt nr. 27 lyde: 

 "27. «Kontrastforsterkere» er stoffer som når de anbringes på overflaten til frukter eller grønnsaker etter pigmentfjerning av bestemte deler (f.eks. ved laserbehandling), bidrar til å skille disse delene fra resten av 

overflaten ved å etterlate farge etter vekselvirkning med visse komponenter i epidermis.". 

2)  I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a)  I del B avsnitt 3 «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer» innsettes følgende post etter posten for E 170: 

«E 172 Jernoksider og jernhydroksider» 

b)  I del E endres næringsmiddelkategorien 04.1.1 «Hele friske frukter og grønnsaker» som følger: 

i)  Følgende post for E 172 innsettes før posten for E 200-203: 

 «E 172 Jernoksider og jernhydroksider 6  Bare som kontrastforsterker til merking av sitrusfrukter, 

meloner og granatepler for 

– å gjenta alle eller noen av de obligatoriske opplysningene 

som kreves i henhold til Unionens regelverk og/eller 

medlemsstatenes lovgivning, 

 og/eller 

– på frivillig grunnlag å angi varenavn, produksjonsmetode, 

PLU-kode, QR-kode og/eller strekkode 

Gyldighetstid: 

Fra 24. juni 2013.» 

ii)  Følgende post for E 464 innsettes etter posten for E 445: 

 «E 464 Hydroksypropylmetylcellulose 10  Bare til sitrusfrukter, meloner og granatepler for 

– å gjenta alle eller noen av de obligatoriske opplysningene 

som kreves i henhold til Unionens regelverk og/eller 

medlemsstatenes lovgivning, 

 og/eller 

– på frivillig grunnlag å angi varenavn, produksjonsmetode, 

PLU-kode, QR-kode og/eller strekkode 

Gyldighetstid: 

Fra 24. juni 2013.» 

3)  I del 2 i vedlegg III skal posten for «E 432 – E 436» lyde: 

«E 432 – E 436 Polysorbater quantum satis Fargepreparater, kontrastforsterkere, fettløselige antioksidanter og overflatebehandlingsmidler for frukt» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 536/2013 

av 11. juni 2013 

om endring av forordning (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste over andre 

tillatte helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns 

utvikling og helse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(1), særlig artikkel 13 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har i henhold til artikkel 13 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 vedtatt forordning (EU) 

nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste 

over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn 

dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns 

utvikling og helse(2). Listen som er fastsatt ved 

forordning (EU) nr.432/2012, inneholder 222 tillatte 

helsepåstander, svarende til 497 poster på den 

konsoliderte listen(3) som ble inngitt til Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet (Myndigheten) 

for vitenskapelig vurdering. 

2) Da listen over tillatte helsepåstander ble vedtatt, var det 

imidlertid en rekke helsepåstander som Myndigheten 

ikke hadde vurdert ferdig, eller som Kommisjonen ikke 

hadde tatt endelig stilling til(4). 

3) For helsepåstander om mikroorganismer som 

Myndigheten i den innledende vurderingen anså for å 

være utilstrekkelig beskrevet, og for helsepåstander der 

den konkluderte med at framlagt dokumentasjon var 

utilstrekkelig til å fastslå noen årsakssammenheng, var 

Kommisjonen og medlemsstatene enige om at de ikke 

kunne ta stilling til om disse skulle tas med på listen 

over tillatte påstander eller ikke med mindre 

Myndigheten foretok en ytterligere vurdering. 

Myndigheten avsluttet sine vurderinger av disse 

helsepåstandene og offentliggjorde sine uttalelser 5. juni 

og 7. august 2012(5), og for to helsepåstander 

konkluderte den med at det på grunnlag av de inngitte 

data er fastslått en årsakssammenheng mellom en 

næringsmiddelkategori, et næringsmiddel eller en av 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 12.6.2013, s. 4, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

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

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014,  

s. 16. 

(1) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(2) EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1. 

(3) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm 

(4) Svarende til 2232 poster (ID-er) på den konsoliderte listen. 

(5) http://www.efsa.europa.eu/en/publications.htm 

dets bestanddeler og den påståtte virkning(6). 

4) Kommisjonen har avsluttet undersøkelsen av alle 

helsepåstandene som er inngitt til vurdering, med 

unntak av fire kategorier av påstander for bestemte 

grupper av næringsmidler eller en av deres bestanddeler. 

I disse kategoriene inngår påstander om stoffer fra 

planter eller urter, også kalt «botaniske stoffer», 

påstander om bestemte næringsmidler, nærmere bestemt 

næringsmidler til bruk i dietter med svært lavt 

kaloriinnhold og næringsmidler med redusert 

laktoseinnhold, påstander om koffein og en påstand om 

karbohydrater. 

5) For botaniske stoffer har medlemsstatene og berørte 

parter gitt uttrykk for betenkeligheter med hensyn til 

hvor forskjellig vekt det ble lagt på dokumentasjon om 

helsepåstander ved «tradisjonell bruk» i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 på den ene side og ved bruk av 

tradisjonelle plantemedisiner i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om 

innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for 

mennesker(7) på den annen side. Siden Kommisjonen 

anser at disse betenkelighetene er relevante og krever 

ytterligere vurdering og konsultasjon, bør en beslutning 

om påstander knyttet til botaniske stoffer(8) treffes først 

når disse trinnene er fullført. 

6) For helsepåstander om virkninger av dietter med svært 

lavt kaloriinnhold(9) og næringsmidler med redusert 

laktoseinnhold(10) kan den pågående revisjon av 

regelverket for næringsmidler til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov(11) ha en innvirkning på disse 

helsepåstandene. For å unngå potensielle 

inkonsekvenser i dette regelverket bør en beslutning om 

helsepåstander knyttet til disse næringsmidlene treffes 

først når denne revisjonen er sluttført. 

7) For helsepåstander om virkninger av koffein(12) har 

medlemsstatene uttrykt betenkeligheter med hensyn til 

sikkerheten ved inntak av koffein i forskjellige 

målgrupper av befolkningen. Siden Kommisjonen anser 

at disse betenkelighetene er relevante og krever 

ytterligere vitenskapelig rådgivning fra Myndigheten, 

bør en beslutning om påstander knyttet til koffein treffes 

først når dette trinnet er fullført.  

  

(6) Svarende til postene med ID 2926 og ID 1164 på den konsoliderte 

listen. 

(7) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(8) Svarende til 2078 poster (ID-er) på den konsoliderte listen. 

(9) Svarende til posten med ID 359 på den konsoliderte listen. 

(10) Svarende til postene med ID 646, ID 1224, ID 1238 og ID 1339 på 

den konsoliderte listen. 

(11) KOM(2011) 353 endelig utgave. 

(12) Svarende til postene med ID 737, ID 1486, ID 1488, ID 1490, ID 

736, ID 1101, ID 1187, ID 1485, ID 1491, ID 2063, ID 2103 og ID 

2375 på den konsoliderte listen. 
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8) For helsepåstanden om gunstige virkninger av 

karbohydrater(1) har noen medlemsstater gitt uttrykk for 

betenkeligheter med hensyn til godkjenning, siden de 

anser påstanden som potensielt villedende for 

forbrukeren, særlig på bakgrunn av nasjonale 

kostholdsråd om å redusere inntaket av sukker. Siden 

Kommisjonen anser at det for denne konkrete påstanden 

er nødvendig å bringe de motstridende målene i 

overensstemmelse med hverandre, er det behov for 

ytterligere analyse for å fastsette vilkårene for bruk av 

denne påstanden. En beslutning om påstanden knyttet til 

karbohydrater bør derfor treffes først når denne analysen 

er fullført. 

9) For å sikre innsyn og rettssikkerhet for alle berørte 

parter vil påstander som ennå ikke er ferdig vurdert, 

fortsatt være offentliggjort på Kommisjonens 

nettsted(2), og de kan fortsatt brukes i henhold til 

artikkel 28 nr. 5 og 6 i forordning (EF) nr. 1924/2006. 

10) Helsepåstander som stemmer overens med 

Myndighetens konklusjoner om at det er fastslått en 

årsakssammenheng mellom en næringsmiddelkategori, 

et næringsmiddel eller en av dets bestanddeler og den 

påståtte virkning, og som oppfyller kravene i forordning 

(EF) nr. 1924/2006, bør godkjennes i henhold til 

artikkel 13 nr. 3 i nevnte forordning og tas med på listen 

over tillatte påstander fastsatt ved forordning (EU) 

nr. 432/2012(3). 

11) Artikkel 13 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1924/2006 

fastsetter at tillatte helsepåstander skal være ledsaget av 

alle nødvendige vilkår (herunder begrensninger) for 

bruk. Listen over tillatte påstander bør følgelig 

inneholde ordlyden i påstandene og særskilte vilkår for 

bruk av påstandene og, dersom det er relevant, vilkår for 

eller begrensninger på bruk og/eller en tilleggserklæring 

eller advarsel, i samsvar med reglene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 og i tråd med 

Myndighetens uttalelser. 

12) I henhold til artikkel 6 nr. 1 og artikkel 13 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1924/2006 skal helsepåstander 

bygge på allment anerkjente vitenskapelige bevis. 

Helsepåstander som Myndigheten ikke vurderer positivt 

ut fra den vitenskapelige dokumentasjonen i løpet av 

den innledende vurderingen eller under prosessen for 

ytterligere vurdering, bør derfor ikke tillates. 

13) Godkjenning kan også med rette tilbakeholdes dersom 

helsepåstandene ikke er i samsvar med andre allmenne 

eller særlige krav i forordning (EF) nr. 1924/2006, selv i 

tilfeller der påstanden har fått en positiv vitenskapelig 

vurdering av Myndigheten. Myndigheten konkluderte 

med at det er fastslått en årsakssammenheng for en 

påstand om virkningen av L-arginin(4) på 

  

(1) Svarende til postene med ID 603 og ID 653 på den konsoliderte 

listen. 

(2) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/ 

index_en.htm 

(3) Svarende til 16 poster (ID-er) på den konsoliderte listen, slik de er 

oppført i vedlegget til denne forordning. 

(4) Svarende til posten med ID 4683 på den konsoliderte listen. 

opprettholdelse av normal ammoniakkutskillelse og for 

en annen påstand om virkningen av L-tyrosin(5) på 

normal katekolaminsyntese. Kommisjonen og 

medlemsstatene har vurdert om helsepåstander som 

gjenspeiler disse konklusjonene, bør tillates. På 

grunnlag av de framlagte data og foreliggende 

vitenskapelig kunnskap har Myndigheten konkludert 

med at det ikke kan fastsettes vilkår for bruk som skal 

ledsage helsepåstanden for L-arginin(6), mens det for 

helsepåstanden om L-tyrosin er foreslått som passende 

vilkår for bruk at et næringsmiddel minst må være en 

proteinkilde i henhold til vedlegget til forordning (EF) 

nr. 1924/2006(7). I sitt svar av 9. november 2012 på 

Kommisjonens anmodning om avklaring anførte 

Myndigheten at dens konklusjoner for disse påstandene 

var basert på den kjente biokjemiske rollen til de to 

aminosyrene når de inngår i protein. Den tilføyde at den 

ikke kunne anslå kvantitativt hvor stort daglig inntak av 

L-tyrosin og L-arginin som var nødvendig for å oppnå 

de respektive gunstige fysiologiske virkninger. Det er 

følgelig ikke mulig å fastsette konkrete vilkår for bruk 

av disse påstandene som sikrer at det finnes en mengde 

av aminosyrene i sluttproduktet som gir de respektive 

gunstige helsevirkningene i samsvar med artikkel 5 nr. 1 

bokstav b) punkt i) i forordning (EF) nr. 1924/2006. I 

mangel av slike konkrete vilkår for bruk kan den 

gunstige virkningen av stoffet som påstanden gjelder, 

ikke garanteres. Disse påstandene kan derfor villede 

forbrukeren og bør ikke tas med på listen over tillatte 

helsepåstander. 

14) For å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetakene 

anledning til å tilpasse seg kravene i denne forordning, 

herunder forbudet i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 mot helsepåstander som Myndigheten har 

fullført vurderingen av eller Kommisjonen har 

ferdigbehandlet, bør denne forordning få anvendelse 

seks måneder etter den dato den trer i kraft. 

15) I samsvar med artikkel 20 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006 bør registeret over ernærings- og 

helsepåstander, som inneholder alle godkjente 

helsepåstander og påstander som er avslått, med 

begrunnelse for avslaget, ajourføres i samsvar med 

denne forordning og dens utsatte anvendelse. 

16) Ved fastsettelse av tiltakene i denne forordning er det 

tatt behørig hensyn til de kommentarer og synspunkter 

Kommisjonen har mottatt fra offentligheten og berørte 

parter. 

17) Forordning (EU) nr. 432/2012 bør derfor endres. 

  

(5) Svarende til posten med ID 1928 på den konsoliderte listen. 

(6) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2051.pdf 

(7) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2270.pdf 
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18) 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 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 2. januar 2014. 

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

Utferdiget i Brussel, 11. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



   

 

N
r. 7

9
/2

7
8
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

7
.1

2
.2

0
1
7
 

 

VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 innsettes følgende poster for tillatte helsepåstander i alfabetisk rekkefølge: 

Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår for og/eller begrensninger 

på bruk av næringsmiddelet 

og/eller en tilleggserklæring eller 

advarsel 

EFSA Journal-nummer 

Registreringsnummer på 

den konsoliderte listen 

innsendt til EFSA for 

vurdering 

Alfa-syklodekstrin Inntak av alfa-

syklodekstrin som del av 

et måltid bidrar til å 

begrense blodsukker-

økningen etter måltidet 

Påstanden kan brukes om næringsmidler som inneholder minst 5 g 

alfa-syklodekstrin per 50 g stivelse per porsjonsenhet som del av et 

måltid. For at påstanden skal kunne brukes, skal forbrukerne opplyses 

om at den gunstige virkningen oppnås ved å innta alfa-syklodekstrin 

som del av et måltid. 

 2012; 10(6):2713 2926 

Dokosaheksaensyre 

(DHA) 

DHA bidrar til å 

opprettholde normale 

triglyseridnivåer i blodet 

Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som gir et daglig inntak 

av 2 g DHA, og som inneholder DHA i kombinasjon med 

eikosapentaensyre (EPA). For at påstanden skal kunne brukes, skal 

forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et 

daglig inntak av 2 g DHA. Når påstanden brukes for kosttilskudd 

og/eller anrikede næringsmidler, skal forbrukerne også informeres om 

at de ikke bør overskride et daglig inntak av 5 g EPA og DHA til 

sammen. 

Påstanden skal ikke brukes 

på næringsmidler rettet mot 

barn. 

2010; 8(10):1734 533, 691, 3150 

Dokosaheksaensyre og 

eikosapentaensyre 

(DHA/EPA) 

DHA og EPA bidrar til å 

opprettholde normalt 

blodtrykk 

Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som gir et daglig inntak 

av 3 g EPA og DHA. For at påstanden skal kunne brukes, skal 

forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et 

daglig inntak av 3 g EPA og DHA. Når påstanden brukes for 

kosttilskudd og/eller anrikede næringsmidler, skal forbrukerne også 

informeres om at de ikke bør overskride et daglig inntak av 5 g EPA 

og DHA til sammen. 

Påstanden skal ikke brukes 

på næringsmidler rettet mot 

barn. 

2009; 7(9):1263 

2010; 8(10):1796 

502, 506, 516, 703, 

1317, 1324 

Dokosaheksaensyre og 

eikosapentaensyre 

(DHA/EPA) 

DHA og EPA bidrar til å 

opprettholde normale 

triglyseridnivåer i blodet 

Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som gir et daglig inntak 

av 2 g EPA og DHA. For at påstanden skal kunne brukes, skal 

forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen oppnås ved et 

daglig inntak av 2 g EPA og DHA. Når påstanden brukes for 

kosttilskudd og/eller anrikede næringsmidler, skal forbrukerne også 

informeres om at de ikke bør overskride et daglig inntak av 5 g EPA 

og DHA til sammen. 

Påstanden skal ikke brukes 

på næringsmidler rettet mot 

barn. 

2009; 7(9):1263 

2010; 8(10):1796 

506, 517, 527, 538, 

1317, 1324, 1325 

Tørkede plommer av 

arten vanlig plomme eller 

sviskeplomme (Prunus 

domestica L.) 

Tørkede plommer / 

svisker bidrar til normal 

tarmfunksjon 

Påstanden kan brukes bare om næringsmidler som gir et daglig inntak 

av 100 g tørkede plommer (svisker). For at påstanden skal kunne 

brukes, skal forbrukerne opplyses om at den gunstige virkningen 

oppnås ved et daglig inntak av 100 g tørkede plommer (svisker). 

 2012; 10(6):2712 1164 



   

 

7
.1

2
.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. 7

9
/2

7
9
 

 
Næringsstoff, stoff, 

næringsmiddel eller 

næringsmiddelkategori 

Påstand Vilkår for bruk av påstanden 

Vilkår for og/eller begrensninger 

på bruk av næringsmiddelet 

og/eller en tilleggserklæring eller 

advarsel 

EFSA Journal-nummer 

Registreringsnummer på 

den konsoliderte listen 

innsendt til EFSA for 

vurdering 

Fruktose Inntak av næringsmidler 

med fruktose gir lavere 

blodsukkerøkning enn 

næringsmidler med 

sukrose eller glukose. 

For at påstanden skal kunne brukes, skal glukose og/eller sukrose 

erstattes med fruktose i sukkersøtede næringsmidler eller drikker slik 

at reduksjonen i innholdet av glukose og/eller sukrose i 

næringsmidlene eller drikkene er minst 30 %. 

 2011; 9(6):2223 558 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 545/2013 

av 14. juni 2013 

om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til 

aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1334/2008 av 16. desember 2008 om aromaer og visse 

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til 

bruk i og på næringsmidler og om endring av rådsforordning 

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

(EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF(1), særlig artikkel 11 

nr. 3, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1331/2008 av 16. desember 2008 om innføring av en felles 

framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer 

og aromaer i næringsmidler(2), særlig artikkel 7 nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 872/2012(3) ble det vedtatt en liste over 

aromastoffer, og listen er innført i del A i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1334/2008. 

2) Listen kan ajourføres i samsvar med den felles 

framgangsmåten nevnt i forordning (EF) nr. 1331/2008, 

enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en 

søknad fra en medlemsstat eller berørt part. 

3) Aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen (FL-nummer 

15.024) er oppført på listen som aromastoff til vurdering 

som det må framlegges ytterligere vitenskapelige data 

om. Slike data er framlagt av søkeren. 

4) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

har evaluert de framlagte data, og konkluderte 15. mai 

2013 med at 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen er 

arvestoffskadelig både in vitro og in vivo, og at det 

derfor utgjør en helserisiko å bruke det som 

aromastoff(4). 

5) Bruk av 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen oppfyller dermed 

ikke de alminnelige vilkårene for bruk av aromaer som 

er fastsatt i artikkel 4 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 1334/2008. Stoffet bør derfor snarest fjernes fra 

listen for å verne om menneskers helse. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 163 av 15.6.2013,  

s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

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

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014,  

s. 16. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

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

(3) EUT L 267 av 2.10.2012, s. 1. 

(4) EFSA Journal 2013; 11(5):3227. 

6) Kommisjonen bør bruke framgangsmåten for 

behandling av hastesaker for å fjerne et stoff som utgjør 

en helserisiko, fra EU-listen. 

7) I henhold til artikkel 30 i forordning (EF) nr. 1334/2008 

kan aromastoffer som ikke er oppført på EU-listen, 

bringes i omsetning som sådanne og brukes i eller på 

næringsmidler fram til 22. oktober 2014. 

Overgangsperioden bør ikke få anvendelse på 3-acetyl-

2,5-dimetyltiofen. 

8) Ut fra de svært lave nivåene og den lave totalmengden 

av 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen som hvert år er tilsatt i 

næringsmidler i Den europeiske union, utgjør ikke 

tilstedeværelsen av stoffet en umiddelbar helserisiko. 

Det bør derfor, idet det tas hensyn til tekniske og 

økonomiske forhold, fastsettes overgangsperioder for 

næringsmidler som inneholder aromastoffet 3-acetyl-

2,5-dimetyltiofen, og som er brakt i omsetning eller 

sendt fra tredjestater til Unionen, før denne forordning 

trer i kraft. 

9) Forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor endres. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden 

og dyrehelsen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 endres i 

samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

1.  Omsetning av 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen som aromastoff 

og bruk av stoffet i eller på næringsmidler er forbudt. 

2.  Omsetning av næringsmidler som inneholder aromastoffet 

3-acetyl-2,5-dimetyltiofen, er forbudt. 

3.  Import av 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen som aromastoff og 

import av næringsmidler som inneholder aromastoffet 3-acetyl-

2,5-dimetyltiofen, er forbudt.  
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Artikkel 3 

1.  Som unntak fra artikkel 2 nr. 2 kan næringsmidler som 

inneholder aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen, og som er 

lovlig brakt i omsetning før denne forordning trer i kraft, 

markedsføres fram til sin siste forbruksdato eller 

holdbarhetsgrense. 

2.  Artikkel 2 får ikke anvendelse på sendinger av 

næringsmidler som inneholder aromastoffet 3-acetyl-2,5-

dimetyltiofen, dersom importøren av slike næringsmidler kan 

påvise at de er sendt fra den berørte tredjestat og var på vei til 

Unionen før denne forordnings ikrafttredelse. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

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

Utferdiget i Brussel, 14. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 utgår følgende oppføring for FL 15.024: 

«15.024 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen 2530-10-1 1051 11603  2 EFSA» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 609/2013 

av 12. juni 2013 

om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale 

kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 

96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF 

og kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009(*) 

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 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)  I henhold til artikkel 114 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte (TFEU) skal Kommisjonen for tiltak 

som gjelder det indre markeds opprettelse og virkemåte, 

og som blant annet gjelder helse, sikkerhet og 

forbrukervern, bygge på et høyt vernenivå, idet det tas 

særlig hensyn til ny utvikling bygget på vitenskapelige 

fakta. 

2)  Fritt varebytte for trygge og sunne næringsmidler er en 

nødvendig del av det indre marked og bidrar i høy grad 

til å verne borgernes helse og velferd og deres sosiale og 

økonomiske interesser. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 181 av 29.6.2013,  

s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

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

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014,  

s. 16. 

(1) EUT C 24 av 28.1.2012, s. 119. 

(2) Europaparlamentets holdning av 14. juni 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådets holdning ved første behandling av 

22. april 2013 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 

Europaparlamentets holdning av 11. juni 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT). 

3)  Unionsretten som gjelder for næringsmidler, skal blant 

annet sikre at intet næringsmiddel blir bragt i omsetning 

dersom det ikke er trygt. Ethvert stoff som anses å være 

helseskadelig for de berørte befolkningsgruppene eller 

uegnet til konsum, bør derfor utelukkes fra 

sammensetningen til de næringsmiddelkategoriene som 

omfattes av denne forordning. 

4)  I europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/39/EF av 

6. mai 2009 om næringsmidler til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov(3) er det fastsatt alminnelige 

regler for sammensetning og tilberedning av 

næringsmidler som er særlig utformet for å oppfylle 

spesielle ernæringsmessige behov hos de personene de 

er beregnet på. De fleste av bestemmelsene fastsatt i 

nevnte direktiv stammer fra 1977 og må revideres. 

5)  I direktiv 2009/39/EF er det fastsatt en felles definisjon 

for «næringsmidler til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov» og alminnelige merkingskrav, 

herunder at slike næringsmidler må være påført en 

angivelse av egnethet for de angitte ernæringsformålene. 

6)  De alminnelige sammensetnings- og merkingskravene 

som er fastsatt i direktiv 2009/39/EF, er supplert med en 

rekke unionsrettsakter som ikke er regelverksakter, og 

som får anvendelse på bestemte 

næringsmiddelkategorier. I den forbindelse er det 

fastsatt harmoniserte regler i kommisjonsdirektiv 

96/8/EF av 26. februar 1996 om næringsmiddel til bruk 

i kalorifattige diettar med sikte på vekttap(4) og 

1999/21/EF av 25. mars 1999 om næringsmidler til 

spesielle medisinske formål(5). Likeledes er det i 

kommisjonsdirektiv 2006/125/EF(6) fastsatt visse 

harmoniserte regler med hensyn til bearbeidede 

kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og 

småbarn. I kommisjonsdirektiv 2006/141/EF(7) er det 

fastsatt harmoniserte regler med hensyn til 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, og i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009(8) er det 

fastsatt harmoniserte regler for sammensetning og 

merking av næringsmidler som er egnet for personer 

med glutenallergi.  

  

(3) EUT L 124 av 20.5.2009, s. 21. 

(4) EFT L 55 av 6.3.1996, s. 22. 

(5) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 29. 

(6) EUT L 339 av 6.12.2006, s. 16. 

(7) EUT L 401 av 30.12.2006, s. 1. 

(8) EUT L 16 av 21.1.2009, s. 3. 
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7)  I tillegg er det fastsatt harmoniserte regler i rådsdirektiv 

92/52/EØF av 18. juni 1992 om morsmelkerstatninger 

og tilskuddsblandinger beregnet på eksport til 

tredjestater(1) og i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 953/2009 av 13. oktober 2009 om stoffer som for 

særlige ernæringsformål kan tilsettes næringsmidler til 

bruk ved spesielle ernæringsmessige behov(2). 

8)  For å lette medlemsstatenes effektive kontroll av 

næringsmidler som i henhold til de driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak omfattes av definisjonen av 

«næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige 

behov», og som det ikke er fastsatt særlige 

bestemmelser om i unionsretten, er det i henhold til 

direktiv 2009/39/EF fastsatt en generell framgangsmåte 

for melding på nasjonalt plan før de bringes i omsetning 

på unionsmarkedet. 

9)  En rapport fra Kommisjonen av 27. juni 2008 til 

Europaparlamentet og Rådet om gjennomføringen av 

nevnte framgangsmåte for melding viste at det kan 

oppstå vanskeligheter som følge av definisjonen av 

«næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige 

behov», som synes å gi rom for forskjellige tolkninger 

av de nasjonale myndighetene. Den konkluderte derfor 

med at det ville kreve en revisjon av direktiv 

2009/39/EF for å sikre en mer effektiv og harmonisert 

gjennomføring av unionsrettsakter. 

10)  En undersøkelsesrapport av 29. april 2009 ved Agra 

CEAS Consulting om revisjon av direktiv 2009/39/EF 

bekreftet funnene i Kommisjonens rapport av 27. juni 

2008 om gjennomføring av framgangsmåten for 

melding og påpekte at et stadig større antall 

næringsmidler markedsføres og merkes som 

næringsmidler som er egnet til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov, på grunn av den brede 

definisjonen som er fastsatt i direktivet. 

Undersøkelsesrapporten påpekte også at det varierer 

betydelig blant medlemsstatene hvilke næringsmidler 

som reguleres av direktivet; lignende næringsmidler kan 

på samme tid markedsføres i forskjellige medlemsstater 

som næringsmidler til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov og/eller som vanlige 

næringsmidler, herunder kosttilskudd til befolkningen i 

sin alminnelighet eller til bestemte undergrupper som 

gravide kvinner, kvinner i overgangsalderen, eldre, barn 

i voksealderen, ungdom, personer med forskjellig grad 

av fysisk aktivitet og andre. Denne situasjonen 

undergraver det indre markeds virkemåte, skaper rettslig 

usikkerhet for vedkommende myndigheter, 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, særlig små 

og mellomstore bedrifter (SMB-er), og forbrukere, 

samtidig som risikoen for feilaktig markedsføring og 

konkurransevridning ikke kan utelukkes. Det er derfor 

behov for å fjerne forskjellene i tolkning ved å forenkle 

rammereglene. 

  

(1) EFT L 179 av 1.7.1992, s. 129. 

(2) EUT L 269 av 14.10.2009, s. 9. 

11)  Andre unionsrettsakter som allerede er vedtatt, synes å 

være bedre tilpasset et innovativt næringsmiddelmarked 

i utvikling enn direktiv 2009/39/EF. Av særlig relevans 

og betydning i den forbindelse er europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming 

av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd(3), 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(4) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1925/2006 av 20. desember 2006 om tilsetting av 

vitaminer, mineraler og visse andre stoffer i 

næringsmidler(5). Bestemmelsene i disse unions-

rettsaktene vil dessuten kunne regulere en rekke av de 

næringsmiddelkategoriene som omfattes av direktiv 

2009/39/EF, på en hensiktsmessig måte med mindre 

administrativ byrde og større klarhet med hensyn til 

virkeområde og mål. 

12)  Erfaring viser dessuten at visse regler som er tatt med i 

eller er vedtatt i henhold til direktiv 2009/39/EF, ikke 

lenger er virkningsfulle når det gjelder å sikre det indre 

markeds virkemåte. 

13)  Begrepet «næringsmidler til bruk ved spesielle 

ernæringsmessige behov» bør derfor utgå, og direktiv 

2009/39/EF bør erstattes med denne rettsakt. For å 

forenkle anvendelsen av denne rettsakten og sikre 

ensartet anvendelse i medlemsstatene bør rettsakten ha 

form av en forordning. 

14)  Det er i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av 

allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelre-

gelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av fram-

gangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet(6) 

fastsatt felles prinsipper og definisjoner for Unionens 

næringsmiddelregelverk. Visse definisjoner som er 

fastsatt i nevnte forordning, bør også gjelde i forbindelse 

med denne forordning. 

15)  Et begrenset antall næringsmiddelkategorier utgjør en 

del av eller er eneste kilde til ernæring for visse 

befolkningsgrupper. Slike næringsmiddelkategorier er 

av avgjørende betydning for håndteringen av visse 

tilstander og/eller er nødvendige for å oppfylle de 

ernæringsmessige behovene hos visse klart identifiserte 

sårbare befolkningsgrupper. Disse næringsmiddel-

kategoriene omfatter morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte 

næringsmidler og barnemat samt næringsmidler til 

spesielle medisinske formål. Erfaring har vist at 

  

(3) EFT L 183 av 12.7.2002, s. 51. 

(4) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(5) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 26. 

(6) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 
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bestemmelsene som er fastsatt i direktiv 1999/21/EF, 

2006/125/EF og 2006/141/EF, sikrer fritt varebytte for 

disse næringsmiddelkategoriene på tilfredsstillende vis 

samtidig som de sikrer et høyt vernenivå for 

folkehelsen. Denne forordning bør derfor fokusere på de 

alminnelige kravene til sammensetning og informasjon 

for disse næringsmiddelkategoriene, idet det tas hensyn 

til direktiv 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF. 

16)  På grunn av det stigende antallet personer med 

problemer knyttet til overvekt eller fedme bringes stadig 

flere næringsmidler i omsetning som total kosterstatning 

for vektkontroll. For slike næringsmidler kan det på 

markedet skilles mellom produkter som er beregnet på 

dietter med lavt kaloriinnhold, som inneholder mellom 

3 360 kJ (800 kcal) og 5 040 kJ (1 200 kcal), og 

produkter beregnet på dietter med svært lavt 

kaloriinnhold, som vanligvis inneholder mindre enn 

3 360 kJ (800 kcal). Ut fra de aktuelle næringsmidlenes 

art bør det fastsettes visse særlige bestemmelser om 

dem. Erfaring har vist at de relevante bestemmelsene 

som er fastsatt i direktiv 96/8/EF, på en tilfredsstillende 

måte sikrer fritt varebytte for næringsmidler som 

presenteres som en total kosterstatning for vektkontroll, 

samtidig som det sikres et høyt vernenivå for 

folkehelsen. Denne forordning bør derfor fokusere på de 

alminnelige kravene til sammensetning og informasjon 

for næringsmidler som skal erstatte hele dagsrasjonen, 

herunder næringsmidler der det samlede energiinnholdet 

er svært lavt, idet det tas hensyn til de relevante 

bestemmelsene i direktiv 96/8/EF. 

17)  Denne forordning bør blant annet fastsette definisjoner 

av morsmelkerstatning, tilskuddsblanding, bearbeidede 

kornbaserte næringsmidler og barnemat, næringsmidler 

til spesielle medisinske formål og total kosterstatning 

for vektkontroll, idet det tas hensyn til de relevante 

bestemmelsene i direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 

2006/125/EF og 2006/141/EF. 

18)  I forordning (EF) nr. 178/2002 er det fastsatt prinsipper 

for risikoanalyse knyttet til næringsmidler samt 

strukturer og mekanismer for vitenskapelige og tekniske 

evalueringer som utføres av Den europeiske myndighet 

for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten»). For denne forordnings formål bør 

Myndigheten rådspørres i alle saker som kan påvirke 

folkehelsen. 

19)  Det er viktig at ingredienser som anvendes i 

framstillingen av næringsmidler som omfattes av denne 

forordning, er egnet til å oppfylle de ernæringsmessige 

behovene og passer for de personene næringsmidlene er 

beregnet på, og at deres ernæringsmessige 

tilstrekkelighet er dokumentert med data som er 

alminnelig vitenskapelig anerkjent. Slik tilstrekkelighet 

bør dokumenteres ved en systematisk gjennomgåelse av 

tilgjengelige vitenskapelige data. 

20)  Grenseverdiene for rester av pesticider som er fastsatt i 

relevant unionsrett, særlig europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 

om grenseverdier for rester av pesticider i eller på 

næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 

91/414/EØF(1), bør gjelde med forbehold for de særlige 

bestemmelsene som er fastsatt i denne forordning, og 

delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne 

forordning. 

21)  Bruk av pesticider kan føre til rester av pesticider i 

næringsmidler som omfattes av denne forordning. Slik 

bruk bør derfor begrenses i størst mulig grad, idet det 

tas hensyn til kravene i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 

om omsetning av plantevernmidler(2). En begrensning 

på eller et forbud mot bruk vil imidlertid ikke 

nødvendigvis sikre at næringsmidler som omfattes av 

denne forordning, herunder næringsmidler til spedbarn 

og småbarn, er frie for pesticider, ettersom noen 

pesticider forurenser miljøet og rester av dem kan finnes 

i slike næringsmidler. Grenseverdiene for rester av 

pesticider i slike næringsmidler bør derfor fastsettes på 

lavest mulig nivå for å verne sårbare 

befolkningsgrupper, idet det tas hensyn til god 

landbrukspraksis samt andre eksponeringskilder som 

miljøforurensning. 

22)  Begrensninger på og forbud mot visse pesticider 

tilsvarende dem som er fastsatt i vedleggene til direktiv 

2006/125/EF og 2006/141/EF, bør tas i betraktning i 

delegerte rettsakter som vedtas i henhold til denne 

forordning. Disse begrensningene og forbudene bør 

ajourføres jevnlig, idet det tas særlig hensyn til 

pesticider som inneholder aktive stoffer, beskyttende 

midler eller synergister som i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger(3) 

er klassifisert som arvestoffskadelige i kategori 1A eller 

1B, kreftframkallende i kategori 1A eller 1B eller 

reproduksjonstoksiske i kategori 1A eller 1B, eller anses 

å ha hormonhermende egenskaper som kan gi 

skadevirkninger hos mennesker.  

  

(1) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(2) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(3) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 
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23)  Stoffer som er omfattet av virkeområdet for 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97 av 

27. januar 1997 om nye næringsmidler og nye 

næringsmiddelingredienser(1), bør ikke tilsettes i 

næringsmidler som omfattes av denne forordning, med 

mindre stoffene oppfyller vilkårene for å bringes i 

omsetning i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 i 

tillegg til vilkårene i denne forordning og i delegerte 

rettsakter vedtatt i henhold til denne forordning. Når det 

skjer en vesentlig endring i metodene for å framstille et 

stoff som brukes i henhold til denne forordning, eller en 

endring i partikkelstørrelsen til et slikt stoff, for 

eksempel gjennom nanoteknologi, bør dette stoffet 

anses som forskjellig fra det som er brukt i samsvar med 

denne forordning, og det bør vurderes på nytt i henhold 

til forordning (EF) nr. 258/97 og deretter i henhold til 

denne forordning. 

24)  Det er i europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1169/2011 av 25. oktober 2011 om næringsmiddel-

opplysninger til forbrukerne(2) fastsatt alminnelige 

merkingskrav. Disse merkingskravene skal som 

hovedregel anvendes på de næringsmiddelkategoriene 

som omfattes av denne forordning. Denne forordning 

bør imidlertid også ved behov inneholde tilleggskrav til 

og unntak fra forordning (EU) nr. 1169/2011 for å nå de 

bestemte målene i denne forordning. 

25)  Merking og presentasjon av eller reklame for 

næringsmidler som omfattes av denne forordning, bør 

ikke tillegge næringsmiddelet evne til å forebygge, 

behandle eller kurere sykdom hos mennesker eller gi 

inntrykk av slike egenskaper. Næringsmidler til 

spesielle medisinske formål er imidlertid beregnet på 

kostholdsbehandling av pasienter med for eksempel 

begrenset, nedsatt eller forstyrret evne til å innta vanlige 

næringsmidler på grunn av en bestemt sykdom, 

forstyrrelse eller medisinsk tilstand. Henvisning til 

kostholdsbehandling av sykdommer, forstyrrelser eller 

medisinske tilstander som næringsmiddelet er beregnet 

på, bør ikke anses som å tillegge evne til å forebygge, 

behandle eller helbrede en sykdom hos mennesker. 

26)  For å verne om sårbare forbrukere bør merkingskravene 

sikre nøyaktig produktidentifikasjon for forbrukerne. 

For morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger bør all 

  

(1) EFT L 43 av 14.2.1997, s. 1. 

(2) EUT L 304 av 22.11.2011, s. 18. 

skriftlig og illustrert informasjon gjøre det mulig å skille 

klart mellom forskjellige erstatninger eller blandinger. 

Vanskeligheter med å identifisere den nøyaktige alderen 

til et barn som er avbildet i merkingen, kan forvirre 

forbrukere og vanskeliggjøre produktidentifikasjonen. 

Denne risikoen bør unngås gjennom passende 

begrensninger i merkingen. Tatt i betraktning at 

morsmelkerstatninger utgjør næringsmidler som i seg 

selv oppfyller de ernæringsmessige behovene hos 

spedbarn fra fødselen av og til de begynner å få en 

annen passende tilleggsernæring, er riktig 

produktidentifikasjon dessuten avgjørende for vern av 

forbrukere. Det bør derfor innføres passende 

begrensninger for presentasjon av og reklame for 

morsmelkerstatninger. 

27)  Denne forordning bør fastsette kriterier for fastsettelse 

av de særlige kravene til sammensetning og informasjon 

for morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, 

bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat, 

næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale 

kosterstatninger for vektkontroll, idet det tas hensyn til 

direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 

2006/141/EF. 

28)  Det er i forordning (EF) nr. 1924/2006 fastsatt regler og 

vilkår for bruk av ernærings- og helsepåstander for 

næringsmidler. Disse reglene bør som hovedregel få 

anvendelse på de næringsmiddelkategoriene som 

omfattes av denne forordning, med mindre noe annet er 

angitt i denne forordning eller i delegerte rettsakter 

vedtatt i henhold til denne forordning. 

29)  Ifølge anbefalingene til Verdens helseorganisasjon 

(WHO) bør spedbarn med lav fødselsvekt få morsmelk. 

Spedbarn med lav fødselsvekt og for tidlig fødte 

spedbarn kan imidlertid ha spesielle ernæringsmessige 

behov som ikke kan oppfylles av morsmelk eller vanlige 

morsmelkerstatninger. De ernæringsmessige behovene 

hos spedbarn med lav fødselsvekt og for tidlig fødte 

spedbarn kan avhenge av spedbarnets medisinske 

tilstand, særlig barnets vekt sammenlignet med vekten 

til et barn med god helse, og av antall uker for tidlig 

fødsel. Det bør besluttes i hvert enkelt tilfelle hvorvidt 

et spedbarns tilstand krever inntak, under medisinsk 

tilsyn, av et næringsmiddel til spesielle medisinske 

formål utviklet for å oppfylle spedbarns ernærings-

messige behov (morsmelkerstatning) og som er tilpasset 

til kostholdsbehandling av spedbarnets bestemte 

tilstand.  



Nr. 79/286 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

30)  Direktiv 1999/21/EF krever at visse krav til 

sammensetning for morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger som er fastsatt i direktiv 

2006/141/EF, får anvendelse på næringsmidler til 

spesielle medisinske formål beregnet på spedbarn, 

avhengig av alder. Visse bestemmelser fastsatt i direktiv 

2006/141/EF, herunder dem som gjelder merking, 

presentasjon, reklame, salgsfremmende tiltak og 

handelspraksis, får imidlertid ikke anvendelse på slike 

næringsmidler. Utviklingen i markedet sammen med en 

betydelig stigning i antallet av slike næringsmidler gjør 

det imidlertid nødvendig å gjennomgå kravene til 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger beregnet 

på spedbarn, for eksempel kravene til bruk av pesticider 

i produkter beregnet på framstilling av slike 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, rester av 

pesticider, merking, presentasjon, reklame, 

salgsfremmende tiltak og handelspraksis, som også 

eventuelt bør få anvendelse på næringsmidler til 

spesielle medisinske formål utviklet for å oppfylle 

spedbarns ernæringsmessige behov. 

31)  Et stigende antall melkebaserte drikker og lignende 

produkter som markedsføres som særlig egnet for 

småbarn, bringes i omsetning på unionsmarkedet. Slike 

produkter, som kan stamme fra proteiner av animalsk 

eller vegetabilsk opprinnelse, for eksempel kumelk, 

geitemelk, soya eller ris, markedsføres ofte som 

oppvekstmelk, melk for småbarn eller lignende. Selv 

om disse produktene reguleres av forskjellige 

unionsrettsakter som forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) 

nr. 1924/2006, (EF) nr. 1925/2006 og direktiv 

2009/39/EF, omfattes de ikke av eksisterende særlige 

tiltak som anvendes på næringsmidler beregnet på 

spedbarn og småbarn. Det er delte meninger om 

hvorvidt slike produkter oppfyller de særlige 

ernæringsmessige behovene hos den 

befolkningsgruppen de retter seg mot. Kommisjonen 

bør derfor, etter å ha rådført seg med Myndigheten, 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport 

om hvorvidt det er nødvendig med særlige 

bestemmelser om sammensetning, merking og 

eventuelle andre typer krav til disse produktene. 

Rapporten bør blant annet ta for seg småbarns 

ernæringsmessige behov og disse produktenes 

betydning i kostholdet, idet det tas hensyn til 

forbruksmønsteret, næringsinntaket og i hvilken grad 

småbarn blir eksponert for forurensende stoffer og 

pesticider. Rapporten bør også ta for seg 

sammensetningen av slike produkter og hvorvidt de har 

noen ernæringsmessige fordeler sammenlignet med et 

normalt kosthold for et barn som avvennes. 

Kommisjonens rapport kan ledsages av et forslag til 

regelverk. 

32)  I henhold til direktiv 2009/39/EF kan det vedtas særlige 

bestemmelser om følgende to bestemte næringsmid-

delkategorier som omfattes av definisjonen av 

næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige 

behov: «næringsmidler til bruk ved 

krevende muskelaktivitet, særlig for idrettsutøvere» og 

«næringsmidler for personer som lider av forstyrrelser i 

karbohydratstoffskiftet (diabetes)». Når det gjelder 

særbestemmelsene om næringsmidler for personer som 

lider av forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet (diabetes), 

konkluderte en rapport fra Kommisjonen til 

Europaparlamentet og Rådet av 26. juni 2008 om 

næringsmidler for personer som lider av forstyrrelser i 

karbohydratstoffskiftet (diabetes), med at det 

vitenskapelige grunnlaget for å fastsette særlige krav til 

sammensetning mangler. Når det gjelder næringsmidler 

til bruk ved krevende muskelaktivitet, særlig for 

idrettsutøvere, var det ikke mulig å nå fram til enighet 

om utvikling av særlige bestemmelser på grunn av 

forskjeller i medlemsstatenes og berørte parters syn på 

virkeområdet for det særlige regelverket, antall 

underkategorier av næringsmidler som skulle tas med, 

kriterier for å utarbeide krav til sammensetning og 

potensiell innvirkning på innovasjon i 

produktutviklingen. Særlige bestemmelser bør derfor 

ikke utarbeides i denne omgang. I mellomtiden er 

relevante påstander vurdert for godkjenning i samsvar 

med forordning (EF) nr. 1924/2006 på bakgrunn av 

anmodninger inngitt av driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak. 

33)  Det er imidlertid delte meninger om hvorvidt det er 

behov for ytterligere regler for å sikre tilstrekkelig 

forbrukervern med hensyn til næringsmidler for 

idrettsutøvere, også kalt næringsmidler til bruk ved 

krevende muskelaktivitet. Kommisjonen bør derfor, 

etter å ha rådført seg med Myndigheten, inviteres til å 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport 

om hvorvidt det er nødvendig med bestemmelser om 

næringsmidler beregnet på idrettsutøvere. 

Rådspørringen av Myndigheten bør ta hensyn til 

rapporten av 28. februar 2001 fra Vitenskapskomiteen 

for næringsmidler om sammensetning og spesifikasjon 

av næringsmidler til bruk ved krevende muskelaktivitet, 

særlig for idrettsutøvere. I sin rapport bør Kommisjonen 

særlig vurdere om bestemmelsene er nødvendige for å 

sikre forbrukervern. 

34)  Kommisjonen bør kunne vedta tekniske retningslinjer 

med sikte på å gjøre det lettere for driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak, særlig SMB-er, å oppfylle 

kravene i denne forordning. 

35)  Tatt i betraktning den eksisterende markedssituasjonen 

og direktiv 2006/125/EF, 2006/141/EF og forordning 

(EF) nr. 953/2009 bør det utarbeides og tas med i 

vedlegget til denne forordning en unionsliste over 

stoffer som tilhører følgende stoffkategorier: vitaminer, 

mineraler, aminosyrer, karnitin og taurin, nukleotider, 

kolin og inositol. Blant de stoffene som tilhører disse 

kategoriene, bør det bare være tillatt å tilsette de 

stoffene som er tatt med på unionslisten i de 

næringsmiddelkategoriene som omfattes av denne 

forordning. Når stoffer tas med på unionslisten, bør det 

oppgis i hvilken næringsmiddelkategori som omfattes 

av denne forordning, stoffene kan tilsettes.  
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36)  At stoffer er tatt med på unionslisten, betyr ikke at det er 

nødvendig eller ønskelig å tilsette dem i en eller flere 

næringsmiddelkategorier som omfattes av denne 

forordning. Unionslisten skal bare vise hvilke stoffer 

som tilhører visse stoffkategorier, som kan tilsettes i en 

eller flere av de næringsmiddelkategoriene som 

omfattes av denne forordning, mens de særlige kravene 

til sammensetning skal fastslå sammensetningen for 

hver kategori av næringsmidler som omfattes av denne 

forordning. 

37)  En rekke av stoffene som kan tilsettes i næringsmidler 

som omfattes av denne forordning, kan tilsettes for 

teknologiske formål som tilsetningsstoffer, fargestoffer 

eller aromaer, eller for andre formål, herunder godkjente 

ønologiske framstillingsmåter og behandlingsmåter, i 

henhold til relevante unionsrettsakter som gjelder for 

næringsmidler. I den forbindelse er det vedtatt 

spesifikasjoner for disse stoffene på unionsplan. Disse 

spesifikasjonene bør få anvendelse på stoffene uansett 

for hvilket formål de brukes i næringsmidler, med 

mindre annet er fastsatt i denne forordning. 

38)  For stoffer på unionslisten som det ennå ikke er vedtatt 

renhetskriterier for på unionsplan, og for å sikre et høyt 

vernenivå for folkehelsen, bør allment anerkjente 

renhetskriterier anbefalt av internasjonale 

organisasjoner eller organer, herunder, men ikke 

begrenset til Den felles FAO-WHO-ekspertgruppen for 

tilsetningsstoffer i næringsmidler (JECFA) eller Den 

europeiske farmakopé, få anvendelse. Medlemsstatene 

bør kunne opprettholde nasjonale bestemmelser som 

fastsetter strengere renhetskriterier, uten at det berører 

bestemmelsene fastsatt i TEUV. 

39)  For å fastsette særlige krav til de 

næringsmiddelkategoriene som omfattes av denne 

forordning, bør myndighet til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til 

Kommisjonen når det gjelder fastsettelse av særlige krav 

til sammensetning og informasjon med hensyn til de 

næringsmiddelkategoriene som omfattes av denne 

forordning, herunder merkingskrav som supplerer eller 

gir unntak fra forordning (EF) nr. 1169/2011, og med 

hensyn til godkjenning av ernærings- og helsepåstander. 

For at forbrukerne raskt skal nyte godt av den tekniske 

og vitenskapelige utviklingen, særlig med hensyn til 

innovative produkter, og for dermed å fremme 

innovasjon bør myndigheten til å vedta rettsakter i 

samsvar med artikkel 290 i TEUV dessuten delegeres til 

Kommisjonen også når det gjelder regelmessig 

ajourføring av disse særlige kravene, idet det tas hensyn 

til alle relevante data, herunder data som framlegges av 

de berørte partene. For å ta hensyn til teknisk utvikling, 

vitenskapelig utvikling eller forbrukernes helse bør 

myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar med 

artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen også 

når det gjelder tilføyelse av ytterligere kategorier av 

stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk virkning 

som skal omfattes av unionslisten, eller når det gjelder 

fjerning av slike kategorier av stoffer som omfattes av 

unionslisten. Av samme grunn og med forbehold for 

tilleggskravene fastsatt i denne forordning bør 

myndigheten til å vedta delegerte rettsakter i samsvar 

med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjonen 

også når det gjelder endring av unionslisten ved å tilføye 

et nytt stoff, fjerne et stoff eller tilføye, fjerne eller 

endre elementer av unionslisten knyttet til et stoff. Det 

er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige 

samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på 

ekspertnivå. Når Kommisjonen forbereder og utarbeider 

de delegerte rettsaktene, bør den sikre at de relevante 

dokumentene oversendes til Europaparlamentet og 

Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte 

40)  For å sikre like vilkår for gjennomføring av denne 

forordning bør gjennomføringsmyndighet tillegges 

Kommisjonen når det gjelder å beslutte hvorvidt et 

bestemt næringsmiddel omfattes av denne forordnings 

virkeområde, og om hvilken næringsmiddelkategori det 

tilhører. Disse myndighetene bør utøves i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 

av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler 

og prinsipper for medlemsstatenes kontroll med 

Kommisjonens utøvelse av sin gjennomførings-

myndighet(1). 

41)  Reglene for bruk av påstandene om «glutenfri» og 

«svært lavt gluteninnhold» er i dag fastsatt i forordning 

(EF) nr. 41/2009. Nevnte forordning harmoniserer 

opplysningene som oppgis til forbrukerne om fravær 

eller redusert innhold av gluten i næringsmidler, og 

fastsetter særskilte regler for næringsmidler som 

produseres, tilberedes og/eller behandles spesielt for å 

redusere gluteninnholdet i en eller flere ingredienser 

som inneholder gluten, eller for å bytte ut slike 

ingredienser som inneholder gluten, og andre 

næringsmidler som er framstilt utelukkende av 

ingredienser som er naturlig fri for gluten. I forordning 

(EU) nr. 1169/2011 er det fastsatt regler for informasjon 

som skal oppgis for alle næringsmidler, herunder 

næringsmidler som ikke er ferdigpakket, om innholdet 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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av ingredienser, for eksempel ingredienser som 

inneholder gluten, med vitenskapelig dokumentert 

allergi- eller intoleransevirkning for å gjøre det mulig 

for forbrukerne, særlig personer som lider av matallergi 

eller matintoleranse, for eksempel personer med 

glutenintoleranse, å gjøre velbegrunnede valg som er 

trygge for dem. Av hensyn til klarhet og konsekvens bør 

reglene for bruk av påstander om «glutenfri» og «svært 

lavt gluteninnhold» også reguleres av forordning (EU) 

nr. 1169/2011. Rettsaktene som skal vedtas i henhold til 

forordning (EU) nr. 1169/2011 for å overføre regler for 

bruk av påstander om «glutenfri» og «svært lavt 

gluteninnhold» som omhandlet i forordning (EF) 

nr. 41/2009, bør sikre minst samme vernenivå for 

personer med glutenintoleranse, slik det er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 41/2009. Denne overføringen bør 

fullføres før denne forordning får anvendelse. 

Kommisjonen bør dessuten vurdere hvordan det skal 

sikres at personer med glutenintoleranse blir 

tilstrekkelig underrettet om forskjellen mellom et 

næringsmiddel som er produsert, tilberedt og/eller 

behandlet spesielt for å redusere gluteninnholdet i en 

eller flere ingredienser som inneholder gluten, og andre 

næringsmidler som framstilles utelukkende av 

ingredienser som er naturlig glutenfrie. 

42)  Regler for merking og sammensetning som angir fravær 

eller redusert innhold av laktose i næringsmidler, er for 

tiden ikke harmonisert på unionsplan. Disse angivelsene 

er imidlertid viktige for personer med 

laktoseintoleranse. Det er i forordning (EU) 

nr. 1169/2011 fastsatt regler for informasjon som skal 

oppgis med hensyn til stoffer med vitenskapelig påvist 

allergi- eller intoleransevirkning, for å gjøre det mulig 

for forbrukerne, for eksempel laktoseintolerante 

personer, å gjøre velbegrunnede valg som er trygge for 

dem. Av hensyn til klarhet og konsekvens bør 

fastsettelse av regler for bruk av påstander som angir 

fravær eller redusert innhold av laktose i næringsmidler, 

reguleres av forordning (EU) nr. 1169/2011, idet det tas 

hensyn til Myndighetens vitenskapelige uttalelse av 

10. september 2010 om laktoseterskler i 

laktoseintoleranse og galaktosemi. 

43) «Kjem i staden for måltid med sikte på vektkontroll» 

med sikte på å erstatte deler av dagsrasjonen anses som 

næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige 

behov og reguleres for tiden av særskilte regler i 

henhold til direktiv 96/8/EF. Det er imidlertid kommet 

stadig flere næringsmidler beregnet på befolkningen 

generelt med lignende påstander som framstår som 

helsepåstander om vektkontroll. For å utelukke en 

eventuell sammenblanding innenfor denne gruppen av 

næringsmidler som markedsføres for vektkontroll, og av 

hensyn til klarhet og samsvar i unionsrettsaktene, bør 

slike påstander reguleres utelukkende i henhold til 

forordning (EF) nr. 1924/2006 og overholde kravene 

fastsatt i nevnte forordning. Det er nødvendig å fullføre 

de tekniske tilpasningene i henhold til forordning (EF) 

nr. 1924/2006 knyttet til helsepåstander som viser til 

kontroll av kroppsvekt og gjøres med hensyn til 

næringsmidler som presenteres som «kjem i staden for 

måltid med sikte på vektkontroll», og til vilkårene for 

bruk av slike påstander i henhold til direktiv 96/8/EF før 

denne forordning får anvendelse. 

44)  Denne forordning berører ikke grunnleggende 

rettigheter og grunnleggende rettsprinsipper, herunder 

ytringsfriheten, som er fastsatt i artikkel 11 

sammenholdt med artikkel 52 i Den europeiske unions 

pakt om grunnleggende rettigheter og andre relevante 

bestemmelser. 

45)  Ettersom målene for denne forordning, som er å 

fastsette krav til sammensetning og informasjon for 

visse næringsmiddelkategorier, utarbeide en unionsliste 

over stoffer som kan tilsettes i visse nærings-

middelkategorier, og fastsette regler for ajourføring av 

unionslisten, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang 

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. 

46)  I henhold til direktiv 92/52/EØF skal 

morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som 

eksporteres eller reeksporteres fra Unionen, overholde 

unionsretten, med mindre importstaten har besluttet noe 

annet eller har bestemmelser som krever noe annet. 

Dette prinsippet er allerede fastsatt for næringsmidler i 

forordning (EF) nr. 178/2002. Av hensyn til forenkling 

og rettssikkerhet bør derfor direktiv 92/52/EØF 

oppheves. 

47)  Direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF, 

2006/141/EF og 2009/39/EF og forordning (EF) 

nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 bør også oppheves. 

48)  Det er nødvendig med tilstrekkelige overgangstiltak for 

at driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal kunne 

tilpasse seg kravene i denne forordning —  
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

1.  I denne forordning fastsettes krav til sammensetning og 

informasjon for følgende næringsmiddelkategorier: 

a)  morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, 

b)  bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat, 

c)  næringsmidler til spesielle medisinske formål, 

d)  total kosterstatning for vektkontroll. 

2.  I denne forordning fastsettes en unionsliste over stoffer 

som kan tilsettes i en eller flere næringsmiddelkategorier nevnt 

i nr. 1, og regler for ajourføring av denne listen. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1.  I denne forordning gjelder følgende definisjoner: 

a)  definisjonene av «næringsmidler», «driftsansvarlig for et 

næringsmiddelforetak», «detaljhandel» og «omsetning» i 

henholdsvis artikkel 2 og artikkel 3 nr. 3, 7 og 8 i 

forordning (EF) nr. 178/2002, 

b)  definisjonene av «ferdigpakket næringsmiddel», «merking» 

og «industrielt framstilt nanomateriale» i henholdsvis 

bokstav e), j) og t) i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 1169/2011, 

c)  definisjonene av «ernæringspåstand» og «helsepåstand» i 

henholdsvis nr. 4 og 5 i artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 1924/2006. 

2.  Videre menes med 

a) «spedbarn» barn under tolv måneder, 

b) «småbarn» barn mellom ett og tre år, 

c) «morsmelkerstatning» et næringsmiddel som er beregnet på 

ernæring av spedbarn i løpet av deres første levemåneder, 

og som i seg selv dekker spedbarnets ernæringsmessige 

behov før det begynner å få egnet tilleggsernæring, 

d) «tilskuddsblanding» et næringsmiddel som er beregnet å 

inntas av spedbarn når det begynner å få egnet 

tilleggsernæring, og som utgjør den vesentligste flytende 

delen av det etter hvert mer varierte kostholdet til denne 

aldersgruppen, 

e) «bearbeidede kornbaserte næringsmidler» næringsmidler 

som 

i) er beregnet å dekke de særlige behovene til spedbarn 

med god helse mens de avvennes, og til småbarn med 

god helse som tillegg til kosten og/eller ved gradvis 

overgang til vanlige næringsmidler, 

ii) som gjelder en av følgende kategorier: 

— enkle kornprodukter som er tilberedt med eller skal 

tilberedes med melk eller andre egnede, næringsrike 

væsker, 

— korn tilsatt proteinrike næringsmidler som er 

tilberedt med eller skal tilberedes med vann eller 

annen proteinfri væske, 

— pasta som før bruk skal kokes i vann eller andre 

egnede væsker, 

— kavring og kjeks som enten spises slik de er eller 

som knuses og tilsettes vann, melk eller andre 

egnede væsker. 

f) «barnemat» et næringsmiddel som er beregnet å dekke de 

særlige behovene til spedbarn med god helse mens de 

avvennes, og til småbarn med god helse som tillegg til 

kosten og/eller ved gradvis overgang til vanlige 

næringsmidler, med unntak av 

i) bearbeidede kornbaserte næringsmidler, 

ii) melkebaserte drikker og lignende produkter spesielt 

beregnet på småbarn, 

g) «næringsmidler til spesielle medisinske formål» 

næringsmidler som er spesielt bearbeidet eller sammensatt 

med tanke på kostbehandling av pasienter, herunder 

spedbarn, og som skal brukes under medisinsk tilsyn; de er 
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beregnet å utgjøre hele eller deler av kosten for pasienter 

med begrenset, nedsatt eller forstyrret evne til å innta, 

fordøye, oppta, omdanne eller utskille vanlige nærings-

midler eller enkelte av de næringsstoffene de inneholder, 

eller deres stoffskifteprodukter, eller for pasienter med 

andre medisinsk betingede ernæringsmessige behov som 

ikke kan dekkes ved en endring av det normale kostholdet 

alene, 

h) «total kosterstatning for vektkontroll» næringsmidler som 

er spesielt sammensatt til bruk i energifattige dietter for 

vektreduksjon, og som når de inntas som angitt av 

driftsansvarlig for næringsmiddelforetaket, erstatter hele 

den daglige kosten. 

Artikkel 3 

Fortolkningsbeslutninger 

For å sikre en enhetlig gjennomføring av denne forordning kan 

Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter beslutte 

a)  hvorvidt et bestemt næringsmiddel er innenfor denne 

forordnings virkeområde, 

b)  hvilken bestemt næringsmiddelkategori nevnt i artikkel 1 

nr. 1 et bestemt næringsmiddel tilhører. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 17 

nr. 2. 

Artikkel 4 

Omsetning 

1.  Næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 kan bringes i 

omsetning bare dersom de oppfyller kravene i denne 

forordning. 

2.  Næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 er tillatt på 

detaljmarkedet bare i form av ferdigpakkede næringsmidler. 

3.  Medlemsstatene kan ikke begrense eller forby omsetning 

av næringsmidler som oppfyller kravene i denne forordning på 

grunn av deres sammensetning, framstilling, presentasjon eller 

merking. 

Artikkel 5 

Føre-var-prinsippet 

For å sikre et høyt nivå av helsevern for personer som 

næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i denne forordning er 

beregnet på, gjelder føre-var-prinsippet som omhandlet i 

artikkel 7 i forordning (EF) nr. 178/2002. 

KAPITTEL II 

KRAV TIL SAMMENSETNING OG INFORMASJON 

AVSNITT 1 

Alminnelige krav 

Artikkel 6 

Alminnelige bestemmelser 

1.  Næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal oppfylle alle 

de kravene i unionsretten som får anvendelse på næringsmidler. 

2.  Kravene som er fastsatt i denne forordning, har forrang 

framfor eventuelle motstridende krav i unionsretten som får 

anvendelse på næringsmidler. 

Artikkel 7 

Myndighetens uttalelse 

Myndigheten skal avgi vitenskapelige uttalelser etter 

framgangsmåten i artikkel 22 og 23 i forordning (EF) 

nr. 178/2002 med henblikk på anvendelsen av denne 

forordning. Disse uttalelsene skal danne et vitenskapelig 

grunnlag for alle unionstiltak som vedtas i henhold til denne 

forordning, og som kan påvirke folkehelsen. 

Artikkel 8 

Tilgang til dokumenter 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 

30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, 

Rådets og Kommisjonens dokumenter(1) får anvendelse på 

søknader om tilgang til alle dokumenter som omfattes av denne 

forordning. 

Artikkel 9 

Alminnelige krav til sammensetning og informasjon 

1.  Næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal ha en 

sammensetning som er slik at de er egnet til å dekke de 

ernæringsmessige behovene hos de personene de er beregnet på 

og egner seg for, i samsvar med allment anerkjente 

vitenskapelige data. 

2.  Næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal ikke 

inneholde noe stoff i en slik mengde at det utgjør en helsefare 

for de personene de er beregnet på.  

  

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 
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For stoffer som er industrielt framstilte nanomaterialer, skal det 

på grunnlag av tilstrekkelige prøvingsmetoder dokumenteres at 

kravet nevnt i første ledd er oppfylt. 

3.  På grunnlag av allment anerkjente vitenskapelige data skal 

stoffer som tilsettes i næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 for 

formålene nevnt i nr. 1 i denne artikkel, være biologisk 

tilgjengelige i en form som menneskekroppen kan utnytte, ha 

en ernæringsmessig eller fysiologisk virkning og være egnet for 

de personene næringsmiddelet er beregnet på. 

4.  Med forbehold for artikkel 4 nr. 1 i denne forordning kan 

næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 i denne forordning 

inneholde stoffene omhandlet i artikkel 1 i forordning (EF) 

nr. 258/97, forutsatt at disse stoffene oppfyller vilkårene for 

omsetning i nevnte forordning. 

5.  Merking, presentasjon av og reklame for næringsmidlene 

nevnt i artikkel 1 nr. 1 skal gi informasjon om relevant bruk av 

slike næringsmidler og skal ikke være villedende eller tillegge 

næringsmidlene evne til å forebygge, behandle eller helbrede en 

menneskelig sykdom eller gi inntrykk av slike egenskaper. 

6.  Nr. 5 skal ikke være til hinder for spredning av nyttig 

informasjon eller anbefalinger som utelukkende er beregnet på 

personer med kvalifikasjoner innen medisin, ernæring eller 

farmasi, eller for annet helsepersonale som har ansvar for 

barsel- og spedbarnspleie. 

Artikkel 10 

Tilleggskrav til morsmelkerstatninger og 

tilskuddsblandinger 

1.  Merking, presentasjon av og reklame for morsmelkers-

tatninger og tilskuddsblandinger skal være utformet slik at 

amming ikke motvirkes. 

2.  Merking, presentasjon av og reklame for morsmelkers-

tatninger og tilskuddsblandinger skal ikke inneholde bilder av 

spedbarn eller andre bilder eller tekst som kan idealisere bruken 

av slike erstatninger og blandinger. 

Med forbehold for første ledd er det tillatt med grafiske 

framstillinger for å lette identifikasjonen av morsmelkers-

tatninger og tilskuddsblandinger og for å illustrere 

tilberedningsmetodene. 

AVSNITT 2 

Særlige krav 

Artikkel 11 

Særlige krav til sammensetning og informasjon 

1.  Kommisjonen skal, med forbehold for de alminnelige 

kravene i artikkel 6 og 9 og tilleggskravene i artikkel 10 og idet 

det tas hensyn til relevant teknisk og vitenskapelig utvikling, ha 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 

18 med hensyn til følgende: 

a)  de særlige kravene til sammensetning som gjelder for 

næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1, med unntak av 

kravene i dette vedlegg, 

b)  de særlige kravene til bruk av pesticider beregnet på 

framstilling av næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1 og 

rester av pesticider i slike næringsmidler. De særlige 

kravene til næringsmiddelkategoriene nevnt i bokstav a) og 

b) i artikkel 1 nr. 1 og til næringsmidler til spesielle 

medisinske formål utviklet for å dekke spedbarns og 

småbarns ernæringsmessige behov skal ajourføres 

regelmessig og blant annet omfatte bestemmelser for å 

begrense bruken av pesticider i størst mulig grad, 

c)  de særlige kravene til merking, presentasjon av og reklame 

for næringsmidlene nevnt i artikkel 1 nr. 1, herunder 

godkjenning av ernærings- og helsepåstander i den 

forbindelse, 

d)  meldingskravene til omsetning av næringsmidlene nevnt i 

artikkel 1 nr. 1 for å lette den effektive offentlige kontrollen 

med slike næringsmidler, og på grunnlag av hvilke 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal underrette 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene der 

næringsmidlene omsettes,  

e)  krav med hensyn til salgsfremmende tiltak og handels-

praksis knyttet til morsmelkerstatninger, 

f)  krav med hensyn til opplysninger som skal oppgis i 

forbindelse med spedbarns- og småbarnskost for å sikre 

tilstrekkelige opplysninger om hensiktsmessige framgangs-

måter for å gi ernæring til spedbarn og småbarn, 

g)  særlige krav til næringsmidler til spesielle medisinske 

formål som er utviklet for å dekke spedbarns ernærings-

messige behov, herunder krav til sammensetning og krav i 
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forbindelse med bruk av pesticider i produkter beregnet på 

framstilling av slike næringsmidler, rester av pesticider, 

merking, presentasjon, reklame, salgsfremmende tiltak og 

handelspraksis, dersom det er relevant. 

Disse delegerte rettsaktene skal vedtas innen 20. juli 2015. 

2.  Kommisjonen skal, med forbehold for de alminnelige 

kravene i artikkel 6 og 9 og tilleggskravene i artikkel 10 og idet 

det tas hensyn til relevant teknisk og vitenskapelig utvikling, 

herunder data framlagt av de berørte partene knyttet til 

innovative produkter, ha myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 18 for å ajourføre rettsaktene 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

Dersom det foreligger tvingende hasteårsaker som skyldes en 

oppstått helsefare, får framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 

anvendelse på delegerte rettsakter som vedtas i henhold til dette 

nummer. 

Artikkel 12 

Melkebaserte drikker og lignende produkter beregnet på 

småbarn 

Kommisjonen skal innen 20. juli 2015, etter å ha rådført seg 

med Myndigheten, framlegge for Europaparlamentet og Rådet 

en rapport om hvorvidt det er nødvendig med særlige 

bestemmelser om melkebaserte drikker og lignende produkter 

beregnet på småbarn når det gjelder krav til sammensetning og 

merking, og eventuelle andre typer krav. Kommisjonen skal i 

rapporten blant annet ta for seg småbarns ernæringsmessige 

behov, disse produktenes betydning i småbarns kosthold og 

hvorvidt disse produktene har noen ernæringsmessige fortrinn 

sammenlignet med et normalt kosthold for et barn som blir 

avvent. En slik rapport kan om nødvendig ledsages av passende 

forslag til regelverk. 

Artikkel 13 

Næringsmidler for idrettsutøvere 

Kommisjonen skal innen 20. juli 2015, etter å ha rådført seg 

med Myndigheten, framlegge for Europaparlamentet og Rådet 

en rapport om hvorvidt det er nødvendig med eventuelle 

bestemmelser om næringsmidler beregnet på idrettsutøvere. En 

slik rapport kan om nødvendig ledsages av passende forslag til 

regelverk. 

Artikkel 14 

Tekniske retningslinjer 

Kommisjonen kan vedta tekniske retningslinjer som gjør det 

lettere for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, særlig 

SMB-er, å oppfylle kravene i dette kapittel og kapittel III. 

KAPITTEL III 

UNIONSLISTE 

Artikkel 15 

Unionsliste 

1.  Stoffer som tilhører følgende stoffkategorier, kan tilsettes 

i en eller flere av næringsmiddelkategoriene nevnt i artikkel 1 

nr. 1, forutsatt at disse stoffene er tatt med på unionslisten i 

vedlegget og overholder opplysningene i unionslisten i samsvar 

med nr. 3 i denne artikkel: 

a)  vitaminer, 

b)  mineraler, 

c)  aminosyrer, 

d)  karnitin og taurin, 

e)  nukleotider, 

f)  kolin og inostol. 

2.  Stoffer som er oppført på unionslisten, skal oppfylle de 

alminnelige kravene fastsatt i artikkel 6 og 9 og eventuelt de 

særlige kravene vedtatt i henhold til artikkel 11. 

3.  Unionslisten skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  den næringsmiddelkategorien nevnt i artikkel 1 nr. 1 som 

stoffene som tilhører stoffkategoriene oppført i nr. 1 i denne 

artikkel, kan tilsettes i, 

b)  navn, stoffbeskrivelse og eventuelt spesifikasjon av form, 

c)  eventuelle vilkår for bruk av stoffet, 

d)  eventuelle renhetskriterier for stoffet. 

4.  Renhetskriterier som er fastsatt i unionsretten med hensyn 

til næringsmidler, og som får anvendelse på stoffene som er 

oppført på unionslisten, når de brukes ved framstilling av 

næringsmidler til andre formål enn dem som omfattes av denne 

forordning, får også anvendelse på disse stoffene når de brukes 

til formål som omfattes av denne forordning, med mindre annet 

er angitt i denne forordning.  



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/293 

 

5.  For stoffer som er oppført på unionslisten, og som det 

ikke er vedtatt renhetskriterier for i den unionsretten som 

gjelder for næringsmidler, gjelder allment anerkjente 

renhetskriterier som er anbefalt av internasjonale organer, til det 

er fastsatt slike kriterier. 

Medlemsstatene kan opprettholde nasjonale regler med 

strengere renhetskriterier. 

6.  For å ta hensyn til teknisk utvikling, vitenskapelig 

utvikling eller forbrukervern skal Kommisjonen ha myndighet 

til å vedta, for de stoffkategoriene som er oppført i nr. 1 i denne 

artikkel, delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 18 når det 

gjelder følgende: 

a)  fjerning av en kategori av stoffer, 

b)  tilføyelse av en kategori av stoffer som har ernæringsmessig 

eller fysiologisk virkning. 

7.  Stoffer som tilhører kategorier som ikke er oppført i nr. 1 i 

denne artikkel, kan tilsettes i næringsmidler nevnt i artikkel 1 

nr. 1, forutsatt at de oppfyller de alminnelige kravene fastsatt i 

artikkel 6 og 9 og eventuelt de særlige kravene fastsatt i 

henhold til artikkel 11. 

Artikkel 16 

Ajourføring av unionslisten 

1.  Kommisjonen skal, med forbehold for de alminnelige 

kravene fastsatt i artikkel 6 og 9 og eventuelt de særlige 

kravene vedtatt i henhold til artikkel 11, og for å ta hensyn til 

teknisk utvikling, vitenskapelig utvikling og forbrukervern, ha 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 

18 for å endre vedlegget når det gjelder følgende: 

a)  tilføyelse av et stoff på unionslisten, 

b)  fjerning av et stoff fra unionslisten, 

c)  tilføyelse, fjerning eller endring av opplysningene nevnt i 

artikkel 15 nr. 3. 

2.  Dersom det foreligger tvingende hasteårsaker som skyldes 

en oppstått helsefare, skal framgangsmåten fastsatt i artikkel 19 

få anvendelse på delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne 

artikkel. 

KAPITTEL IV 

BESTEMMELSER OM FRAMGANGSMÅTER 

Artikkel 17 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 

næringsmiddelkjeden og dyrehelsen nedsatt ved forordning 

(EF) nr. 178/2002. Nevnte komité skal være en komité i 

henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteens uttalelse skal innhentes ved skriftlig 

framgangsmåte, skal framgangsmåten avsluttes uten resultat 

dersom komitélederen beslutter det eller et simpelt flertall av 

komitémedlemmene anmoder om det innen fristen for å avgi 

uttalelse. 

Artikkel 18 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 11, artikkel 15 nr. 6 og artikkel 16 nr. 1 skal gis 

Kommisjonen for en periode på fem år fra 19. juli 2013. 

Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende 

forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg slik forlengelse 

senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 11, artikkel 15 

nr. 6 og artikkel 16 nr. 1 kan når som helst tilbakekalles av 

Europaparlamentet eller av Rådet. En beslutning om 

tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som 

angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får virkning dagen 

etter at den er offentliggjort i Den europeiske unions tidende, 

eller på et senere tidspunkt som er angitt i beslutningen. Den 

berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er 

trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 11, 

artikkel 15 nr. 6 og artikkel 16 nr. 1 skal tre i kraft bare dersom 

verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen 

en frist på to måneder etter at rettsakten ble meddelt 

Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har 

underrettet Kommisjonen om at de ikke kommer til å gjøre 

innsigelse. Denne fristen skal forlenges med to måneder på 

initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet.  
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Artikkel 19 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1.  Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkel 

skal tre i kraft umiddelbart og får anvendelse så lenge det ikke 

er gjort noen innsigelse i samsvar med nr. 2. I underretningen til 

Europaparlamentet og Rådet om en delegert rettsakt skal 

bruken av framgangsmåten for behandling av hastesaker 

begrunnes. 

2.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt etter framgangsmåten i artikkel 18 nr. 5. I så 

fall skal Kommisjonen oppheve rettsakten umiddelbart etter at 

Europaparlamentet og Rådet har meddelt sin beslutning om 

innvending. 

KAPITTEL V 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 20 

Oppheving 

1.  Direktiv 2009/39/EF oppheves med virkning fra  

20. juli 2016. Henvisninger til den opphevede rettsakten skal 

forstås som henvisninger til denne forordning. 

2.  Direktiv 92/52/EØF og forordning (EF) nr. 41/2009 

oppheves med virkning fra 20. juli 2016. 

3.  Direktiv 96/8/EF får, med forbehold for nr. 4 første ledd, 

ikke anvendelse fra 20. juli 2016 på næringsmidler som 

presenteres som erstatning for et eller flere måltider i 

dagsrasjonen. 

4.  Forordning (EF) nr. 953/2009 og direktiv 96/8/EF, 

1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF oppheves fra datoen 

for anvendelse av de delegerte rettsaktene nevnt i artikkel 11 

nr. 1. 

Ved manglende samsvar mellom forordning (EF) nr. 953/2009, 

direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF, 2006/141/EF og 

denne forordning har denne forordning forrang. 

Artikkel 21 

Overgangstiltak 

1.  Næringsmidler nevnt i artikkel 1 nr. 1 i denne forordning 

som ikke oppfyller kravene i denne forordning, men som 

oppfyller kravene i direktiv 2009/39/EF og eventuelt i 

forordning (EF) nr. 953/2009 og direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 

2006/125/EF og 2006/141/EF, og som bringes i omsetning eller 

merkes før 20. juli 2016, kan fortsatt markedsføres etter nevnte 

dato til lagrene av slike næringsmidler er tømt. 

Dersom datoen for anvendelse av de delegerte rettsaktene nevnt 

i artikkel 11 nr. 1 i denne forordning inntreffer etter  

20. juli 2016, kan næringsmidler nevnt i artikkel 1 nr. 1 som 

oppfyller kravene i denne forordning og eventuelt i forordning 

(EF) nr. 953/2009 og direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 

2006/125/EF og 2006/141/EF, men som ikke er i samsvar med 

de delegerte rettsaktene, og som bringes i omsetning eller 

merkes før datoen for anvendelse av disse delegerte rettsaktene, 

fortsatt markedsføres etter nevnte dato til lagrene av slike 

næringsmidler er tømt. 

2.  Næringsmidler som ikke er nevnt i artikkel 1 nr. 1 i denne 

forordning, men som bringes i omsetning eller merkes i 

samsvar med direktiv 2009/39/EF og forordning (EF) 

nr. 953/2009 og eventuelt direktiv 96/8/EF og forordning (EF) 

nr. 41/2009 før 20. juli 2006, kan fortsatt markedsføres etter 

nevnte dato til lagrene av slike næringsmidler er tømt. 

Artikkel 22 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 20. juli 2016, med unntak av følgende: 

— Artikkel 11, 16, 18 og 19 får anvendelse fra 19. juli 2013. 

— Artikkel 15 og vedlegget til denne forordning får 

anvendelse fra datoen for anvendelse av de delegerte 

rettsaktene nevnt i artikkel 11 nr. 1. 

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

Utferdiget i Strasbourg 12. juni 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ L. CREIGHTON 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG 

Unionsliste som nevnt i artikkel 15 nr. 1 

Stoff 

Næringsmiddelkategori 

Morsmelk-

erstatninger og 

tilskudds-

blandinger 

Bearbeidede 

kornbaserte 

næringsmidler og 

barnemat 

Næringsmidler til 

spesielle medisinske 

formål 

Total 

kosterstatning for 

vektkontroll 

Vitaminer       

 Vitamin A      

 retinol X X X X 

 retinylacetat X X X X 

 retinylpalmitat X X X X 

 betakaroten  X X X 

 Vitamin D      

 kalciferol X X X X 

 kolekalciferol X X X X 

 Vitamin E      

 D-alfa-tokoferol X X X X 

 DL-alfa-tokoferol X X X X 

 D-alfa-

tokoferylacetat 

X X X X 

 DL-alfa-

tokoferylacetat 

X X X X 

 D-alfa-

tokoferylsyre-

suksinat 

  X X 

 D-alfa-

tokoferylpolye-

tylenglykol-1000-

suksinat (TPGS) 

  X  

 Vitamin K      

fyllokinon 

(fytomenadion) 

X X X X 

Menakinon(1)   X X 

 Vitamin C      

L-askorbinsyre X X X X 

natrium L-askorbat X X X X 

kalsium L-askorbat X X X X 

kalium L-askorbat X X X X 

L-askorbyl 6-

palmitat 

X X X X 
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Stoff 

Næringsmiddelkategori 

Morsmelk-

erstatninger og 

tilskudds-

blandinger 

Bearbeidede 

kornbaserte 

næringsmidler og 

barnemat 

Næringsmidler til 

spesielle medisinske 

formål 

Total 

kosterstatning for 

vektkontroll 

 Tiamin      

  tiaminhydroklorid X X X X 

  tiaminmononitrat X X X X 

 Riboflavin      

 riboflavin X X X X 

 riboflavin-5'-

natriumfosfat 

X X X X 

 Niacin      

 nikotinsyre X X X X 

 nikotinamid X X X X 

 Vitamin B6      

 pyridoksin-

hydroklorid 

X X X X 

 pyridoksin-5'-fosfat X X X X 

 pyridoksin-

dipalmitat 

 X X X 

 Folat      

 folinsyre 

(pteroylmono-

glutaminsyre) 

X X X X 

 kalsium-L-

metylfolat 

  X X 

 Vitamin B12      

 cyanokobalamin X X X X 

 hydroksokobalamin X X X X 

 Biotin      

 D-biotin X X X X 

 Pantotensyre      

 kalsium-D-

pantotenat 

X X X X 

 natrium-D-

pantotenat 

X X X X 

 dexpantenol X X X X 

Mineraler       

 Kalium      

  kaliumhydrogen-

karbonat 

X  X X 

  kaliumkarbonat X  X X 
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Stoff 

Næringsmiddelkategori 

Morsmelk-

erstatninger og 

tilskudds-

blandinger 

Bearbeidede 

kornbaserte 

næringsmidler og 

barnemat 

Næringsmidler til 

spesielle medisinske 

formål 

Total 

kosterstatning for 

vektkontroll 

  kaliumklorid X X X X 

  kaliumsitrat X X X X 

  kaliumglukonat X X X X 

  kaliumglyserofosfat  X X X 

  kaliumlaktat X X X X 

  kaliumhydroksid X  X X 

  kaliumsalter av 

fosforsyre 

X  X X 

  magnesium-

kaliumsitrat 

  X X 

 Kalsium      

 kalsiumkarbonat X X X X 

 kalsiumklorid X X X X 

 kalsiumsalter av 

sitronsyre 

X X X X 

 kalsiumglukonat X X X X 

 kalsiumglysero-

fosfat 

X X X X 

 kalsiumlaktat X X X X 

 kalsiumsalter av 

fosforsyre 

X X X X 

 kalsiumhydroksid X X X X 

 kalsiumoksid  X X X 

 kalsiumsulfat   X X 

 kalsiumbisglysinat   X X 

 kalsiumsitratmalat   X X 

 kalsiummalat   X X 

 kalsium-L-pidolat   X X 
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Stoff 

Næringsmiddelkategori 

Morsmelk-

erstatninger og 

tilskudds-

blandinger 

Bearbeidede 

kornbaserte 

næringsmidler og 

barnemat 

Næringsmidler til 

spesielle medisinske 

formål 

Total 

kosterstatning for 

vektkontroll 

 Magnesium      

 magnesiumacetat   X X 

 magnesiumkarbonat X X X X 

 magnesiumklorid X X X X 

 magnesiumsalter av 

sitronsyre 

X X X X 

 magnesiumglukonat X X X X 

 magnesiumglysero-

fosfat 

 X X X 

 magnesiumsalter av 

fosforsyre 

X X X X 

 magnesiumlaktat  X X X 

 magnesium-

hydroksid 

X X X X 

 magnesiumoksid X X X X 

 magnesiumsulfat X X X X 

 magnesium-L-

aspartat 

  X  

 magnesium-

bisglysinat 

  X X 

 magnesium-L-

pidolat 

  X X 

 magnesium-

kaliumsitrat 

  X X 

 Jern      

  jern(II)karbonat  X X X 

  jern(II)sitrat X X X X 

  jern(III)ammonium-

sitrat 

X X X X 

  jern(II)glukonat X X X X 

  jern(II)fumarat X X X X 
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Stoff 

Næringsmiddelkategori 

Morsmelk-

erstatninger og 

tilskudds-

blandinger 

Bearbeidede 

kornbaserte 

næringsmidler og 

barnemat 

Næringsmidler til 

spesielle medisinske 

formål 

Total 

kosterstatning for 

vektkontroll 

  jern(III)natrium-

difosfat 

 X X X 

  jern(II)laktat X X X X 

  jern(II)sulfat X X X X 

  jern(II)ammonium-

fosfat 

  X X 

  jern(III)natrium-

EDTA 

  X X 

  jern(III)difosfat 

(jernpyrofosfat) 

X X X X 

  jern(III)sakkarat  X X X 

  jern (karbonyl + 

elektrolytisk + 

hydrogenredusert) 

 X X X 

  jern(II)bisglysinat X  X X 

  jern-L-pidolat   X X 

 Sink      

 sinkacetat X X X X 

 sinkklorid X X X X 

 sinksitrat X X X X 

 sinkglukonat X X X X 

 sinklaktat X X X X 

 sinkoksid X X X X 

 sinkkarbonat   X X 

 sinksulfat X X X X 

 sinkbisglysinat   X X 

 Kobber      

 kobberkarbonat X X X X 

 kobbersitrat X X X X 

 kobberglukonat X X X X 

 kobbersulfat X X X X 

 kobberlysin-

kompleks 

X X X X 

 Mangan      

  mangankarbonat X X X X 

  manganklorid X X X X 
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Stoff 

Næringsmiddelkategori 

Morsmelk-

erstatninger og 

tilskudds-

blandinger 

Bearbeidede 

kornbaserte 

næringsmidler og 

barnemat 

Næringsmidler til 

spesielle medisinske 

formål 

Total 

kosterstatning for 

vektkontroll 

  mangansitrat X X X X 

  manganglukonat X X X X 

  manganglysero-

fosfat 

 X X X 

  mangansulfat X X X X 

 Fluorid      

 kaliumfluorid   X X 

 natriumfluorid   X X 

 Selen      

 natriumselenat X  X X 

 natriumhydrogen-

selenitt 

  X X 

 natriumselenitt X  X X 

 selenanriket gjær(2)   X X 

 Krom      

 krom(III)klorid og 

heksahydrat av dette 

  X X 

 krom(III)sulftat og 

heksahydrat av dette 

  X X 

 krompikolinat   X X 

 Molybden      

 ammonium-

molybdat 

  X X 

 natriummolybdat   X X 

 Jod      

  kaliumjodid X X X X 

  kaliumjodat X X X X 

  natriumjodid X X X X 

  natriumjodat  X X X 

 Natrium      

  natriumhydrogen-

karbonat 

X  X X 

  natriumkarbonat X  X X 
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Stoff 

Næringsmiddelkategori 

Morsmelk-

erstatninger og 

tilskudds-

blandinger 

Bearbeidede 

kornbaserte 

næringsmidler og 

barnemat 

Næringsmidler til 

spesielle medisinske 

formål 

Total 

kosterstatning for 

vektkontroll 

  natriumklorid X  X X 

  natriumsitrat X  X X 

  natriumglukonat X  X X 

  natriumlaktat X  X X 

  natriumhydroksid X  X X 

  natriumsalter av 

fosforsyre 

X  X X 

 Bor      

 natriumborat   X X 

 borsyre   X X 

Aminosyrer 

(3) 

      

  L-alanin  — X X 

  L-arginin X 

og dens 

hydroklorid 

X 

og dens 

hydroklorid 

X X 

  L-asparaginsyre   X  

  L-citrullin   X  

  L-cystein X 

og dens 

hydroklorid 

X 

og dens 

hydroklorid 

X X 

  Cystin (4) X 

og dens 

hydroklorid 

X 

og dens 

hydroklorid 

X X 

  L-histidin X 

og dens 

hydroklorid 

X 

og dens 

hydroklorid 

X X 

  L-glutaminsyre   X X 

  L-glutamin   X X 

  glysin   X  

  L-isoleucin X 

og dens 

hydroklorid 

X 

og dens 

hydroklorid 

X X 

  L-leucin X 

og dens 

hydroklorid 

X 

og dens 

hydroklorid 

X X 

  L-lysin X 

og dens 

hydroklorid 

X 

og dens 

hydroklorid 

X X 

  L-lysinacetat   X X 
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Stoff 

Næringsmiddelkategori 

Morsmelk-

erstatninger og 

tilskudds-

blandinger 

Bearbeidede 

kornbaserte 

næringsmidler og 

barnemat 

Næringsmidler til 

spesielle medisinske 

formål 

Total 

kosterstatning for 

vektkontroll 

  L-metionin X X X X 

  L-ornitin   X X 

  L-fenylalanin X X X X 

  L-prolin   X  

  L-treonin X X X X 

  L-tryptofan X X X X 

  L-tyrosin X X X X 

  L-valin X X X X 

  L-serin   X  

  L-arginin-L-aspartat   X  

  L-lysin-L-aspartat   X  

  L-lysin-L-glutamat   X  

  N-acetyl-L-cystein   X  

  N-acetyl-L-metionin   X (i produkter 

beregnet på 

personer på over 

ett år) 

 

Karnitin og 

taurin 

      

  L-karnitin X X X X 

  L-

karnitinhydroklorid 

X X X X 

  taurin X  X X 

  L-karnitin-L-tartrat X  X X 

Nukleotider       

  adenosin-5’-

fosforsyre (AMP) 

X  X X 

  natriumsalter av 

AMP 

X  X X 

  cytidin-5’-

monofosforsyre 

(CMP) 

X  X X 

  natriumsalter av 

CMP 

X  X X 

  guanosin-5’-

fosforsyre (GMP) 

X  X X 

  natriumsalter av 

GMP 

X  X X 
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Stoff 

Næringsmiddelkategori 

Morsmelk-

erstatninger og 

tilskudds-

blandinger 

Bearbeidede 

kornbaserte 

næringsmidler og 

barnemat 

Næringsmidler til 

spesielle medisinske 

formål 

Total 

kosterstatning for 

vektkontroll 

  inosin-5’-fosforsyre 

(IMP) 

X  X X 

  natriumsalter av 

IMP 

X  X X 

  uridin-5’-fosforsyre 

(UMP) 

X  X X 

  natriumsalter av 

UMP 

X  X X 

Kolin og 

inositol 

      

  kolin X X X X 

  kolinklorid X X X X 

  kolinbitartrat X X X X 

  kolinsitrat X X X X 

  inositol X X X X 

(1) Menakinon forekommer primært som menakinon-7 og i mindre omfang som menakinon-6. 

(2) Selenanriket gjær som er framstilt ved dyrking med forekomst av natriumselenitt som selenkilde, og som i den tørkede formen 

som markedsføres, inneholder høyst 2,5 mg Se/g. Den dominerende organiske formen av selen som forekommer i gjæren, er 

selenometionin (mellom 60 % - 85 % av samlet ekstrahert selen i produktet). Innholdet av andre organiske selenforbindelser, 

herunder selenocystein, skal utgjøre høyst 10 % av samlet ekstrahert selen. Innholdet av uorganisk selen skal normalt utgjøre 

høyst 1 % av samlet ekstrahert selen. 

(3) For aminosyrer som brukes i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat, 

kan bare hydroklorid som nevnes uttrykkelig, brukes. For aminosyrer som brukes i næringsmidler til spesielle medisinske formål 

og i total kosterstatning for vektkontroll, kan eventuelt også natrium-, kalium-, kalsium- og magnesiumsalter samt deres 

hydroklorider brukes. 

(4) Ved bruk i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat kan bare formen L-

cystin brukes. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 718/2013 

av 25. juli 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 608/2004 om merking av næringsmidler og 

næringsmiddelingredienser tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller 

fytostanolestere(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2000/13/EF av 20. mars 2000 om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om merking og presentasjon av 

samt reklamering for næringsmidler(1), særlig artikkel 4 nr. 3, 

og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Som følge av uttalelse fra Vitenskapskomiteen for 

næringsmidler (SCF) av 26. september 2002(2) og for å 

sikre at forbrukere mottar tilstrekkelig informasjon ved 

kjøp av næringsmidler og næringsmiddelingredienser 

tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og 

fytostanolestere, er det i kommisjonsforordning (EF) 

nr. 608/2004 av 31. mars 2004 om merking av 

næringsmidler og næringsmiddelingredienser tilsatt 

fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller 

fytostanolestere(3) fastsatt obligatoriske opplysninger i 

tillegg til dem som er angitt i artikkel 3 i direktiv 

2000/13/EF om merking av slike næringsmidler. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 608/2004 skal merking 

av slike næringsmidler og næringsmiddelingredienser 

blant annet inneholde en erklæring om at produktet 

utelukkende er beregnet på personer som ønsker å senke 

kolesterolnivået i blodet. Formålet med denne 

obligatoriske erklæringen er å sikre at produktet når 

fram til målgruppen, og dermed unngå unødvendig 

forbruk av andre enn målgruppen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 26.7.2013,  

s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 222/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

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

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014,  

s. 16. 

(1) EFT L 109 av 6.5.2000, s. 29. 

(2) Uttalelse fra SCF med tittelen «General view on the long-term 

effects of the intake of elevated levels of phytosterols from 

multiple dietary sources». 

(3) EUT L 97 av 1.4.2004, s. 44. 

3)  Frivillig angivelse av ernæringsmessige påstander eller 

helsepåstander på næringsmidlers etiketter er regulert av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1924/2006 av 20. desember 2006 om ernærings- og 

helsepåstander om næringsmidler(4). Som følge av dette 

har kommisjonsforordning (EF) nr. 983/2009 av 

21. oktober 2009 om godkjenning og avslag på 

godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler 

som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling 

og helse(5), kommisjonsforordning (EU) nr. 384/2010 

av 5. mai 2010 om godkjenning og avslag på 

godkjenning av visse helsepåstandar om næringsmiddel 

som viser til redusert sjukdomsrisiko og til utviklinga og 

helsa til barn(6) og kommisjonsforordning (EU) 

nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste 

over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn 

dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns 

utvikling og helse(7) tillatt helsepåstander knyttet til 

reduksjon og vedlikehold av kolesterolnivået i blodet 

med hensyn til næringsmidler som inneholder 

fytosteroler og fytostanoler, på visse bruksvilkår. 

4)  Forordning (EF) nr. 983/2009 tillater på visse 

bruksvilkår følgende helsepåstander: «Fytosteroler er 

vist å senke/redusere kolesterolinnholdet i blodet. Et 

høyt kolesterolinnhold er en risikofaktor for utviklingen 

av koronar hjertesykdom» og «Fytostanolestere er vist å 

senke/redusere kolesterolinnholdet i blodet. Et høyt 

kolesterolinnhold er en risikofaktor for utviklingen av 

koronar hjertesykdom» 

5)  Forordning (EU) nr. 384/2010 tillater på visse 

bruksvilkår følgende helsepåstand: «Det er påvist at 

fytosterolar/fytostanolesterar senkar/reduserer 

kolesterolinnhaldet i blodet. Høg kolesterol er ein 

riskofaktor for å utvikle koronar hjartesjukdom.» 

6)  Forordning (EU) nr. 432/2012 tillater på visse 

bruksvilkår følgende helsepåstand: «Fytosteroler/-

stanoler bidrar til å opprettholde normale 

kolesterolnivåer i blodet.»  

  

(4) EUT L 404 av 30.12.2006, s. 9. 

(5) EUT L 277 av 22.10.2009, s. 3. 

(6) EUT L 113 av 6.5.2010, s. 6. 

(7) EUT L 136 av 25.5.2012, s. 1. 

2017/EØS/79/31 
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7)  Ordlyden i de tillatte helsepåstandene sammen med den 

obligatoriske erklæringen knyttet til målgruppen som er 

fastsatt i forordning (EF) nr. 608/2004, kan potensielt 

føre til at forbrukere som ikke trenger å kontrollere 

kolesterolnivået i blodet, bruker produktet. For å sikre 

sammenheng i opplysningene på merkingen av 

næringsmidler og næringsmiddelingredienser med 

tilsatte fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler 

og/eller fytostanolestere bør derfor den obligatoriske 

erklæringen som er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 608/2004, endres, samtidig som det sikres at 

ordlyden i tilstrekkelig grad tjener det 

informasjonsformålet den opprinnelig ble innført for. 

8)  For å gi driftsansvarlige for næringsmiddelforetak 

mulighet til å tilpasse merkingen av sine produkter til de 

nye kravene som innføres ved denne forordning, er det 

viktig å fastsette en passende overgangsperiode for 

anvendelsen av denne forordning. 

9)  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 

Endring av forordning (EF) nr. 608/2004 

I artikkel 2 i forordning (EF) nr. 608/2004 skal nr. 3 lyde: 

«3)  det skal angis at produktet ikke er beregnet for personer 

som ikke trenger å regulere kolesterolnivået i blodet,» 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

Næringsmidler og næringsmiddelingredienser med tilsatte 

fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller 

fytostanolestere som er brakt i omsetning eller merket før 

15. februar 2014, og som ikke oppfyller kravene i denne 

forordning, kan markedsføres til lagrene av slike næringsmidler 

er tømt. 

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, 25. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2013/27/EU 

av 17. mai 2013 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av 

klorfenapyr som et aktivt stoff i vedlegg I(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF 

av 16. februar 1998 om markedsføring av biocidprodukter(1), 

særlig artikkel 16 nr. 2 annet ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Det er ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 

av 4. desember 2007 om annen fase av det tiårige 

arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om 

markedsføring av biocidprodukter(2) fastsatt en liste 

over aktive stoffer som skal vurderes med henblikk på 

en mulig oppføring i vedlegg I, IA eller IB til direktiv 

98/8/EF. Denne listen omfatter klorfenapyr. 

2)  I henhold til forordning (EF) nr. 1451/2007 er 

klorfenapyr blitt vurdert i samsvar med artikkel 11 nr. 2 

i direktiv 98/8/EF for bruk i produkttype 8, 

treimpregneringsmidler, som definert i vedlegg V til 

nevnte direktiv. 

3)  Portugal ble utnevnt til rapporterende medlemsstat og 

framla i august 2006 for Kommisjonen rapporten fra 

vedkommende myndighet sammen med en anbefaling i 

samsvar med artikkel 10 nr. 5 og 7 i kommisjons-

forordning (EF) nr. 2032/2003 av 4. november 2003 om 

annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i 

artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter og om 

endring av forordning (EF) nr. 1896/2000(3). 

4)  Rapporten fra vedkommende myndighet er gjennomgått 

av medlemsstatene og Kommisjonen. Resultatet av 

gjennomgåelsen er i samsvar med artikkel 15 nr. 4 i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 innarbeidet i en 

vurderingsrapport fra Den faste komité for 

biocidprodukter 14. desember 2012. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 135 av 22.5.2013,  

s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 224/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

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

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014,  

s. 20. 

(1) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 

(2) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 

(3) EUT L 307 av 24.11.2003, s. 1. 

5)  Det framgår av vurderingene at biocidprodukter som 

brukes som treimpregneringsmidler, og som inneholder 

klorfenapyr, kan forventes å oppfylle kravene fastsatt i 

artikkel 5 i direktiv 98/8/EF. Klorfenapyr bør derfor 

oppføres for bruk i produkttype 8 i vedlegg I til nevnte 

direktiv. 

6)  Ikke alle mulige bruksområder og eksponerings-

scenarioer er vurdert på unionsplan. Det bør derfor 

kreves at medlemsstatene vurderer de bruksområdene 

eller eksponeringsscenarioene og de risikoene for 

befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke er 

behandlet på en representativ måte i risikovurderingen 

på unionsplan, og at de ved tildeling av 

produktgodkjenninger sikrer at det treffes egnede tiltak 

eller innføres særlige vilkår for å redusere de påviste 

risikoene til et akseptabelt nivå. 

7)  Som følge av de påviste risikoene for menneskers helse 

bør det kreves at det fastsettes sikre driftsmetoder, og at 

produktene brukes sammen med egnet personlig 

verneutstyr og godkjennes bare for industrielle brukere 

eller yrkesbrukere, med mindre det i søknaden om 

produktgodkjenning kan godtgjøres at risikoen kan 

reduseres til et akseptabelt nivå på andre måter. 

8)  Som følge av de påviste risikoene for miljøet bør det 

kreves at industriell eller yrkesmessig påføring finner 

sted på et lukket område eller på et ugjennomtrengelig, 

hardt underlag med spillbeskyttelse, at nybehandlet 

trevirke etter behandlingen lagres på et ugjennom-

trengelig, hardt underlag for å forhindre direkte spill til 

jordbunn eller vann, og at eventuelt spill fra påføring av 

produkter som brukes som treimpregneringsmidler, og 

som inneholder klorfenapyr, samles opp for ombruk 

eller sluttbehandling. 

9)  Det ble påvist uakseptable risikoer for miljøet i 

situasjoner med utendørs bruk av trevirke behandlet 

med klorfenapyr. Det bør derfor kreves at produkter 

ikke godkjennes for behandling av trevirke beregnet på 

utendørs bruk med mindre det framlegges opplysninger 

som viser at produktet vil oppfylle kravene i artikkel 5 i 

og vedlegg VI til direktiv 98/8/EF, om nødvendig ved 

anvendelse av egnede risikoreduserende tiltak.  
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10)  Bestemmelsene i dette direktiv bør få anvendelse 

samtidig i alle medlemsstater for å sikre lik behandling 

på unionsmarkedet av biocidprodukter i produkttype 8 

som inneholder det aktive stoffet klorfenapyr, og for at 

markedet for biocidprodukter i alminnelighet skal virke 

på en tilfredsstillende måte. 

11)  Før et aktivt stoff blir oppført i vedlegg I til direktiv 

98/8/EF, bør medlemsstatene og berørte parter få en 

rimelig frist, slik at de kan forberede seg på å oppfylle 

de nye kravene som oppføringen medfører, og for å 

sikre at søkere som har utarbeidet saksmapper, fullt ut 

kan utnytte den tiårige datasikringsperioden som i 

samsvar med artikkel 12 nr. 1 bokstav c) ii) i direktiv 

98/8/EF starter samme dag som stoffet oppføres. 

12)  Etter oppføringen bør medlemsstatene få en rimelig frist 

til å gjennomføre artikkel 16 nr. 3 i direktiv 98/8/EF. 

13)  Direktiv 98/8/EF bør derfor endres. 

14)  I samsvar med den felles politiske erklæringen fra 

medlemsstatene og Kommisjonen av 28. september 

2011 om forklarende dokumenter(1) har medlemsstatene 

forpliktet seg til i begrunnede tilfeller å la 

underretningen om innarbeidingstiltak følges av et eller 

flere dokumenter som forklarer sammenhengen mellom 

delene i et direktiv og de tilsvarende delene i de 

nasjonale innarbeidingsdokumentene. 

15)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra Den faste komité for biocidprodukter — 

  

(1) EUT C 369 av 17.12.2011, s. 14. 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til direktiv 98/8/EF endres i samsvar med vedlegget 

til dette direktiv. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal innen 30. april 2014 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 1. mai 2015. 

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, 17. mai 2013. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I til direktiv 98/8/EF tilføyes følgende post: 

Nr. Vanlig navn 
IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste 

renhetsgrad for 

det aktive 

stoffet(*) 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med artikkel 16 

nr. 3, med mindre et av unntakene 

nevnt i fotnoten til denne 

overskriften får anvendelse(**) 

Oppføringen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige bestemmelser(***) 

«65 klorfenapyr IUPAC-betegnelse: 4-brom-2-(4-

klorfenyl)-1-etoksymetyl-5-

trifluormetylpyrrol-3-karbonitril 

EF-nr.: Ikke tildelt 

CAS-nr.: 122453-73-0 

940 g/kg 1. mai 2015 30. april 2017 30. april 2025 8 Risikovurderingen på unionsplan omfattet ikke alle 

mulige bruksområder og eksponeringsscenarioer. Når 

medlemsstatene i samsvar med artikkel 5 og vedlegg 

VI vurderer en søknad om godkjenning av et produkt, 

skal de, dersom det er relevant for det aktuelle 

produktet, vurdere de bruksområdene eller 

eksponeringsscenarioene og de risikoene for 

befolkningsgrupper og deler av miljøet som ikke på 

en representativ måte er blitt behandlet i 

risikovurderingen på unionsplan. 

Medlemsstatene skal sikre at godkjenninger innvilges 

på følgende vilkår: 

1)  For industrielle brukere eller yrkesbrukere skal 

det fastsettes sikre driftsrutiner, og produkter skal 

brukes sammen med egnet personlig verneutstyr, 

med mindre det i søknaden om produktgod-

kjenning kan godtgjøres at risikoen kan reduseres 

til et akseptabelt nivå på andre måter. 

2)  Produkter skal ikke godkjennes for ikke-

yrkesbrukere med mindre det i søknaden om 

produktgodkjenning godtgjøres at risikoen kan 

reduseres til et akseptabelt nivå. 

3)  Det skal framgå av etiketter og eventuelle 

sikkerhetsdatablader for godkjente produkter at 

industriell eller yrkesmessig påføring skal utføres 

på et lukket område eller på et ugjennom-

trengelig, hardt underlag med spillbeskyttelse, at 

nybehandlet tre etter behandlingen skal lagres på 

et ugjennomtrengelig, hardt underlag for å hindre 

spill direkte til jord eller vann, og at eventuelt 

spill fra påføring av produktet skal samles opp for 

ombruk eller sluttbehandling. 
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Nr. Vanlig navn 

IUPAC-betegnelse 

Identifikasjonsnumre 

Minste 

renhetsgrad for 

det aktive 

stoffet(*) 

Oppføringsdato 

Frist for samsvar med artikkel 16 

nr. 3, med mindre et av unntakene 

nevnt i fotnoten til denne 

overskriften får anvendelse(**) 

Oppføringen 

utløper 

Produkt-

type 
Særlige bestemmelser(***) 

        4)  Produkter skal ikke godkjennes til behandling av 

tre som skal brukes utendørs, med mindre det er 

framlagt opplysninger som viser at produktet vil 

oppfylle kravene i artikkel 5 og vedlegg VI, om 

nødvendig ved anvendelse av egnede risikoredu-

serende tiltak. 

(*) Renheten som er angitt i denne kolonnen, var minste renhetsgrad for det aktive stoffet som ble brukt ved vurderingen i samsvar med artikkel 11. Det aktive stoffet i produktet som bringes i omsetning, kan ha samme eller en annen renhetsgrad 

dersom det er påvist å være teknisk likeverdig med det vurderte stoffet. 

(**) For produkter som inneholder mer enn ett aktivt stoff som omfattes av artikkel 16 nr. 2, er fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 den som gjelder for det siste av de aktive stoffene som skal oppføres i dette vedlegget. For produkter som har 

fått sin første godkjenning senere enn 120 dager før fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3, og som det innen 60 dager etter at den første godkjenningen ble gitt, er inngitt en fullstendig søknad om gjensidig anerkjennelse av i samsvar med 

artikkel 4 nr. 1, forlenges fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 til 120 dager etter datoen for mottak av den fullstendige søknaden om gjensidig anerkjennelse. For produkter som en medlemsstat har foreslått å nekte gjensidig anerkjennelse 

av i samsvar med artikkel 4 nr. 4, forlenges fristen for samsvar med artikkel 16 nr. 3 til 30 dager etter datoen for kommisjonsbeslutningen som treffes i samsvar med artikkel 4 nr. 4 annet ledd. 

(***) Når det gjelder gjennomføringen av fellesprinsippene i vedlegg VI, er innholdet og konklusjonene i vurderingsrapportene tilgjengelige på Kommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm. 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 528/2012 

av 22. mai 2012 

om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter(*) 

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 den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Biocidprodukter er nødvendige for å bekjempe 

organismer som er skadelige for menneskers eller dyrs 

helse, og for å bekjempe organismer som kan skade 

naturlige eller bearbeidede materialer. Biocidprodukter 

kan imidlertid utgjøre en risiko for mennesker, dyr og 

miljøet på grunn av sine iboende egenskaper og 

bruksmønstrene knyttet til disse. 

2) Biocidprodukter bør verken gjøres tilgjengelig på 

markedet eller brukes med mindre de er godkjent i 

samsvar med denne forordning. Behandlede produkter 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

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

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014,  

s. 21. 

(1) EUT C 347 av 18.12.2010, s. 62. 

(2) Europaparlamentets holdning av 22. september 2010 (EUT C 50 E 

av 21.2.2012, s. 73) og Rådets holdning ved første behandling av 

21. juni 2011 (EUT C 320 E av 1.11.2011, s. 1). 

Europaparlamentets holdning av 19. januar 2012 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 10. mai 2012. 

bør ikke bringes i omsetning med mindre alle aktive 

stoffer i biocidproduktene som produktene er behandlet 

med eller inneholder, er godkjent i henhold til denne 

forordning. 

3) Formålet med denne forordning er å forbedre den frie 

omsetningen av biocidprodukter innenfor Unionen og 

samtidig sikre et høyt vernenivå for menneskers og dyrs 

helse og miljøet. Det bør legges særlig vekt på vern av 

sårbare grupper som gravide kvinner og barn. Denne 

forordning bør bygge på føre-var-prinsippet for å sikre 

at framstillingen av aktive stoffer og biocidprodukter og 

tilgjengeliggjøringen av dem på markedet, ikke har 

skadelige virkninger på menneskers eller dyrs helse eller 

uakseptable miljøvirkninger. For å fjerne eventuelle 

hindringer i handelen med biocidprodukter så langt det 

er mulig, bør det fastsettes regler for godkjenning av 

aktive stoffer samt for tilgjengeliggjøring på markedet 

og bruk av biocidprodukter, herunder regler for 

gjensidig anerkjennelse av godkjenninger og 

parallellhandel. 

4) For å sikre et høyt vernenivå for menneskers og dyrs 

helse og miljøet bør denne forordning få anvendelse 

med forbehold for EUs regelverk for sikkerhet på 

arbeidsplassen og miljø- og forbrukervern. 

5) Regler for tilgjengeliggjøring på markedet av 

biocidprodukter innenfor Fellesskapet ble fastsatt ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF(3). Det er 

nødvendig å tilpasse disse reglene i lys av de 

erfaringene som er gjort, særlig rapporten framlagt av 

Kommisjonen for Europaparlamentet og Rådet om 

gjennomføringen av nevnte direktiv de første sju årene, 

som analyserer problemer med og svakheter i direktivet.  

  

(3) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1. 
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6) Med hensyn til de viktigste endringene som bør gjøres 

av gjeldende regler, er en forordning det juridiske 

virkemiddelet som er best egnet til å erstatte direktiv 

98/8/EF og fastsette tydelige, detaljerte og umiddelbart 

gjeldende bestemmelser. En forordning sikrer også at 

lovfestede krav gjennomføres samtidig og på en 

harmonisert måte i hele Unionen. 

7) Det bør skilles mellom eksisterende aktive stoffer som 

var på markedet i biocidprodukter på datoen for 

innarbeiding fastsatt i direktiv 98/8/EF, og nye aktive 

stoffer som ennå ikke fantes på markedet i 

biocidprodukter på nevnte dato. Under den pågående 

gjennomgåelsen av eksisterende aktive stoffer bør 

medlemsstatene fortsatt tillate at biocidprodukter som 

inneholder slike stoffer, gjøres tilgjengelig på markedet 

i samsvar med deres nasjonale regler inntil beslutning 

treffes om godkjenning av slike aktive stoffer. Etter en 

slik beslutning bør medlemsstatene eller om nødvendig 

Kommisjonen gi, tilbakekalle eller endre 

godkjenningene, alt etter hva som er relevant. Nye 

aktive stoffer bør gjennomgås før biocidprodukter som 

inneholder dem, bringes i omsetning, for å sikre at nye 

produkter som bringes i omsetning, oppfyller kravene i 

denne forordning. For å fremme utviklingen av nye 

aktive stoffer bør framgangsmåten for vurdering av nye 

aktive stoffer imidlertid ikke være til hinder for at 

medlemsstater eller Kommisjonen i en begrenset 

periode godkjenner biocidprodukter som inneholder et 

aktivt stoff som ennå ikke er godkjent, forutsatt at 

fyllestgjørende dokumentasjon er sendt inn og det kan 

antas at det aktive stoffet og biocidproduktet oppfyller 

vilkårene fastsatt i denne forordning. 

8) For å sikre likebehandling av personer som bringer 

aktive stoffer i omsetning, bør de pålegges å utarbeide 

dokumentasjon eller ha fullmakt til dokumentasjon eller 

til relevante opplysninger i en dokumentasjon for hvert 

av de aktive stoffene som de framstiller eller importerer 

for bruk i biocidprodukter. Biocidprodukter som 

inneholder aktive stoffer, der vedkommende person ikke 

oppfyller dette kravet, bør ikke lenger gjøres tilgjengelig 

på markedet. Det bør i slike tilfeller fastsettes 

hensiktsmessige utfasingsperioder for sluttbehandling 

og bruk av eksisterende lagre av biocidprodukter. 

9) Denne forordning bør få anvendelse på biocidprodukter 

som i den formen de leveres til brukeren, består av, 

inneholder eller genererer ett eller flere aktive stoffer. 

10) Av hensyn til rettssikkerheten er det nødvendig å 

opprette en EU-liste over aktive stoffer som er godkjent 

til bruk i biocidprodukter. Det bør fastsettes en 

framgangsmåte for å vurdere om et aktivt stoff kan føres 

opp på denne listen. I tillegg bør det angis hvilke 

opplysninger de berørte partene bør framlegge som 

støtte for en søknad om godkjenning av et aktivt stoff, 

og oppføringen av dette på listen. 

11) Denne forordning får anvendelse med forbehold for 

europaparlaments- og rådsforordning (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). Under visse 

omstendigheter er aktive stoffer i biocidprodukter 

unntatt fra de relevante bestemmelsene i nevnte 

forordning. 

12) For å sikre et høyt vernenivå for menneskers og dyrs 

helse og miljøet bør aktive stoffer med de verste 

risikoprofilene ikke godkjennes for bruk i 

biocidprodukter unntatt i særlige situasjoner. Disse 

særlige situasjonene bør omfatte situasjoner der 

godkjenningen er berettiget fordi eksponering for stoffet 

innebærer en ubetydelig risiko for menneskers og dyrs 

helse eller miljøet, eller fordi en manglende 

godkjenning kan få en uforholdsmessig negativ 

innvirkning på samfunnet. Når det treffes avgjørelse om 

hvorvidt slike aktive stoffer kan godkjennes, bør det 

også tas hensyn til om det er tilgang til egnede og 

tilstrekkelige alternative stoffer eller teknologier. 

13) De aktive stoffene på EU-listen bør gjennomgås 

regelmessig for å ta hensyn til den vitenskapelige og 

tekniske utvikling. Når det er vesentlig grunn til å anta 

at et aktivt stoff som brukes i et biocidprodukt eller et 

behandlet produkt ikke oppfyller kravene i denne 

forordning, bør Kommisjonen kunne revurdere 

godkjenningen av det aktive stoffet. 

14) Aktive stoffer som har visse iboende fareegenskaper, 

bør betraktes som stoffer som bør erstattes. For å gjøre 

det mulig regelmessig å vurdere stoffer som er 

identifisert som stoffer som bør erstattes, bør 

godkjenningsperioden for slike stoffer selv ved 

fornyelse ikke overstige sju år. 

15) Det bør i forbindelse med tildeling eller fornyelse av 

godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder et 

aktivt stoff som bør erstattes, være mulig å 

sammenligne biocidproduktet med andre godkjente 

biocidprodukter, kjemikaliefrie bekjempelsesmetoder og 

forebyggende metoder når det gjelder de risikoene de 

utgjør, og fordelene ved bruken av dem. Som følge av 

en slik sammenlignende vurdering, bør et biocidprodukt 

som inneholder aktive stoffer som er identifisert som 

stoffer som bør erstattes, forbys eller begrenses dersom 

det er dokumentert at andre godkjente biocidprodukter 

eller kjemikaliefrie bekjempelsesmetoder eller 

forebyggende metoder som utgjør en betydelig lavere 

generell risiko for menneskers og dyrs helse og miljøet, 

er tilstrekkelig effektive og ikke innebærer andre 

betydelige økonomiske eller praktiske ulemper. Det bør 

i slike tilfeller fastsettes hensiktsmessige utfa-

singsperioder.  

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 
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16) For å unngå unødvendige administrative og økonomiske 

byrder for bransjen og vedkommende myndigheter bør 

det bare foretas en full gjennomgåelse av en søknad om 

å fornye godkjenningen av et aktivt stoff eller 

godkjenningen av et biocidprodukt dersom 

vedkommende myndighet som var ansvarlig for den 

opprinnelige vurderingen, beslutter at dette er 

nødvendig på grunnlag av de tilgjengelige 

opplysningene. 

17) Det er behov for å sikre effektiv samordning og 

forvaltning av de tekniske, vitenskapelige og 

administrative sidene ved denne forordning på EU-plan. 

Det europeiske kjemikaliebyrå, opprettet ved forordning 

(EF) nr. 1907/2006 («Byrået»), bør utføre nærmere 

angitte oppgaver med hensyn til vurderingen av aktive 

stoffer og EU-godkjenningen av visse kategorier av 

biocidprodukter samt tilknyttede oppgaver. Det bør 

derfor opprettes en komité for biocidprodukter i Byrået 

som skal utføre visse oppgaver som tildeles Byrået ved 

denne forordning. 

18) Visse biocidprodukter og behandlede produkter som 

fastsatt i forordningen, er også regulert av annet EU-

regelverk. Av hensyn til rettssikkerheten er det derfor 

nødvendig å trekke klare skillelinjer. Det bør i et 

vedlegg til denne forordning utarbeides en liste over 

produkttyper som omfattes av denne forordning, med et 

veiledende sett av beskrivelser for hver produkttype. 

19) Biocidprodukter som ikke bare er beregnet på bruk for 

formålene i denne forordning, men også i tilknytning til 

medisinsk utstyr, herunder desinfeksjonsmidler til 

desinfeksjon av overflater på sykehus og medisinsk 

utstyr, kan utgjøre andre risikoer enn dem som er nevnt i 

denne forordning. Derfor bør slike biocidprodukter i 

tillegg til kravene fastsatt i denne forordning oppfylle de 

relevante grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I til 

rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktive 

implanterbare medisinske innretninger(1), 

rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 om medisinsk 

utstyr(2) og europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/EF 

av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk(3). 

20) Dersom et produkt har en biocidfunksjon som er 

innebygd i dens kosmetiske funksjon, eller dersom 

nevnte biocidfunksjon anses å være en underordnet 

egenskap i et kosmetisk produkt og derfor omfattes av 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(4), bør nevnte biocidfunksjon og produkt 

utelukkes fra virkeområdet for denne forordning. 

  

(1) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17. 

(2) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. 

(3) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1. 

(4) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

21) Sikkerheten for næringsmidler og fôr er underlagt EUs 

regelverk, særlig europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av 

allmenne prinsipper og krav i næringsmiddel-

regelverket, om opprettelse av Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse 

av framgangsmåter i forbindelse med nærings-

middeltrygghet(5). Derfor bør denne forordning ikke få 

anvendelse på næringsmidler og fôr som brukes som 

repellenter eller lokkestoffer. 

22) Tekniske hjelpestoffer omfattes av gjeldende EU-regel-

verk, særlig europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetnings-

stoffer i fôrvarer(6) og europaparlaments- og rådsforord-

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

tilsetningsstoffer i næringsmidler(7). De bør derfor 

utelukkes fra virkeområdet for denne forordning. 

23) Ettersom produkter som brukes til konservering av 

næringsmidler eller fôr ved å bekjempe skadelige 

organismer, og som tidligere var omfattet av 

produkttype 20, omfattes av forordning (EF) 

nr. 1831/2003 og forordning (EF) nr. 1333/2008, er det 

ikke hensiktsmessig å beholde denne produkttypen. 

24) Ettersom Den internasjonale konvensjon om kontroll og 

behandling av ballastvann og sedimenter fra skip gir en 

effektiv vurdering av risikoene i forbindelse med 

systemer for behandling av ballastvann, bør den 

endelige godkjenningen og etterfølgende 

typegodkjenning av slike systemer betraktes som 

tilsvarende den produktgodkjenningen som kreves i 

henhold til denne forordning. 

25) For å unngå mulige negative miljøvirkninger bør 

biocidprodukter som ikke lenger lovlig kan gjøres 

tilgjengelig på markedet, behandles i henhold til EUs 

regelverk for avfall, særlig europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om 

avfall(8), og nasjonal lovgivning som gjennomfører 

nevnte regelverk. 

26) For å fremme tilgjengeliggjøringen på markedet i hele 

Unionen av visse biocidprodukter med lignende 

bruksvilkår i alle medlemsstater er det hensiktsmessig å 

fastsette bestemmelser om EU-godkjenning av disse 

produktene. For å gi Byrået tid til å bygge opp 

nødvendig kapasitet og få erfaring med denne 

framgangsmåten, bør muligheten for å søke om EU-

godkjenning utvides trinnvis til å omfatte ytterligere 

kategorier av biocidprodukter med lignende bruksvilkår 

i alle medlemsstater.  

  

(5) EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1. 

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

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

(8) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 
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27) Kommisjonen bør gjennomgå erfaringene med

bestemmelsene om EU-godkjenning og rapportere til

Europaparlamentet og Rådet innen 31. desember 2017,

og om nødvendig vedlegge rapporten forslag til

endringer.

28) For å sikre at bare biocidprodukter som overholder de

relevante bestemmelsene i denne forordning, gjøres

tilgjengelig på markedet, bør godkjenning av

biocidprodukter gis av vedkommende myndigheter når

det gjelder tilgjengeliggjøring på markedet og bruk på

hele eller en del av en medlemsstats territorium, eller av

Kommisjonen når det gjelder tilgjengeliggjøring på

markedet og bruk i Unionen.

29) For å oppmuntre til å bruke produkter med bedre

egenskaper for miljøet eller for menneskers eller dyrs

helse er det hensiktsmessig å fastsette forenklede

framgangsmåter for godkjenning av slike

biocidprodukter. Når disse produktene først er godkjent

i minst én medlemsstat, bør de kunne gjøres tilgjengelig

på markedet i alle medlemsstater uten krav om gjensidig

anerkjennelse på visse vilkår.

30) For å identifisere biocidprodukter som kan omfattes av

forenklede framgangsmåter for godkjenning, er det

hensiktsmessig å utarbeide en særskilt liste over hvilke

aktive stoffer disse produktene kan inneholde. Denne

listen bør innledningsvis inneholde stoffer som er angitt

som lavrisikostoffer i henhold til forordning (EF)

nr. 1907/2006 eller direktiv 98/8/EF, stoffer som er

identifisert som tilsetningsstoffer i næringsmidler,

feromoner og andre stoffer som anses å ha lav giftighet,

som svake syrer, alkoholer og vegetabilske oljer som

brukes i kosmetikk og næringsmidler.

31) Det må fastsettes felles prinsipper for vurdering og

godkjenning av biocidprodukter for å sikre en

harmonisert framgangsmåte hos vedkommende

myndigheter.

32) For å vurdere de risikoene som kan oppstå ved foreslått

bruk av biocidproduktene, bør søkerne framlegge

dokumentasjon med nødvendige opplysninger. Det er

nødvendig å fastsette et datasett for aktive stoffer og for

biocidprodukter der disse inngår, for å hjelpe både dem

som søker om godkjenning, og vedkommende

myndigheter som foretar vurderingen i forbindelse med

godkjenningen.

33) På bakgrunn av mangfoldet av både aktive stoffer og

biocidprodukter som ikke omfattes av den forenklede

framgangsmåten for godkjenning, bør krav til

opplysninger og prøving være tilpasset situasjonen i

hvert enkelt tilfelle og muliggjøre en samlet

risikovurdering. En søker bør derfor kunne be om at

opplysningskravene tilpasses, også gjennom unntak fra

krav til opplysninger som ikke er nødvendige eller er

umulige å framlegge på grunn av produktets art eller

foreslåtte bruk. Søkere bør sørge for en passende teknisk

og vitenskapelig begrunnelse til støtte for sine

anmodninger.

34) For å hjelpe søkere, særlig små og mellomstore bedrifter

(SMB), til å oppfylle kravene i denne forordning bør

medlemsstatene sørge for rådgivning, for eksempel ved

å opprette informasjonspunkter. Denne rådgivningen

bør komme i tillegg til veiledningsdokumentene og

annen rådgivning og bistand som Byrået gir.

35) For å sikre at søkere effektivt skal kunne utøve retten til

å anmode om tilpasning av opplysningskravene, bør

medlemsstatene særlig gi råd om denne muligheten og

om på hvilket grunnlag slike anmodninger kan fremmes.

36) For å lette adgangen til markedet bør det være mulig å

godkjenne en gruppe av biocidprodukter som en

biocidproduktfamilie. Biocidprodukter i en

biocidproduktfamilie bør ha ensartet bruk og samme

aktive stoffer. Variasjoner i sammensetningen eller

erstatning av ikke-aktive stoffer bør være angitt, men

kan ikke negativt påvirke risikonivået eller vesentlig

redusere produktenes virkning.

37) Når biocidprodukter godkjennes, er det nødvendig å

sikre at de, når de brukes på riktig måte for det

beregnede formålet, er tilstrekkelig effektive og ikke har

uakseptable virkninger på organismene i målgruppen,

for eksempel resistens, eller påfører virveldyr unødig

lidelse og smerte. Videre kan de ut fra foreliggende

vitenskapelig og teknisk kunnskap ikke ha noen

uakseptable virkninger på menneskers eller dyrs helse

eller på miljøet. Der det er hensiktsmessig, bør det for å

verne menneskers og dyrs helse fastsettes grenseverdier

for restmengder for næringsmidler og fôr med hensyn til

aktive stoffer i et biocidprodukt. Når disse kravene ikke

oppfylles, skal biocidproduktene ikke godkjennes med

mindre godkjenningen kan begrunnes i at det vil få

uforholdsmessige negative følger for samfunnet om de

ikke godkjennes, sammenlignet med de risikoene som

oppstår ved å bruke dem.

38) Der det er mulig, skal forekomsten av skadelige

organismer unngås ved hjelp av hensiktsmessige

forholdsregler som egnet lagring av varer, overholdelse

av relevante hygienestandarder og umiddelbar

sluttbehandling av avfall. Det bør så langt det er mulig,

brukes biocidprodukter som utgjør en lavere risiko for

mennesker, dyr og miljøet når disse utgjør et effektivt

middel, og biocidprodukter som er beregnet på å skade,

drepe eller ødelegge dyr som kan føle smerte og plages,

bør bare brukes som en siste utvei.

39) Enkelte godkjente biocidprodukter kan utgjøre en viss

risiko dersom de brukes av offentligheten. Det er derfor

hensiktsmessig å presisere at visse biocidprodukter som

regel ikke bør godkjennes for tilgjengeliggjøring på

markedet for bruk av offentligheten.
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40) For å unngå gjentakelse av framgangsmåtene for

vurdering og for å sikre fri omsetning av

biocidprodukter i Unionen bør det fastsettes

framgangsmåter for å sikre at produktgodkjenninger

som gis i én medlemsstat, anerkjennes i de øvrige

medlemsstatene.

41) For å muliggjøre et tettere samarbeid mellom

medlemsstatene ved vurderingen av biocidprodukter og

for å lette markedsadgangen for biocidprodukter bør det

være mulig å iverksette framgangsmåten for gjensidig

anerkjennelse samtidig som den første søknaden om

nasjonal godkjenning innleveres.

42) Det er hensiktsmessig å fastsette framgangsmåtene for

gjensidig anerkjennelse av nasjonale godkjenninger og

særlig løse eventuelle tvister uten unødig opphold.

Dersom en vedkommende myndighet nekter gjensidig

anerkjennelse av en godkjenning eller foreslår å

begrense den, bør en samordningsgruppe forsøke å

komme til enighet om hvilke tiltak som skal treffes.

Dersom samordningsgruppen ikke klarer å komme til

enighet innenfor en gitt frist, bør Kommisjonen gis

myndighet til å treffe en beslutning. Dersom det gjelder

tekniske eller vitenskapelige spørsmål, kan

Kommisjonen rådspørre Byrået før den utarbeider sin

beslutning.

43) Imidlertid kan hensyn knyttet til offentlig orden eller

offentlig sikkerhet, vern av miljøet og menneskers og

dyrs helse, vern av nasjonalskatter og fravær av

organismer i målgruppen, etter søkerens samtykke,

kunne berettige at medlemsstatene avslår å gi en

godkjenning eller beslutter å endre vilkårene for

godkjenningen som skal tildeles. Dersom det ikke er

mulig å komme til enighet med søkeren, bør

Kommisjonen gis myndighet til å treffe en beslutning.

44) Bruken av biocidprodukter av visse produkttyper kan gi

grunn til bekymring med hensyn til dyrs velferd.

Medlemsstatene bør derfor kunne gjøre unntak fra

prinsippet om gjensidig anerkjennelse av biocid-

produkter som hører inn under slike produkttyper,

dersom unntakene er berettiget og ikke setter målet for

denne forordning i fare når det gjelder et passende

vernenivå for det indre marked.

45) For å fremme velfungerende framgangsmåter for

godkjenning og gjensidig anerkjennelse er det

hensiktsmessig å innføre en ordning for gjensidig

utveksling av opplysninger. For å oppnå dette bør det

opprettes et register over biocidprodukter.

Medlemsstatene, Kommisjonen og Byrået bør bruke

dette registeret til å gjøre de opplysningene og den

vitenskapelige dokumentasjonen som er framlagt i

forbindelse med en søknad om godkjenning av

biocidprodukter, tilgjengelig for hverandre.

46) Dersom bruken av et biocidprodukt er i en medlemsstats

interesse, men det ikke er noen søker som er interessert i

å gjøre det aktuelle produktet tilgjengelig på markedet i 

medlemsstaten, bør offisielle eller vitenskapelige 

organer kunne søke om godkjenning. Dersom de tildeles 

godkjenning, bør de ha de samme rettighetene og 

forpliktelsene som enhver annen godkjennings-

innehaver. 

47) For å ta hensyn til den vitenskapelige og tekniske

utvikling og godkjenningsinnehavernes behov er det

hensiktsmessig å angi på hvilke vilkår godkjenningene

kan tilbakekalles, revurderes eller endres. Melding og

utveksling av opplysninger som kan påvirke

godkjenningene, er også nødvendige for at

vedkommende myndigheter og Kommisjonen skal

kunne treffe hensiktsmessige tiltak.

48) I tilfelle av en uforutsett fare som truer folkehelsen eller

miljøet, og som ikke kan bekjempes på annen måte, bør

det være mulig for medlemsstatene å tillate at

biocidprodukter som ikke oppfyller kravene i denne

forordning, i en begrenset periode kan gjøres

tilgjengelig på markedet.

49) For å fremme forskning og utvikling på området aktive

stoffer og biocidprodukter er det nødvendig å fastsette

regler for tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av

biocidprodukter og ikke-godkjente aktive stoffer til

forsknings- og utviklingsformål.

50) Med tanke på fordelene for det indre marked og for

forbrukerne er det ønskelig å fastsette harmoniserte

regler for parallellhandel med identiske biocidprodukter

som er godkjent i ulike medlemsstater.

51) For ved behov å bestemme likheten mellom aktive

stoffer bør det fastsettes regler for teknisk ekvivalens.

52) For å verne menneskers og dyrs helse og miljøet og for

å unngå forskjellsbehandling mellom behandlede

produkter med opprinnelse i Unionen og behandlede

produkter importert fra tredjestater, bør alle behandlede

produkter som bringes i omsetning på det indre marked,

inneholde bare godkjente aktive stoffer.

53) For å gjøre det mulig for forbrukerne å foreta

velbegrunnede valg, fremme gjennomføringen og gi en

oversikt over bruken av behandlede produkter bør disse

være behørig merket.

54) Søkere som har hatt utgifter til å få godkjent et aktivt

stoff eller et biocidprodukt i henhold til denne

forordning eller direktiv 98/8/EF, bør ha mulighet til å

få dekket en del av utgiftene ved å motta en rimelig

erstatning når opplysninger underlagt eiendomsrett som

de har framlagt til støtte for en slik godkjenning,

anvendes til fordel for etterfølgende søkere.
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55) For å sikre at alle opplysninger underlagt eiendomsrett 

som framlegges til støtte for godkjenning av et aktivt 

stoff eller et biocidprodukt, er vernet fra det øyeblikket 

de framlegges, og for å unngå situasjoner der visse 

opplysninger ikke er vernet, bør bestemmelsene om 

vernetid for opplysninger også gjelde for opplysninger 

som framlegges for formålene i direktiv 98/8/EF. 

56) For å fremme utviklingen av nye aktive stoffer og 

biocidprodukter som inneholder slike stoffer, bør det 

fastsettes en verneperiode for opplysninger underlagt 

eiendomsrett som framlegges til støtte for 

godkjenningen av disse aktive stoffene eller 

biocidproduktene som inneholder slike stoffer, som er 

lengre enn verneperioden for opplysninger om 

eksisterende aktive stoffer og biocidprodukter som 

inneholder slike stoffer. 

57) Det er viktig å begrense antallet dyreforsøk mest mulig 

og at forsøk med biocidprodukter eller aktive stoffer 

som inngår i biocidprodukter, bare utføres når et 

produkts formål og bruk krever det. Søkere bør dele, og 

ikke gjenta, undersøkelser på virveldyr mot en rimelig 

erstatning. Dersom det ikke foreligger en avtale om å 

dele opplysningene fra undersøkelser på virveldyr 

mellom eieren av opplysningene og den potensielle 

søkeren, bør Byrået gi den potensielle søkeren tillatelse 

til å bruke undersøkelsene uten at dette påvirker en 

eventuell beslutning om erstatning som fastsettes av 

nasjonale domstoler. Vedkommende myndigheter og 

Byrået bør via et EU-register ha tilgang til 

kontaktopplysninger til innehaverne av slike 

undersøkelser med henblikk på å informere potensielle 

søkere. 

58) Det bør så snart som mulig skapes like vilkår på 

markedet for eksisterende aktive stoffer idet det tas 

hensyn til målsettingene om å redusere unødvendige 

forsøk og kostnader til et minimum, særlig for SMB-er, 

om å unngå å etablere monopoler, om å opprettholde fri 

konkurranse mellom markedsdeltakere og om en 

passende erstatning for de utgiftene som bæres av eierne 

av opplysninger. 

59) Generering av opplysninger ved hjelp av alternative 

metoder som ikke omfatter dyreforsøk, som er 

likeverdige med de foreskrevne forsøkene og 

forsøksmetodene, bør også fremmes. Dessuten bør det 

være mulig å tilpasse opplysningskravene for å unngå 

unødvendige kostnader knyttet til forsøk. 

60) For å sikre at kravene fastsatt med hensyn til godkjente 

biocidprodukters sikkerhet og kvalitet oppfylles når 

disse gjøres tilgjengelig på markedet, bør 

medlemsstatene treffe tiltak med henblikk på 

hensiktsmessige ordninger for kontroll og tilsyn, og 

framstillerne bør opprettholde et passende og 

forholdsmessig kvalitetskontrollsystem. For dette 

formål kan det være hensiktsmessig for medlemsstatene 

å treffe tiltak i fellesskap. 

61) Effektiv formidling av opplysninger om risiko med 

biocidprodukter og risikohåndteringstiltak er en 

grunnleggende del av ordningen som fastsettes ved 

denne forordning. Samtidig som tilgangen til 

opplysninger gjøres enklere, bør vedkommende 

myndigheter, Byrået og Kommisjonen overholde 

fortrolighetsprinsippet og unngå å offentliggjøre 

opplysninger som kan skade berørte personers 

forretningsinteresser, unntatt når det er nødvendig for å 

verne menneskers helse, sikkerhet eller miljøet, eller når 

det er av tvingende allmenne hensyn. 

62) For å gjøre overvåkingen og kontrollen mer effektiv og 

framskaffe opplysninger som er relevante for 

håndteringen av risikoene med biocidprodukter, bør 

godkjenningsinnehaverne føre register over de 

produktene de bringer i omsetning. 

63) Det er nødvendig å angi at bestemmelsene som gjelder 

Byrået, fastsatt i forordning (EF) nr. 1907/2006, bør få 

tilsvarende anvendelse når det gjelder biocidprodukter 

og aktive stoffer som inngår i disse. Dersom det 

behøves særskilte bestemmelser for Byråets 

arbeidsoppgaver og virkemåte i henhold til denne 

forordning, bør slike bestemmelser angis i denne 

forordning. 

64) Kostnadene ved framgangsmåtene i forbindelse med 

gjennomføringen av denne forordning bør bæres av dem 

som gjør biocidprodukter tilgjengelig på markedet, og 

av dem som søker å gjøre dem tilgjengelig på markedet, 

samt av dem som støtter godkjenningen av aktive 

stoffer. For å fremme et velfungerende indre marked er 

det hensiktsmessig å fastsette visse felles prinsipper som 

gjelder både de gebyrene som skal betales til Byrået, og 

dem som skal betales til medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter, herunder behovet for i 

nødvendig omfang å ta hensyn til små og mellomstore 

bedrifters særlige behov. 

65) Det er nødvendig å innføre en mulighet til å overprøve 

visse av Byråets beslutninger. Byråets klageinstans som 

er nedsatt i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, 

bør også behandle klager over avgjørelser som vedtas av 

Byrået i henhold til denne forordning. 

66) Det råder vitenskapelig usikkerhet om nanomaterialers 

sikkerhet for menneskers og dyrs helse og miljøet. For å 

sikre et høyt nivå av forbrukervern, fritt varebytte og 

rettssikkerhet for framstillerne er det nødvendig å 

utarbeide en ensartet definisjon av nanomaterialer, om 

mulig basert på arbeidet til relevante internasjonale fora, 

og for å angi at godkjenningen av et aktivt stoff ikke 

inkluderer samme stoff i nanoform, med mindre det er 

uttrykkelig nevnt. Kommisjonen bør regelmessig 

gjennomgå bestemmelsene om nanomaterialer i lys av 

den vitenskapelige utvikling.  
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67) For å sikre en smidig overgang bør det gis mulighet for

å utsette anvendelsen av denne forordning og fastsette

særskilte tiltak for vurderingen av søknader om

godkjenning av aktive stoffer og biocidprodukter som

sendes inn før denne forordning får anvendelse.

68) Byrået bør overta arbeidet med å samordne og legge til

rette for nye søknader om godkjenning av aktive stoffer

allerede fra denne forordnings anvendelsesdato. I lys av

det store antallet tidligere søknader er det imidlertid

hensiktsmessig å gi Byrået tid til å forberede seg på de

nye oppgavene knyttet til søknader som er innlevert i

henhold til direktiv 98/8/EF.

69) Med hensyn til foretakenes berettigede forventninger

når det gjelder omsetning og bruk av lavrisikoprodukter

som omfattes av direktiv 98/8/EF, bør disse foretakene

ha lov til gjøre slike produkter tilgjengelig på markedet

dersom de overholder reglene for registrering av

lavrisikoprodukter i nevnte direktiv. Denne forordning

bør imidlertid få anvendelse når første registrering

utløper.

70) Ettersom visse produkter ikke har vært omfattet av

Fellesskapets regelverk for biocidprodukter, er det

hensiktsmessig å tillate overgangsperioder for slike

produkter og behandlede produkter.

71) Denne forordning bør ved behov ta hensyn til andre

arbeidsprogrammer som gjelder revurdering eller

godkjenning av stoffer og produkter, eller relevante

internasjonale konvensjoner. Denne forordning bør

særlig bidra til å gjennomføre den strategiske

framgangsmåten for internasjonal kjemikalieforvaltning

(SAICM), vedtatt 6. februar 2006 i Dubai.

72) For å utfylle eller endre denne forordning bør

Kommisjonen gis myndighet til å vedta rettsakter i

samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den europeiske

unions virkemåte med hensyn til visse ikke-

grunnleggende bestemmelser i denne forordning. Det er

særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige

samråd under sitt forberedende arbeid, herunder på

ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og

utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante

dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet

samtidig, til rett tid og på en egnet måte.

73) Kommisjonen bør vedta delegerte rettsakter med

umiddelbar virkning i behørig begrunnede tilfeller når

det gjelder begrensning av et aktivt stoff i vedlegg I,

eller fjerning av et aktivt stoff fra dette vedlegg når det

foreligger tvingende hasteårsaker.

74) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av

denne forordning bør Kommisjonen gis

gjennomføringsmyndighet. Denne myndighet bør

utøves i samsvar med europaparlaments- og

rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011

om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for

medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse

av sin gjennomføringsmyndighet(1).

75) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med

umiddelbar virkning i behørig begrunnede tilfeller når

det gjelder godkjenning av et aktivt stoff, eller

tilbakekalling av en godkjenning når det foreligger

tvingende hasteårsaker.

76) Ettersom målene for denne forordning, som er å

forbedre det indre markeds virkemåte for

biocidprodukter samtidig som det sikres et høyt

vernenivå for både menneskers og dyrs helse og miljøet,

ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og

derfor på grunn av omfanget og virkningene 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 

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

Artikkel 1 

Formål 

1. Formålet med denne forordning er å forbedre det indre

markeds virkemåte gjennom harmonisering av reglene for 

tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter 

samtidig som det sikres et høyt vernenivå for menneskers og 

dyrs helse og miljøet. Bestemmelsene i denne forordning 

bygger på føre-var-prinsippet, hvis mål er å sikre menneskers 

og dyrs helse og miljøet. Det bør legges særlig vekt på vern av 

sårbare grupper. 

2. Denne forordning fastsetter regler for

a) utarbeiding på EU-plan av en liste over aktive stoffer som

kan brukes i biocidprodukter,

b) godkjenning av biocidprodukter,

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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c)  gjensidig anerkjennelse av godkjenninger innenfor 

Unionen, 

d)  tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter 

i én eller flere medlemsstater eller Unionen, 

e)  omsetning av behandlede produkter. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på biocidprodukter og 

behandlede produkter. En liste over de typene biocidprodukter 

som omfattes av denne forordning, samt en beskrivelse av 

disse, er fastsatt i vedlegg V. 

2.  Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i denne 

forordning eller i annet EU-regelverk, får denne forordning ikke 

anvendelse på biocidprodukter eller behandlede produkter som 

omfattes av virkeområdet for følgende rettsakter: 

a)  rådsdirektiv 90/167/EØF av 26. mars 1990 om fastsettelse 

av vilkårene for tilberedning, omsetning og bruk av 

medisinfôr innenfor Fellesskapet(1), 

b)  direktiv 90/385/EØF, direktiv 93/42/EØF og 

direktiv 98/79/EF, 

c)  europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 

6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 

for veterinærpreparater(2), europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring 

av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(3) 

og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 

av 31. mars 2004 om fastsettelse av framgangsmåter i 

Fellesskapet for godkjenning og overvåking av legemidler 

for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse av 

et europeisk legemiddelkontor(4), 

d)  forordning (EF) nr. 1831/2003, 

e)  europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 

29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(5) og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 

29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for 

næringsmidler av animalsk opprinnelse(6), 

f)  forordning (EF) nr. 1333/2008, 

  

(1) EFT L 92 av 7.4.1990, s. 42. 

(2) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 1. 

(3) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

(4) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1. 

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

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

g)  europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 av 

16. desember 2008 om aromaer og visse nærings-

middelingredienser med aromagivende egenskaper til bruk i 

og på næringsmidler(7), 

h)  europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 767/2009 av 

13. juli 2009 om markedsføring og bruk av fôrvarer(8), 

i)  europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 

21. oktober 2009 om markedsføring av plantefarmasøytiske 

produkter(9), 

j)  forordning (EF) nr. 1223/2009, 

k)  europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF av  

18. juni 2009 om sikkerhetskrav til leketøy(10). 

Uten hensyn til første ledd får denne forordning anvendelse 

også på biocidprodukter som omfattes av en av de ovennevnte 

rettsaktene og er beregnet på bruk til formål som ikke omfattes 

av disse rettsaktene, i den grad disse formålene ikke omfattes av 

nevnte rettsakter. 

3.  Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i denne 

forordning eller i annet EU-regelverk, berører denne forordning 

ikke følgende rettsakter: 

a)  rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av 

lover og forskrifter om klassifisering, emballering og 

merking av farlige stoffer(11), 

b)  rådsdirektiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksetting 

av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse 

på arbeidsplassen(12), 

c)  rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om vern av helsa og 

tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med 

kjemiske agensar på arbeidsplassen(13), 

d)  rådsdirektiv 98/83/EF av 3. november 1998 om 

drikkevannets kvalitet(14),  

  

(7) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34. 

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

(9) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(10) EUT L 170 av 30.6.2009, s. 1. 

(11) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. 

(12) EFT L 183 av 29.6.1989, s. 1. 

(13) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11. 

(14) EFT L 330 av 5.12.1998, s. 32. 



Nr. 79/318 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

e) europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av

31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og

forskrifter om klassifisering, emballering og merking av 

farlige stoffblandinger(1), 

f) europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF av

18. september 2000 om vern av arbeidstakerne mot fare ved

å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen(2), 

g) europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av

23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for

fellesskapstiltak på området vannpolitikk(3), 

h) europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/37/EF av

29. april 2004 om vern av arbeidstakarane mot risiko ved å

vere utsett for kreftframkallande eller arvestoffskadelege 

stoff i arbeidet(4), 

i) europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av

29. april 2004 om persistente organiske forurensende

stoffer(5), 

j) forordning (EF) nr. 1907/2006,

k) europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/114/EF av

12. desember 2006 om villedende og sammenlignende

reklame(6), 

l) europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 689/2008 av

17. juni 2008 om eksport og import av farlige kjemiske

stoffer(7), 

m)  europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av

16. desember 2008 om klassifisering, merking og

emballering av stoffer og stoffblandinger(8), 

n) europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/128/EF av

21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme for

fellesskapstiltak for å oppnå bærekraftig bruk av 

plantevernmidler(9), 

o) europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 av

16. september 2009 om stoffer som bryter ned

ozonlaget(10), 

(1) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1. 

(2) EFT L 262 av 17.10.2000, s. 21. 

(3) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 

(4) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 50. 

(5) EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7. 

(6) EUT L 376 av 27.12.2006, s. 21. 

(7) EUT L 204 av 31.7.2008, s. 1. 

(8) EUT L 353 av 31.12.2008, s. 1. 

(9) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 71. 

(10) EUT L 286 av 31.10.2009, s. 1. 

p) europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/63/EU av

22. september 2010 om vern av dyr som brukes til

vitenskapelige formål(11), 

q) europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av

24. november 2010 om industriutslipp(12).

4. Artikkel 69 får ikke anvendelse på transport av

biocidprodukter med jernbane, på vei, innlands vannveier, til 

sjøs eller med fly. 

5. Denne forordning får ikke anvendelse på

a) næringsmidler eller fôr som brukes som repellenter eller

lokkestoffer,

b) biocidprodukter når de brukes som tekniske hjelpestoffer.

6. Biocidprodukter som har oppnådd endelig godkjenning i

henhold til Den internasjonale konvensjon om kontroll og 

behandling av ballastvann og sedimenter fra skip, skal betraktes 

som godkjent i henhold til kapittel VIII i denne forordning. 

Artikkel 47 og 48 får tilsvarende anvendelse. 

7. Ingen bestemmelse i denne forordning skal hindre

medlemsstatene i å begrense eller forby bruken av 

biocidprodukter i offentlig drikkevannsforsyning. 

8. Medlemsstatene kan fastsette unntak fra denne forordning

i særlige tilfeller for visse biocidprodukter, alene eller som 

behandlet produkt, dersom det viser seg nødvendig ut fra 

forsvarshensyn. 

9. Aktive stoffer og biocidprodukter skal sluttbehandles i

samsvar med gjeldende EU-regelverk og nasjonal lovgivning 

om avfall. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1. I denne forordning menes med:

a) «biocidprodukt»

— ethvert stoff eller enhver stoffblanding, i den form de 

leveres til brukeren, som består av, inneholder eller 

genererer ett eller flere aktive stoffer beregnet på å 

ødelegge, avskrekke, uskadeliggjøre, hindre virkningen 

av, eller på annen måte bekjempe skadelige organismer 

på annen måte enn ved fysisk eller mekanisk 

påvirkning, 

(11) EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33. 

(12) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 
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— ethvert stoff eller enhver stoffblanding som genereres 

fra stoffer eller stoffblandinger som ikke omfattes av 

første strekpunkt, og som skal brukes til å ødelegge, 

avskrekke, uskadeliggjøre, hindre virkningen av, eller 

på annen måte bekjempe skadelige organismer på 

annen måte enn ved fysisk eller mekanisk påvirkning. 

Et behandlet produkt som har en primær biocidfunksjon, 

skal anses som et biocidprodukt, 

b) «mikroorganisme » enhver mikrobiologisk enhet, cellulær

eller ikke-cellulær, som kan formere seg eller overføre

genmateriale, herunder laverestående sopper, viruser,

bakterier, gjær, mugg, alger, protozoer og mikroskopiske

parasittære innvollsormer,

c) «aktivt stoff» et stoff eller en mikroorganisme som har en

virkning på eller mot skadelige organismer,

d) «eksisterende aktivt stoff» et stoff som var på markedet

14. mai 2000 som et aktivt stoff i et biocidprodukt for annet

enn vitenskapelige formål eller produkt- og prosessorientert 

forskning og utvikling, 

e) «nytt aktivt stoff» et stoff som ikke var på markedet

14. mai 2000 som et aktivt stoff i et biocidprodukt for annet

enn vitenskapelige formål eller produkt- og prosessorientert 

forskning og utvikling, 

f) «potensielt skadelig stoff» andre stoffer enn det aktive

stoffet, som i seg selv kan forårsake skadevirkninger

umiddelbart eller på sikt, på mennesker, særlig sårbare

grupper, dyr eller miljøet, og som er til stede eller dannes i

et biocidprodukt i en konsentrasjon som er tilstrekkelig til å

medføre risiko for slike virkninger.

Med mindre det er andre grunner til bekymring, vil et slikt 

stoff normalt være 

— et stoff som er klassifisert som farlig eller som oppfyller 

kriteriene for klassifisering som farlig i henhold til 

direktiv 67/548/EØF, og som finnes i biocidproduktet i 

en konsentrasjon som medfører at produktet betraktes 

som farlig i henhold til artikkel 5, 6 og 7 i 

direktiv 1999/45/EF, 

— et stoff som er klassifisert som farlig eller som oppfyller 

kriteriene for klassifisering som farlig i henhold til 

forordning (EF) nr. 1272/2008, og som finnes i 

biocidproduktet i en konsentrasjon som medfører at 

produktet betraktes som farlig i henhold til nevnte 

forordning, eller 

— et stoff som oppfyller kriteriene for klassifisering som 

et persistent, organisk forurensende stoff (POP) i 

henhold til forordning (EF) nr. 850/2004, eller som 

oppfyller kriteriene for klassifisering som persistent, 

bioakkumulerende og giftig (PBT), eller svært 

persistent og svært bioakkumulerende (vPvB) i samsvar 

med vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006, 

g) «skadelig organisme» en organisme, herunder

sykdomsframkallende stoffer, hvis tilstedeværelse er

uønsket eller skadelig for mennesker, deres aktiviteter eller

de produktene de bruker eller framstiller, eller for dyr eller

miljøet,

h) «restmengde» et stoff som er til stede i eller på produkter av

vegetabilsk eller animalsk opprinnelse, vannressurser,

drikkevann, næringsmidler, fôr eller andre steder i miljøet,

og som skyldes bruken av et biocidprodukt, herunder et

slikt stoffs metabolitter, nedbrytings- eller

reaksjonsprodukter,

i) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver forsyning av et

biocidprodukt eller et behandlet produkt for distribusjon

eller bruk i forbindelse med forretningsvirksomhet, mot

betaling eller vederlagsfritt,

j) «bringe i omsetning» første tilgjengeliggjøring på markedet

av et biocidprodukt eller et behandlet produkt,

k) «bruk» alle handlinger som utføres med et biocidprodukt,

herunder lagring, håndtering, blanding og anvendelse, med

unntak av alle handlinger som utføres med sikte på å

eksportere biocidproduktet eller det behandlede produktet

ut av Unionen,

l) «behandlet produkt» ethvert stoff, enhver stoffblanding

eller ethvert produkt som har vært behandlet med eller med

hensikt inneholder ett eller flere biocidprodukter,

m) «nasjonal godkjenning» en administrativ handling der

vedkommende myndighet i en medlemsstat tillater at et

biocidprodukt eller en biocidproduktfamilie gjøres

tilgjengelig på markedet og brukes på medlemsstatens

territorium eller på en del av dette,

n) «EU-godkjenning» en administrativ handling der

Kommisjonen tillater at et biocidprodukt eller en

biocidproduktfamilie gjøres tilgjengelig på markedet og

brukes på Unionens territorium eller på en del av dette,

o) «godkjenning» en nasjonal godkjenning, EU-godkjenning

eller godkjenning i henhold til artikkel 26,

p) «godkjenningsinnehaver» person etablert i Unionen som er

ansvarlig for å bringe et biocidprodukt i omsetning i en

bestemt medlemsstat eller i Unionen, og som er angitt i

godkjenningen,
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q) «produkttype» en av produkttypene angitt i vedlegg V,

r) «enkelt biocidprodukt» et biocidprodukt uten tilsiktede

variasjoner med hensyn til den prosentdelen av aktive eller

ikke-aktive stoffer det inneholder,

s) «biocidproduktfamilie» en gruppe av biocidprodukter som

har ensartet bruk, hvis aktive stoffer har de samme

spesifikasjonene, og som har spesifiserte variasjoner i sin

sammensetning som ikke påvirker produktenes risikonivå

negativt eller i vesentlig grad nedsetter produktenes

virkning,

t) «fullmakt» et originaldokument som er undertegnet av

eieren av opplysninger eller dennes representant, som

inneholder en erklæring om at opplysningene kan brukes til

fordel for en tredjemann av vedkommende myndigheter,

Byrået eller Kommisjonen for formålene i denne

forordning,

u) «næringsmidler» og «fôr» næringsmidler som definert i

artikkel 2 i forordning (EF) nr. 178/2002, og fôr som

definert i artikkel 3 nr. 4 i nevnte forordning,

v) «teknisk hjelpestoff» ethvert stoff som faller inn under

definisjonen i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF)

nr. 1333/2008 eller i artikkel 2 nr. 2 bokstav h) i forordning 

(EF) nr. 1831/2003,

w) «teknisk ekvivalens» likhet med hensyn til kjemisk

sammensetning og risikoprofil av et stoff som framstilles

enten fra en annen kilde enn referansekilden, eller fra

referansekilden, men etter en endring i

framstillingsprosessen og/eller -stedet, sammenlignet med

stoffet i den referansekilden som var gjenstand for den

opprinnelige risikovurderingen, som fastsatt i artikkel 54,

x) «Byrået» Det europeiske kjemikaliebyrå, som ble opprettet

ved forordning (EF) nr. 1907/2006,

y) «reklame» et middel til å fremme salg eller bruk av

biocidprodukter ved hjelp av trykte, elektroniske eller andre

medier,

z) «nanomateriale» et naturlig eller framstilt aktivt stoff eller

ikke-aktivt stoff som inneholder partikler i ubundet form

eller i aggregat- eller agglomeratform, der minst 50 % av

partiklene i den antallsmessige størrelsesfordelingen har ett

eller flere ytre mål i størrelsesområdet 1-100 nm.

Fullerener, grafénflak og enkeltveggede karbonnanorør med 

ett eller flere ytre mål på under 1 nm skal betraktes som 

nanomateriale. 

Med henblikk på definisjonen av nanomateriale gjelder 

følgende definisjoner for «partikkel», «agglomerat» og 

«aggregat»: 

— «partikkel» et svært lite stykke materiale med definerte 

fysiske grenser, 

— «agglomerat» en samling løst bundne partikler eller 

aggregater der det resulterende ytre overflateområdet 

tilsvarer summen av enkeltbestanddelenes overflate-

område, 

— «aggregat» en partikkel som består av sterkt bundne 

eller sammensmeltede partikler, 

aa) «administrativ endring» en endring av en eksisterende 

godkjenning av rent administrativ karakter som ikke berører 

biocidproduktets eller biocidproduktfamiliens egenskaper 

eller virkning, 

ab) «mindre endring» en endring av en eksisterende 

godkjenning som ikke er av rent administrativ karakter, og 

som bare krever en begrenset revurdering av 

biocidproduktets eller biocidproduktfamiliens egenskaper 

eller virkning, 

ac) «større endring» en endring av en eksisterende godkjenning 

som verken er en administrativ endring eller en mindre 

endring, 

ad) «sårbare grupper» personer som det må tas særlig hensyn til 

ved vurdering av akutte og kroniske helsevirkninger av 

biocidprodukter. Disse omfatter blant annet gravide og 

ammende kvinner, ufødte barn, spedbarn og barn, eldre 

personer samt, ved høy langvarig eksponering for 

biocidprodukter, arbeidstakere og beboere, 

ae) «små og mellomstore bedrifter» eller «SMB-er» små og 

mellomstore bedrifter som definert i 

kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 

om definisjonen av svært små, små og mellomstore 

bedrifter(1). 

2. I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 3 i

forordning (EF) nr. 1907/2006 anvendelse på følgende 

begreper: 

a) «stoff»,

b) «stoffblanding»,

c) «produkt»,

d) «produkt- og prosessorientert forskning og utvikling»,

e) «vitenskapelig forskning og utvikling».

(1) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36. 
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3. Kommisjonen kan, på anmodning fra en medlemsstat,

gjennom gjennomføringsrettsakter bestemme hvorvidt et stoff 

er et nanomateriale, under særlig henvisning til 

kommisjonsrekommandasjon 2011/696/EU av 18. oktober 2011 

om definisjon av nanomateriale(1), og hvorvidt et bestemt 

produkt eller en bestemt gruppe av produkter er et 

biocidprodukt eller et behandlet produkt eller ingen av delene. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 82 

nr. 3. 

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte

rettsakter i samsvar med artikkel 83 for å tilpasse definisjonen 

av nanomateriale fastsatt i nr. 1 bokstav z) i denne artikkel, i lys 

av den tekniske og vitenskapelige utvikling, idet det tas hensyn 

til rekommandasjon 2011/696/EU. 

KAPITTEL II 

GODKJENNING AV AKTIVE STOFFER 

Artikkel 4 

Vilkår for godkjenning 

1. Et aktivt stoff skal godkjennes for en innledende periode

på høyst ti år dersom minst ett biocidprodukt som inneholder 

det nevnte aktive stoffet, kan forventes å oppfylle kriteriene 

fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b), idet det tas hensyn til 

faktorene angitt i artikkel 19 nr. 2 og 5. Et aktivt stoff som 

omfattes av artikkel 5, kan bare godkjennes for en innledende 

periode på høyst fem år. 

2. Godkjenningen av et aktivt stoff skal begrenses til de

produkttypene som det er framlagt relevante opplysninger for, i 

samsvar med artikkel 6. 

3. Ved godkjenning skal følgende vilkår angis, alt etter hva

som er relevant: 

a) minste renhetsgrad for det aktive stoffet,

b) arten av og høyeste tillatte innhold av visse urenheter,

c) produkttype,

d) bruksmåte og -område, herunder når det er relevant, bruk i

behandlede produkter,

e) fastsettelse av brukerkategorier,

f) når det er relevant, karakterisering av kjemisk identitet med

hensyn til stereoisomer,

g) andre særlige vilkår på grunnlag av vurderingen av

opplysningene om nevnte aktive stoff,

h) dato for godkjenning av det aktive stoffet og

godkjenningens utløpsdato.

(1) EUT L 275 av 20.10.2011, s. 38. 

4. Godkjenningen av et aktivt stoff skal ikke omfatte

nanomaterialer med mindre dette er uttrykkelig nevnt. 

Artikkel 5 

Utelukkingskriterier 

1. Med forbehold for nr. 2 skal følgende aktive stoffer ikke

godkjennes: 

a) aktive stoffer som i samsvar med forordning (EF)

nr. 1272/2008 klassifiseres som eller oppfyller kriteriene for

klassifisering som kreftframkallende stoffer, kategori 1A

eller 1B,

b) aktive stoffer som i samsvar med forordning (EF)

nr. 1272/2008 klassifiseres som eller oppfyller kriteriene for

klassifisering som arvestoffskadelige stoffer, kategori 1A

eller 1B,

c) aktive stoffer som i samsvar med forordning (EF)

nr. 1272/2008 klassifiseres som eller oppfyller kriteriene for

klassifisering som reproduksjonstoksiske stoffer i

kategori 1A eller 1B,

d) aktive stoffer som på grunnlag av kriteriene angitt i henhold

til nr. 3 første ledd, eller inntil disse kriteriene vedtas, på

grunnlag av nr. 3 annet og tredje ledd, anses å ha

hormonforstyrrende egenskaper som kan forårsake

skadevirkninger hos mennesker, eller som er identifisert i

henhold til artikkel 57 bokstav f) og artikkel 59 nr. 1 i

forordning (EF) nr. 1907/2006 som å ha hormon-

forstyrrende egenskaper,

e) aktive stoffer som oppfyller kriteriene for å bli klassifisert

som PBT eller vPvB i henhold til vedlegg XIII til

forordning (EF) nr. 1907/2006.

2. Med forbehold for artikkel 4 nr. 1 kan de aktive stoffene

nevnt i nr. 1 i denne artikkel godkjennes, dersom det kan 

påvises at minst ett av følgende vilkår er oppfylt: 

a) risikoen for mennesker, dyr eller miljøet som følge av

eksponering for det aktive stoffet i et biocidprodukt under

realistiske verst tenkelige bruksforhold, er ubetydelig,

særlig dersom produktet brukes i lukkede systemer eller

under andre forhold som tar sikte på å utelukke kontakt med

mennesker og utslipp i miljøet,

b) det foreligger dokumentasjon på at det aktive stoffet er av

avgjørende betydning for å forhindre eller bekjempe en

alvorlig trussel mot menneskers eller dyrs helse eller

miljøet, eller

c) dersom det aktive stoffet ikke godkjennes, kan det få

uforholdsmessige negative følger for samfunnet

sammenlignet med den risikoen som oppstår gjennom

bruken av det, for menneskers eller dyrs helse eller miljøet.
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Når det avgjøres om hvorvidt et aktivt stoff kan godkjennes i 

henhold til første ledd, skal det også tas hensyn til om det 

finnes tilgang til egnede og tilstrekkelige alternative stoffer 

eller teknologier. 

Bruken av et biocidprodukt som inneholder aktive stoffer som 

er godkjent i samsvar med dette nummer, skal være gjenstand 

for hensiktsmessige risikoreduserende tiltak for å sikre at 

eksponeringen av mennesker, dyr og miljøet for disse aktive 

stoffene, reduseres mest mulig. Bruken av biocidproduktet med 

de berørte aktive stoffene skal begrenses til de medlemsstatene 

der minst ett av vilkårene angitt i dette nummer, er oppfylt. 

3. Kommisjonen skal senest 13. desember 2013 vedta

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 83, med nærmere 

angivelse av vitenskapelige kriterier for å fastsette 

hormonforstyrrende egenskaper. 

Inntil disse kriteriene er vedtatt, skal aktive stoffer som i 

henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 er klassifisert som, 

eller oppfyller kriteriene for klassifisering som 

kreftframkallende stoffer i kategori 2 og reproduksjonstoksiske 

stoffer i kategori 2, anses å ha hormonforstyrrende egenskaper. 

Stoffer som de som i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 

klassifiseres som, eller oppfyller kriteriene for klassifisering 

som reproduksjonstoksiske stoffer i kategori 2, og som har 

giftvirkninger på endokrine organer, kan anses å ha 

hormonforstyrrende egenskaper. 

Artikkel 6 

Opplysningskrav ved søknader 

1. En søknad om godkjenning av et aktivt stoff skal

inneholde minst følgende: 

a) dokumentasjon på at det aktive stoffet oppfyller kravene

fastsatt i vedlegg II,

b) dokumentasjon på at kravene fastsatt i vedlegg III er oppfylt

for minst ett representativt biocidprodukt som inneholder

det aktive stoffet, og

c) dersom det aktive stoffet oppfyller minst ett av

utelukkingskriteriene i artikkel 5 nr. 1, dokumentasjon på at

artikkel 5 nr. 2 kommer til anvendelse.

2. Uten hensyn til nr. 1 behøver søkeren ikke å framlegge

opplysninger som en del av dokumentasjonen som kreves i 

henhold til nr. 1 bokstav a) og b), dersom ett av følgende 

forhold gjør seg gjeldende: 

a) opplysningene er ikke nødvendige som følge av den

eksponeringen som er forbundet med den foreslåtte bruken,

b) det er ikke vitenskapelig nødvendig å framlegge

opplysningene, eller

c) det er ikke teknisk mulig å skaffe opplysningene.

Imidlertid skal det framlegges tilstrekkelige opplysninger til at 

det er mulig å fastslå hvorvidt et aktivt stoff oppfyller kriteriene 

i artikkel 5 nr. 1 eller artikkel 10 nr. 1, dersom den vurderende 

vedkommende myndighet stiller krav om det i samsvar med 

artikkel 8 nr. 2. 

3. En søker kan foreslå at de opplysningene som kreves som

del av dokumentasjonen i henhold til nr. 1 bokstav a) og b), 

tilpasses i samsvar med vedlegg IV. Begrunnelsen for de 

foreslåtte tilpasningene av opplysningskravene skal angis 

tydelig i søknaden med en henvisning til de særlige reglene i 

vedlegg IV. 

4. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte

rettsakter i samsvar med artikkel 83, med nærmere angivelse av 

kriteriene for å fastsette hva som utgjør en tilstrekkelig 

begrunnelse for å tilpasse opplysningskravene i nr. 1 i denne 

artikkel, i henhold til de årsakene som angis i nr. 2 bokstav a) i 

denne artikkel. 

Artikkel 7 

Innlevering og validering av søknader 

1. Søkeren skal innlevere en søknad om godkjenning av et

aktivt stoff, eller om senere endringer av vilkårene for 

godkjenning av et aktivt stoff, til Byrået og oppgi navnet på 

vedkommende myndighet i den medlemsstaten som 

vedkommende foreslår bør vurdere søknaden, samt framlegge 

en skriftlig bekreftelse på at nevnte vedkommende myndighet 

samtykker i dette. Nevnte vedkommende myndighet skal være 

den vurderende vedkommende myndighet. 

2. Byrået skal underrette søkeren om de gebyrene som skal

betales i henhold til artikkel 80 nr. 1, og skal avvise søknaden 

dersom søkeren ikke har betalt gebyrene innen 30 dager. Byrået 

skal underrette søkeren og den vurderende vedkommende 

myndighet om dette. 

Ved mottak av de gebyrene som skal betales i henhold til 

artikkel 80 nr. 1, skal Byrået godta søknaden og underrette 

søkeren og den vurderende vedkommende myndighet om dette, 

og angi dato for når søknaden ble godtatt og dens unike 

identifikasjonskode. 

3. Innen 30 dager etter at Byrået har godtatt en søknad, skal

den vurderende vedkommende myndighet validere søknaden 

dersom de opplysningene som kreves i henhold til artikkel 6 

nr. 1 bokstav a) og b) og bokstav c) når det er relevant, samt 

eventuelle begrunnelser for tilpasning av opplysningskrav, er 

framlagt. 

I forbindelse med valideringen nevnt i første ledd skal den 

vurderende vedkommende myndighet ikke vurdere kvaliteten 

på eller relevansen av de opplysningene eller begrunnelsene 

som er framlagt. 

Så snart som mulig etter at Byrået har godtatt en søknad, skal 

den vurderende vedkommende myndighet underrette søkeren 

om de gebyrene som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 2, 

og skal avslå søknaden dersom søkeren ikke har betalt gebyrene 

innen 30 dager. Myndigheten skal underrette søkeren om dette. 
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4.  Dersom den vurderende vedkommende myndighet anser 

søknaden som ufullstendig, skal den underrette søkeren om 

hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige for å kunne 

validere søknaden, og skal fastsette en rimelig frist for 

innsending av nevnte opplysninger. Denne fristen skal normalt 

ikke overstige 90 dager. 

Den vurderende vedkommende myndighet skal innen 30 dager 

etter at tilleggsopplysningene er mottatt, validere søknaden 

dersom den anser at de framlagte tilleggsopplysningene er 

tilstrekkelige for at kravet i nr. 3 kan være oppfylt. 

Den vurderende vedkommende myndighet skal avvise 

søknaden dersom søkeren innen fristen ikke har framlagt de 

opplysningene som det er anmodet om, og skal underrette 

søkeren og Byrået om dette. I slike tilfeller skal en del av det 

gebyret som er innbetalt i samsvar med artikkel 80 nr. 1 og 2, 

tilbakebetales. 

5.  Når den vurderende vedkommende myndighet har validert 

en søknad i samsvar med nr. 3 og 4, skal den uten opphold 

underrette søkeren, Byrået og andre vedkommende 

myndigheter om dette, og angi dato for valideringen. 

6.  Byråets beslutninger i henhold til nr. 2 i denne artikkel 

kan påklages i samsvar med artikkel 77. 

Artikkel 8 

Vurdering av søknader 

1.  Innen 365 dager etter at en søknad er validert, skal den 

vurderende vedkommende myndighet vurdere den i samsvar 

med artikkel 4 og 5, herunder når det er relevant, eventuelle 

forslag om å tilpasse opplysningskravene framlagt i samsvar 

med artikkel 6 nr. 3, og sende en vurderingsrapport og 

konklusjonene av sin vurdering til Byrået. 

Før den vurderende vedkommende myndighet framlegger sine 

konklusjoner for Byrået, skal den gi søkeren 30 dager til å 

komme med skriftlige merknader til vurderingsrapporten og 

konklusjonene av vurderingen. Den vurderende vedkommende 

myndighet skal ta behørig hensyn til disse merknadene når den 

utarbeider sin endelige vurdering. 

2.  Dersom det viser seg at det er behov for 

tilleggsopplysninger for å kunne foreta vurderingen, skal den 

vurderende vedkommende myndighet be søkeren om å sende 

inn slike opplysninger innenfor en gitt frist, og skal underrette 

Byrået om dette. Som fastsatt i artikkel 6 nr. 2 annet ledd, kan 

den vurderende vedkommende myndighet når det er relevant, 

anmode søkeren om å framlegge tilstrekkelige opplysninger til 

at det kan fastslås hvorvidt et aktivt stoff oppfyller kriteriene i 

artikkel 5 nr. 1 eller artikkel 10 nr. 1. Perioden på 365 dager 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal avbrytes på den datoen 

anmodningen framsettes, og skal ikke begynne å løpe igjen før 

opplysningene er mottatt. Avbrytelsen skal ikke overstige 

180 dager til sammen, med mindre arten av de ønskede 

opplysningene eller uvanlige omstendigheter tilsier noe annet. 

3.  Dersom den vurderende vedkommende myndighet anser 

at de kumulative virkningene av bruken av biocidprodukter som 

inneholder samme eller andre aktive stoffer, gir grunn til 

bekymring for menneskers eller dyr helse eller miljøet, skal den 

dokumentere sine bekymringer i samsvar med kravene i de 

relevante delene av avsnitt II.3 i vedlegg XV til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 og ta med denne dokumentasjonen i sine 

konklusjoner. 

4.  Byrået skal innen 270 dager etter å ha mottatt 

konklusjonene av vurderingen utarbeide og framlegge en 

uttalelse for Kommisjonen om godkjenning av det aktive 

stoffet, idet det tar hensyn til den vurderende vedkommende 

myndighets konklusjoner. 

Artikkel 9 

Godkjenning av et aktivt stoff 

1.  Når Kommisjonen har mottatt Byråets uttalelse som nevnt 

i artikkel 8 nr. 4, skal den enten 

a)  vedta en gjennomføringsforordning om at et aktivt stoff er 

godkjent, og vilkårene for dette, herunder opplysninger om 

godkjenningsdato og utløpsdato for godkjenningen, eller 

b)  i tilfeller der vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1, eller 

eventuelt vilkårene fastsatt i artikkel 5 nr. 2, ikke er oppfylt, 

eller der nødvendige opplysninger og data ikke er framlagt 

innen fastsatt frist, vedta en gjennomføringsbeslutning om 

at et aktivt stoff ikke er godkjent. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 82 

nr. 3. 

2.  Godkjente aktive stoffer skal føres opp på en EU-liste 

over godkjente aktive stoffer. Kommisjonen skal ajourføre 

listen og gjøre den tilgjengelig for offentligheten i elektronisk 

form. 

Artikkel 10 

Aktive stoffer som bør erstattes 

1.  Et aktivt stoff som bør erstattes dersom ett av følgende 

vilkår er oppfylt: 

a)  det oppfyller minst ett av utelukkingskriteriene nevnt i 

artikkel 5 nr. 1, men kan godkjennes i samsvar med 

artikkel 5 nr. 2, 

b)  det oppfyller kriteriet for klassifisering som 

åndedrettsallergen, i samsvar med forordning (EF) 

nr. 1272/2008,  
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c) akseptabelt daglig inntak, akutt referansedose eller

akseptabelt nivå for brukereksponering, alt etter hva som er

relevant, er betydelig lavere enn for flertallet av de aktive

stoffene som er godkjent for samme produkttype og

bruksscenario,

d) det oppfyller to av kriteriene for å bli klassifisert som PBT i

samsvar med vedlegg XIII til forordning (EF)

nr. 1907/2006,

e) de kritiske virkningene av stoffet er av en slik art at de i

kombinasjon med bruksmønstrene innebærer at bruken,

selv med svært strenge risikohåndteringstiltak, kan gi grunn

til bekymring, for eksempel i form av en høy potensiell

risiko for grunnvannet,

f) det inneholder en betydelig andel ikke-aktive isomerer eller

urenheter.

2. Når Byrået utarbeider sin uttalelse om godkjenning eller

fornyelse av godkjenningen av et aktivt stoff, skal det 

undersøke om det aktive stoffet oppfyller noen av kriteriene i 

nr. 1, og gjøre rede for dette i sin uttalelse. 

3. Før Byrået framlegger for Kommisjonen sin uttalelse om

godkjenning eller fornyelse av godkjenningen av et aktivt stoff, 

skal det med forbehold for artikkel 66 og 67 offentliggjøre 

opplysninger om stoffer som bør erstattes, i løpet av en periode 

på høyst 60 dager, som er perioden når andre interesserte parter 

kan framlegge relevante opplysninger, herunder opplysninger 

om tilgjengelige erstatningsstoffer. Byrået skal ta behørig 

hensyn til de mottatte opplysningene når det utarbeider sin 

endelige uttalelse. 

4. Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 og artikkel 12 nr. 3 skal

godkjenningen av et aktivt stoff som bør erstattes, og hver 

fornyelse, være for en periode på høyst sju år. 

5. Aktive stoffer som i samsvar med nr. 1 betraktes som

stoffer som bør erstattes, skal angis som dette i den relevante 

forordning som vedtas i samsvar med artikkel 9. 

Artikkel 11 

Tekniske retningslinjer 

Kommisjonen skal utarbeide tekniske retningslinjer for å legge 

til rette for gjennomføringen av dette kapittel, særlig artikkel 5 

nr. 2 og artikkel 10 nr. 1. 

KAPITTEL III 

FORNYELSE OG FORNYET VURDERING AV 

GODKJENNINGEN AV ET AKTIVT STOFF 

Artikkel 12 

Vilkår for fornyelse 

1. Kommisjonen skal fornye godkjenningen av et aktivt stoff

dersom det aktive stoffet fortsatt oppfyller vilkårene fastsatt i 

artikkel 4 nr. 1, eller eventuelt vilkårene i artikkel 5 nr. 2. 

2. I lys av den vitenskapelige og tekniske utvikling skal

Kommisjonen gjennomgå og ved behov endre de vilkårene som 

er angitt for det aktive stoffet nevnt i artikkel 4 nr. 3. 

3. Fornyelsen av en godkjenning av et aktivt stoff skal være

gyldig i 15 år for alle produkttyper som godkjenningen gjelder 

for, med mindre en kortere periode er angitt i 

gjennomføringsforordningen som vedtas i samsvar med 

artikkel 14 nr. 4 bokstav a) om fornyelse av en slik 

godkjenning. 

Artikkel 13 

Innlevering og godtakelse av søknader 

1. Søkere som ønsker å søke om fornyelse av godkjenningen

av et aktivt stoff for én eller flere produkttyper, skal framlegge 

en søknad for Byrået minst 550 dager før godkjenningen 

utløper. Dersom det er ulike utløpsdatoer for de ulike 

produkttypene, skal søknaden innleveres minst 550 dager før 

den tidligste utløpsdatoen. 

2. Ved søknad om fornyelse av godkjenningen av det aktive

stoffet skal søkeren framlegge 

a) med forbehold for artikkel 21 nr. 1, alle relevante

opplysninger som kreves i henhold til artikkel 20 som har

framkommet siden den opprinnelige godkjenningen eller

eventuelt den forrige fornyelsen, og

b) sin vurdering av hvorvidt konklusjonene i den opprinnelige

eller forrige vurderingen av det aktive stoffet fortsatt er

gyldig, med eventuell støttedokumentasjon.

3. Søkeren skal også oppgi navnet på vedkommende

myndighet i den medlemsstaten som vedkommende foreslår bør 

vurdere søknaden om fornyelse, samt framlegge en skriftlig 

bekreftelse på at nevnte vedkommende myndighet samtykker i 

dette. Nevnte vedkommende myndighet skal være den 

vurderende vedkommende myndighet. 

Byrået skal underrette søkeren om de gebyrene som skal betales 

i henhold til artikkel 80 nr. 1, og skal avvise søknaden dersom 

søkeren ikke har betalt gebyrene innen 30 dager. Byrået skal 

underrette søkeren og den vurderende vedkommende 

myndighet om dette. 

Ved mottak av de gebyrene som skal betales i henhold til 

artikkel 80 nr. 1, skal Byrået godta søknaden og underrette 

søkeren og den vurderende vedkommende myndighet om dette, 

og angi dato for når søknaden ble godtatt. 

4. Byråets beslutninger i henhold til nr. 3 i denne artikkel

kan påklages i samsvar med artikkel 77. 
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Artikkel 14 

Vurdering av søknader om fornyelse 

1. Innen 90 dager etter at Byrået har godtatt en søknad i

samsvar med artikkel 13 nr. 3 skal den vurderende 

vedkommende myndighet, på grunnlag av en vurdering av 

tilgjengelige opplysninger og behovet for å gjennomgå 

konklusjonene i den opprinnelige søknaden om godkjenning 

eller eventuelt den forrige fornyelsen, i lys av nåværende 

vitenskapelig kunnskap beslutte hvorvidt det er nødvendig med 

en fullstendig vurdering av søknaden om fornyelse, idet det tas 

hensyn til alle produkttyper det søkes om fornyelse for. 

2. Dersom den vurderende vedkommende myndighet

beslutter at det er nødvendig med en fullstendig vurdering av 

søknaden, skal vurderingen gjennomføres i samsvar med 

artikkel 8 nr. 1, 2 og 3. 

Dersom den vurderende vedkommende myndighet beslutter at 

det ikke er nødvendig med en fullstendig vurdering av 

søknaden, skal den innen 180 dager etter at Byrået godtok 

søknaden i samsvar med artikkel 13 nr. 3, utarbeide og 

framlegge for Byrået en anbefaling om fornyelse av 

godkjenningen av det aktive stoffet. Den skal gi søkeren en 

kopi av sin anbefaling. 

Den vurderende vedkommende myndighet skal så snart som 

mulig etter at Byrået har godtatt en søknad, underrette søkeren 

om gebyrene som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 2. 

Den vurderende vedkommende myndighet skal avvise 

søknaden dersom søkeren ikke har betalt gebyrene innen 

30 dager etter underretningen, og skal underrette søkeren om 

dette. 

3. Byrået skal innen 270 dager etter mottak av anbefalingen

fra den vurderende vedkommende myndighet dersom det har 

vært gjennomført en fullstendig vurdering av søknaden, og 

ellers 90 dager, utarbeide og framlegge for Kommisjonen en 

uttalelse om fornyelse av godkjenningen av det aktive stoffet. 

4. Når Kommisjonen har mottatt Byråets uttalelse, skal den

vedta 

a) en gjennomføringsforordning om at godkjenningen av et

aktivt stoff er fornyet for én eller flere produkttyper og på

hvilke vilkår, eller

b) en gjennomføringsbeslutning om at godkjenningen av et

aktivt stoff ikke er fornyet.

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 82 

nr. 3. 

Artikkel 9 nr. 2 får anvendelse. 

5. Dersom det på grunn av forhold som ligger utenfor

søkerens kontroll, må antas at godkjenningen av det aktive 

stoffet vil utløpe før det treffes beslutning om fornyelse av 

godkjenningen, skal Kommisjonen ved gjennomførings-

rettsakter treffe en beslutning om å utsette godkjenningens 

utløpsdato for en periode som er tilstrekkelig til å gi den 

mulighet til å behandle søknaden. Slike gjennomførings-

rettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende 

komité nevnt i artikkel 82 nr. 2. 

6. Dersom Kommisjonen beslutter ikke å fornye en

godkjenning eller beslutter å endre godkjenningen av et aktivt 

stoff for én eller flere produkttyper, skal medlemsstatene, eller 

Kommisjonen når det gjelder en EU-godkjenning, tilbakekalle 

eller ved behov endre godkjenningene av biocidprodukter av 

berørte produkttyper som inneholder nevnte aktive stoff. 

Artikkel 48 og 52 får tilsvarende anvendelse. 

Artikkel 15 

Fornyet vurdering av godkjenningen av et aktivt stoff 

1. Kommisjonen kan når som helst revurdere godkjenningen

av et aktivt stoff for én eller flere produkttyper dersom det er 

vesentlig grunn til å anta at vilkårene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 

eller eventuelt i artikkel 5 nr. 2, ikke lenger er oppfylt. 

Kommisjonen kan også revurdere godkjenningen av et aktivt 

stoff for én eller flere produkttyper etter anmodning fra en 

medlemsstat dersom det er grunn til å anta at bruken av det 

aktive stoffet i biocidprodukter eller behandlede produkter 

skaper stor bekymring om sikkerheten ved slike 

biocidprodukter eller behandlede produkter. Kommisjonen skal 

offentliggjøre opplysninger om at godkjenningen er oppe til 

gjennomgåelse, og gi søkeren mulighet til å framsette 

merknader. Kommisjonen skal ta behørig hensyn til disse 

merknadene i sin gjennomgåelse. 

Dersom disse antakelsene bekreftes, skal Kommisjonen vedta 

en gjennomføringsforordning som endrer vilkårene for 

godkjenning av et aktivt stoff, eller tilbakekalle sin 

godkjenning. Nevnte gjennomføringsforordning skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 82 nr. 3. Artikkel 9 nr. 2 får anvendelse. Kommisjonen 

skal underrette de opprinnelige søkerne om godkjenningen om 

dette. 

I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller skal 

Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar 

virkning i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 82 

nr. 4. 

2. Kommisjonen kan rådføre seg med Byrået om ethvert

spørsmål av vitenskapelig eller teknisk art knyttet til en fornyet 

vurdering av godkjenningen av et aktivt stoff. Byrået skal innen 

270 dager etter anmodningen utarbeide en uttalelse og 

framlegge denne for Kommisjonen. 

3. Dersom Kommisjonen beslutter å tilbakekalle eller endre

godkjenningen av et aktivt stoff for én eller flere produkttyper, 

skal medlemsstatene, eller Kommisjonen når det gjelder en EU-

godkjenning, tilbakekalle eller om nødvendig endre 

godkjenningene av biocidprodukter av de produkttypene som 

inneholder nevnte aktive stoff. Artikkel 48 og 52 får tilsvarende 

anvendelse. 



Nr. 79/326 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

Artikkel 16 

Gjennomføringstiltak 

Kommisjonen kan ved gjennomføringsrettsakter vedta 

detaljerte tiltak for gjennomføringen av artikkel 12˗15, med 

nærmere angivelse av framgangsmåtene for fornyelse og 

fornyet vurdering av godkjenningen av et aktivt stoff. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 82 nr. 3. 

KAPITTEL IV 

ALLMENNE PRINSIPPER FOR GODKJENNING AV 

BIOCIDPRODUKTER 

Artikkel 17 

Tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av 

biocidprodukter 

1. Biocidprodukter skal verken gjøres tilgjengelig på

markedet eller brukes med mindre de er godkjent i samsvar 

med denne forordning. 

2. Søknader om godkjenning skal innleveres av eller på

vegne av den potensielle godkjenningsinnehaveren. 

Søknader om nasjonal godkjenning i en medlemsstat skal 

framlegges for vedkommende myndighet i nevnte medlemsstat 

(«vedkommende mottakermyndighet»). 

En søknad om EU-godkjenning skal framlegges for Byrået. 

3. Godkjenning kan gis for et enkelt biocidprodukt eller en

biocidproduktfamilie. 

4. En godkjenning skal gis for et tidsrom på høyst ti år.

5. Biocidprodukter skal brukes i samsvar med de vilkårene

som angis i godkjenningen, som er fastsatt i henhold til 

artikkel 22 nr. 1, og merkings- og emballeringskravene fastsatt i 

artikkel 69. 

Forsvarlig bruk innebærer rasjonell bruk av en kombinasjon av 

fysiske, biologiske, kjemiske eller andre tiltak etter behov, slik 

at bruken av biocidprodukter begrenses til det som er absolutt 

nødvendig, og hensiktsmessige forholdsregler treffes. 

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å gi 

offentligheten hensiktsmessige opplysninger om fordelene og 

risikoene ved biocidprodukter og hvordan bruken av disse kan 

minimeres. 

6. Godkjenningsinnehaveren skal underrette hver 

vedkommende myndighet som har gitt en nasjonal godkjenning 

for en biocidproduktfamilie, om hvert produkt i 

biocidproduktfamilien minst 30 dager før det bringes i 

omsetning, unntatt når et bestemt produkt identifiseres klart og 

tydelig i godkjenningen eller variasjonen i sammensetningen 

bare gjelder pigmenter, parfymer og fargestoffer innenfor 

tillatte variasjoner. Underretningen skal inneholde opplysninger 

om nøyaktig sammensetning, handelsnavn og suffiks til 

godkjenningsnummeret. Når det gjelder en EU-godkjenning, 

skal godkjenningsinnehaveren underrette Byrået og 

Kommisjonen. 

7. Kommisjonen skal ved en gjennomføringsrettsakt

nærmere angi framgangsmåtene for godkjenning av like 

biocidprodukter av de samme eller andre foretak i henhold til 

samme vilkår. Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 82 

nr. 3. 

Artikkel 18 

Tiltak for bærekraftig bruk av biocidprodukter 

Kommisjonen skal senest 18. juli 2015 på grunnlag av de 

erfaringene som er gjort ved anvendelsen av denne forordning, 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om 

hvordan denne forordning bidrar til bærekraftig bruk av 

biocidprodukter, herunder om behovet for å innføre ytterligere 

tiltak, særlig for yrkesbrukere, for å redusere de risikoene 

biocidprodukter utgjør for menneskers og dyrs helse og miljøet. 

Denne rapporten skal blant annet undersøke 

a) fremming av beste praksis som et middel til å redusere

bruken av biocidprodukter til et minimum,

b) de mest effektive framgangsmåtene for å overvåke bruken

av biocidprodukter,

c) utviklingen og anvendelsen av prinsipper for integrert

bekjempelse av skadegjørere når det gjelder bruken av

biocidprodukter,

d) de risikoene som bruken av biocidprodukter utgjør på

bestemte steder som skoler, arbeidsplasser, barnehager,

offentlige plasser og eldresentre eller i nærheten av

overflatevann eller grunnvann, og hvorvidt det er

nødvendig med ytterligere tiltak for å møte disse risikoene,

e) hvordan forbedret ytelse fra utstyret som brukes ved

anvendelse av biocidprodukter, kan bidra til bærekraftig

bruk av dem.

På grunnlag av nevnte rapport skal Kommisjonen om 

nødvendig framlegge et forslag til vedtakelse etter den ordinære 

regelverksprosessen. 
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Artikkel 19 

Vilkår for tildeling av godkjenning 

1. Andre biocidprodukter enn dem som kan omfattes av den

forenklede framgangsmåten for godkjenning i samsvar med 

artikkel 25, skal godkjennes dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) de aktive stoffene er godkjent for den relevante

produkttypen, og eventuelle vilkår angitt for nevnte aktive

stoffer er oppfylt,

b) det er fastslått i samsvar med de felles prinsipper for

vurdering av dokumentasjon for biocidprodukter fastsatt i

vedlegg VI, at biocidproduktet, når det brukes som godkjent

og med hensyn til faktorene nevnt i nr. 2 i denne artikkel,

oppfyller følgende kriterier:

i) biocidproduktet er tilstrekkelig effektivt,

ii) biocidproduktet har ingen uakseptable virkninger på

organismene i målgruppen, særlig uakseptabel resistens

eller kryssresistens, eller unødig lidelse og smerte for

virveldyr,

iii) biocidproduktet selv eller som følge av restmengder,

har ingen umiddelbare eller forsinkede uakseptable

virkninger på menneskers helse, herunder helsen til

sårbare grupper, eller på dyrs helse, verken direkte eller

gjennom drikkevann, næringsmidler, fôr, luft eller

gjennom andre indirekte virkninger,

iv) biocidproduktet selv eller som følge av restmengder,

har ingen uakseptable virkninger på miljøet, særlig med

hensyn til

— dets skjebne og spredning i miljøet, 

— forurensning av overflatevann (herunder 

estuarvann og sjøvann), grunnvann og drikkevann, 

luft og jord, også på steder langt fra bruksstedet, 

som følge av spredning i miljøet over store 

avstander, 

— biocidproduktets virkning på organismer utenfor 

målgruppen, 

— biocidproduktets virkning på det biologiske 

mangfoldet og økosystemet, 

c) kjemisk identitet, mengde og teknisk ekvivalens for aktive

stoffer i biocidproduktet og eventuelle toksikologisk eller

økotoksikologisk vesentlige og relevante urenheter og ikke-

aktive stoffer i produktet samt restmengder av toksikologisk

eller økotoksikologisk betydning som følge av godkjent

bruk, kan bestemmes i samsvar med relevante krav i 

vedlegg II og III, 

d) de fysiske og kjemiske egenskapene ved biocidproduktet er

fastsatt og funnet akseptable ved forsvarlig bruk og

transport av produktet,

e) der det er relevant, er det fastsatt grenseverdier for

restmengder i næringsmidler og fôr av aktive stoffer i et

biocidprodukt i samsvar med rådsforordning (EØF)

nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av

fremgangsmåter i Fellesskapet i forbindelse med

forurensende stoffer i næringsmidler(1), europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004

om materialer og gjenstander beregnet på å komme i

kontakt med næringsmidler(2), europaparlaments- og

rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om

grenseverdier for restmengder for plantevernmidler i eller

på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk

opprinnelse(3), europaparlaments- og rådsforordning (EF)

nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i

Fellesskapet for å fastsette grenseverdier for rester av

farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av

animalsk opprinnelse(4) eller europaparlaments- og

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

stoffer i fôrvarer(5),

f) dersom nanomaterialer er brukt i nevnte produkt, er risikoen

for menneskers og dyrs helse og miljøet vurdert hver for

seg.

2. Vurderingen av om et biocidprodukt oppfyller kriteriene

fastsatt i nr. 1 bokstav b), skal ta hensyn til følgende faktorer: 

a) realistiske verst tenkelige forhold der biocidproduktet kan

brukes,

b) hvordan behandlede produkter som er behandlet med

biocidproduktet eller inneholder biocidproduktet, kan

brukes,

c) konsekvensene ved bruk og sluttbehandling av

biocidproduktet,

d) kumulative virkninger,

e) synergivirkninger.

3. Et biocidprodukt skal bare godkjennes for bruk som det er

framlagt relevante opplysninger for, i samsvar med artikkel 20. 

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) EUT L 338 av 13.11.2004, s. 4. 

(3) EUT L 70 av 16.3.2005, s. 1. 

(4) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(5) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. 
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4. Et biocidprodukt skal ikke godkjennes for 

tilgjengeliggjøring på markedet for bruk av offentligheten 

dersom 

a) det oppfyller kriteriene i direktiv 1999/45/EF for

klassifisering som

— giftig eller meget giftig, 

— kreftframkallende stoff i kategori 1 eller 2, 

— arvestoffskadelig stoff i kategori 1 eller 2 eller 

— reproduksjonstoksisk i kategori 1 eller 2, 

b) det oppfyller kriteriene i forordning (EF) nr. 1272/2008 for

klassifisering som

— akutt oral giftighet i kategori 1, 2 eller 3, 

— akutt giftighet ved hudkontakt i kategori 1, 2 eller 3, 

— akutt giftighet ved innånding (gasser og støv/tåke) i 

kategori 1, 2 eller 3, 

— akutt giftighet ved innånding (damper) i kategori 1 

eller 2, 

— kreftframkallende stoff i kategori 1A eller 1B, 

— arvestoffskadelig stoff i kategori 1A eller 1B, eller 

— reproduksjonstoksisk i kategori 1A eller 1B, 

c) det oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som PBT eller

vPvB i henhold til vedlegg XIII til forordning (EF)

nr. 1907/2006,

d) det har hormonforstyrrende egenskaper, eller

e) det har utviklingsnevrotoksiske eller immuntoksiske

virkninger.

5. Uten hensyn til nr. 1 og 4 kan et biocidprodukt

godkjennes selv om vilkårene fastsatt i nr. 1 bokstav b) iii) og 

iv) ikke er fullstendig oppfylt, eller det kan godkjennes for

tilgjengeliggjøring på markedet for bruk av offentligheten når 

kriteriene nevnt i nr. 4 bokstav c) er oppfylt, dersom en 

beslutning om ikke å godkjenne biocidproduktet ville kunne 

medføre uforholdsmessig negative følger for samfunnet, 

sammenlignet med risikoen for menneskers og dyrs helse og 

miljøet ved bruk av biocidproduktet på de vilkårene som er 

fastsatt i godkjenningen. 

Bruken av et biocidprodukt som er godkjent i henhold til dette 

nummer, skal være gjenstand for hensiktsmessige 

risikoreduserende tiltak for å sikre at mennesker og miljøet 

eksponeres minst mulig for nevnte biocidprodukt. Bruken av et 

biocidprodukt som er godkjent i henhold til dette nummer, skal 

være begrenset til de medlemsstatene som oppfyller vilkåret i 

første ledd. 

6. Når det gjelder en biocidproduktfamilie, tillates en

redusert prosentdel av ett eller flere aktive stoffer og/eller en 

variasjon i prosentdelen av ett eller flere ikke-aktive stoffer 

og/eller erstatning av ett eller flere ikke-aktive stoffer med 

andre angitte stoffer med samme eller lavere risikonivå. 

Klassifiseringen og fare- og sikkerhetssetningene skal være de 

samme for hvert produkt i samme biocidproduktfamilie (unntatt 

for biocidproduktfamilier som inneholder et konsentrat for 

yrkesmessig bruk og bruksklare produkter som er framkommet 

gjennom fortynning av nevnte konsentrat). 

En biocidproduktfamilie skal bare godkjennes dersom alle 

biocidproduktene i familien forventes å oppfylle vilkårene 

fastsatt i nr. 1, idet det tas hensyn til tillatte variasjoner nevnt i 

første ledd. 

7. Der det er relevant, skal den potensielle 

godkjenningsinnehaveren eller dennes representant søke om at 

det fastsettes grenseverdier for restmengder av aktive stoffer i et 

biocidprodukt i samsvar med forordning (EØF) nr. 315/93, 

forordning (EF) nr. 1935/2004, forordning (EF) nr. 396/2005, 

forordning (EF) nr. 470/2009 eller direktiv 2002/32/EF. 

8. Dersom det for aktive stoffer som omfattes av artikkel 10

nr. 1 bokstav a) i forordning (EF) nr. 470/2009, ikke er fastsatt 

noen grenseverdi for restmengder i samsvar med artikkel 9 i 

nevnte forordning på det tidspunktet det aktive stoffet ble 

godkjent, eller dersom en grenseverdi fastsatt i samsvar med 

artikkel 9 i nevnte forordning må endres, skal grenseverdien for 

restmengder fastsettes eller endres i samsvar med 

framgangsmåten nevnt i artikkel 10 nr. 1 bokstav b) i nevnte 

forordning. 

9. Dersom et biocidprodukt er beregnet på direkte utvortes

bruk på menneskekroppen (overhud, hodehår og annen 

hårvekst, negler, lepper og ytre kjønnsorganer), eller på tenner 

eller slimhinner i munnhulen, skal det ikke inneholde noe ikke-

aktivt stoff som ikke kan forekomme i et kosmetisk produkt i 

samsvar med forordning (EF) nr. 1223/2009. 

Artikkel 20 

Krav til søknader om godkjenning 

1. Den som søker om godkjenning, skal vedlegge følgende

dokumenter sammen med søknaden: 

a) for andre biocidprodukter enn biocidprodukter som

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 25:

i) dokumentasjon eller fullmakt for det biocidproduktet

som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg III,

ii) en produktomtale for biocidproduktet, herunder

opplysningene nevnt i artikkel 22 nr. 2 bokstav a), b)

og e)˗q), alt etter hva som er relevant,
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iii) dokumentasjon eller fullmakt for det biocidproduktet

som oppfyller kravene fastsatt i vedlegg II for hvert

aktivt stoff i biocidproduktet,

b) for biocidprodukter som søkeren mener oppfyller vilkårene

fastsatt i artikkel 25:

i) en produktomtale for biocidproduktet som nevnt i

bokstav a) ii) i dette nummer,

ii) effektivitetsdata, og

iii) enhver annen relevant opplysning til støtte for

konklusjonen om at biocidproduktet oppfyller

vilkårene fastsatt i artikkel 25.

2. Vedkommende mottakermyndighet kan kreve at søknader

om nasjonal godkjenning framlegges på ett eller flere offisielle 

språk i den medlemsstaten der vedkommende myndighet 

befinner seg. 

3. For søknader om EU-godkjenning framlagt i henhold til

artikkel 43, skal søkeren framlegge produktomtalen for 

biocidproduktet som nevnt i nr. 1 bokstav a) ii) i denne artikkel, 

på ett av Unionens offisielle språk som godtas av den 

vurderende vedkommende myndighet på søknadstidspunktet, 

og på alle de offisielle språkene i Unionen før biocidproduktet 

godkjennes. 

Artikkel 21 

Unntak fra opplysningskravene 

1. Som unntak fra artikkel 20 trenger søkeren ikke å

framlegge de opplysningene som kreves i henhold til nevnte 

artikkel, dersom ett av følgende forhold gjør seg gjeldende: 

a) opplysningene er ikke nødvendige som følge av den

eksponeringen som er forbundet med den foreslåtte bruken,

b) det er ikke vitenskapelig nødvendig å framlegge

opplysningene, eller

c) det er ikke teknisk mulig å skaffe opplysningene.

2. Søkeren kan foreslå å tilpasse opplysningskravene i

artikkel 20 i samsvar med vedlegg IV. Begrunnelsen for den 

foreslåtte tilpasningen av opplysningskravene skal angis tydelig 

i søknaden med en henvisning til de særlige reglene i 

vedlegg IV. 

3. For å sikre en harmonisert anvendelse av nr. 1 bokstav a) i

denne artikkel skal Kommisjonen gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 83, med nærmere 

angivelse av kriterier for fastsettelse av når eksponering 

forbundet med den foreslåtte bruken, berettiger tilpasning av 

opplysningskravene i artikkel 20. 

Artikkel 22 

Godkjenningens innhold 

1. En godkjenning skal presisere vilkårene for 

tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av ett enkelt 

biocidprodukt eller en biocidproduktfamilie og inneholde en 

produktomtale for biocidproduktet. 

2. Med forbehold for artikkel 66 og 67 skal produktomtalen

for et biocidprodukt for ett enkelt biocidprodukt, eller 

biocidproduktene i samme biocidproduktfamilie når det gjelder 

en biocidproduktfamilie, inneholde følgende opplysninger: 

a) biocidproduktets handelsnavn,

b) navn og adresse til godkjenningsinnehaver,

c) godkjenningsdato og godkjenningens utløpsdato,

d) biocidproduktets godkjenningsnummer sammen med

suffiksene for det enkelte biocidproduktet i 

biocidproduktfamilien dersom det gjelder en 

biocidproduktfamilie,

e) kvalitativ og kvantitativ sammensetning av aktive og ikke-

aktive stoffer, kunnskap om hva som er vesentlig for

forsvarlig bruk av biocidproduktene, og dersom det gjelder

en biocidproduktfamilie, skal den kvantitative

sammensetningen angi en laveste og høyeste prosentdel for

hvert enkelt aktivt og ikke-aktivt stoff, der den angitte

laveste prosentdelen for visse stoffer kan være 0 %,

f) framstillere av biocidproduktet (navn og adresser samt

framstillingsanleggenes beliggenhet),

g) framstillere av de aktive stoffene (navn og adresser samt

framstillingsanleggenes beliggenhet),

h) biocidproduktets utforming,

i) fare- og sikkerhetssetninger,

j) produkttype og når det er relevant, en nøyaktig beskrivelse

av den godkjente bruken,

k) skadelige organismer i målgruppen,

l) doseringer og bruksanvisning,

m)  brukerkategorier,

n) nærmere opplysninger om sannsynlige direkte og indirekte

skadevirkninger samt førstehjelpstiltak og nødtiltak for å

verne miljøet,
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o) instrukser for sikker sluttbehandling av produktet og dets

emballasje,

p) lagringsforhold og holdbarhetstid for biocidproduktet under

normale lagringsforhold,

q) når det er relevant, andre opplysninger om biocidproduktet.

Artikkel 23 

Sammenlignende vurdering av biocidprodukter 

1. Vedkommende mottakermyndighet, eller den vurderende

vedkommende myndighet dersom det gjelder en vurdering av 

en søknad om EU-godkjenning, skal utføre en sammenlignende 

vurdering som del av vurderingen av en søknad om 

godkjenning eller fornyelse av en godkjenning av et 

biocidprodukt, som inneholder et aktivt stoff som bør erstattes, 

i samsvar med artikkel 10 nr. 1. 

2. Resultatene av den sammenlignende vurderingen skal

uten opphold videresendes til vedkommende myndigheter i 

øvrige medlemsstater og Byrået, og dersom det gjelder 

vurdering av en søknad om en EU-godkjenning, også til 

Kommisjonen. 

3. Vedkommende mottakermyndighet, eller Kommisjonen

dersom det gjelder en beslutning om en søknad om EU-

godkjenning, skal forby eller begrense tilgjengeliggjøringen på 

markedet eller bruken av et biocidprodukt som inneholder et 

aktivt stoff som bør erstattes, dersom den sammenlignende 

vurderingen i samsvar med vedlegg VI («sammenlignende 

vurdering») viser at følgende to kriterier er oppfylt: 

a) Det finnes allerede et annet godkjent biocidprodukt eller en

kjemikaliefri bekjempelsesmetode eller forebyggende

metode for den bruken som er angitt i søknaden, som utgjør

en betydelig lavere generell risiko for menneskers og dyrs

helse og miljøet, som er tilstrekkelig effektiv, og som ikke

medfører noen andre vesentlige økonomiske eller praktiske

ulemper.

b) Det kjemiske mangfoldet av aktive stoffer er tilstrekkelig til

at forekomsten av resistens i den skadelige organismen i

målgruppen kan minimeres.

4. Som unntak fra nr. 1 kan et biocidprodukt som inneholder

et aktivt stoff som bør erstattes, i unntakstilfeller godkjennes for 

et tidsrom på høyst fire år uten sammenlignende vurdering 

dersom det er nødvendig først å innhente erfaringer med 

produktet gjennom praktisk bruk. 

5. Dersom den sammenlignende vurderingen omfatter et

spørsmål som på grunn av sitt omfang eller sine konsekvenser, 

bedre kan håndteres på EU-plan, særlig dersom det er relevant 

for to eller flere vedkommende myndigheter, kan 

vedkommende mottakermyndighet forelegge spørsmålet for 

Kommisjonen for beslutning. Kommisjonen skal vedta nevnte 

beslutning i form av gjennomføringsrettsakter i samsvar 

med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 82 nr. 3. 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 83 for å fastsette kriteriene for å avgjøre 

når sammenlignende vurderinger omfatter spørsmål som kan 

behandles bedre på EU-plan, og framgangsmåtene for slike 

sammenlignende vurderinger. 

6. Uten hensyn til artikkel 17 nr. 4 og med forbehold for

nr. 4 i denne artikkel skal en godkjenning av et biocidprodukt 

som inneholder et aktivt stoff som bør erstattes, gis for et 

tidsrom på høyst fem år og fornyes for et tidsrom på høyst fem 

år. 

7. Dersom det besluttes ikke å godkjenne eller å begrense

bruken av et biocidprodukt i henhold til nr. 3, skal 

tilbakekalling eller endring av godkjenningen tre i kraft fire år 

etter denne beslutning. Dersom godkjenningen av det aktive 

stoffet som bør erstattes, imidlertid utløper på et tidligere 

tidspunkt, trer tilbakekallingen av godkjenningen i kraft fra 

dette tidligere tidspunktet. 

Artikkel 24 

Tekniske retningslinjer 

Kommisjonen skal utarbeide tekniske retningslinjer for å legge 

til rette for gjennomføringen av dette kapittel, særlig artikkel 22 

nr. 2 og artikkel 23 nr. 3. 

KAPITTEL V 

FORENKLET FRAMGANGSMÅTE FOR 

GODKJENNING 

Artikkel 25 

Vilkår for bruk av forenklet framgangsmåte for 

godkjenning 

For visse biocidprodukter kan søknad om godkjenning gjøres 

gjennom en forenklet framgangsmåte for godkjenning. Et 

biocidprodukt kan godkjennes på dette vis dersom samtlige av 

følgende vilkår er oppfylt: 

a) alle aktive stoffer i biocidproduktet er oppført i vedlegg I og

overholder eventuelle restriksjoner angitt i nevnte vedlegg,

b) biocidproduktet inneholder ingen potensielt skadelige

stoffer,

c) biocidproduktet inneholder ingen nanomaterialer,

d) biocidproduktet er tilstrekkelig effektivt, og

e) håndteringen av biocidproduktet og dets tilsiktede bruk

krever ikke personlig verneutstyr.



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/331 

Artikkel 26 

Framgangsmåte ved søknad 

1. Søkere som søker om godkjenning av et biocidprodukt

som oppfyller vilkårene i artikkel 25, skal innlevere en søknad 

til Byrået og oppgi navnet på vedkommende myndighet i den 

medlemsstaten som vedkommende foreslår bør vurdere 

søknaden, samt framlegge en skriftlig bekreftelse på at den 

nevnte vedkommende myndighet samtykker i dette. Nevnte 

vedkommende myndighet skal være den vurderende 

vedkommende myndighet. 

2. Den vurderende vedkommende myndighet skal underrette

søkeren om de gebyrene som skal betales i henhold til 

artikkel 80 nr. 2, og skal avvise søknaden dersom søkeren ikke 

har betalt gebyrene innen 30 dager. Myndigheten skal 

underrette søkeren om dette. 

Ved mottak av de gebyrene som skal betales i henhold til 

artikkel 80 nr. 2, skal den vurderende vedkommende myndighet 

godta søknaden og underrette søkeren om dette, og angi dato 

for når søknaden ble godtatt. 

3. Senest 90 dager etter at den vurderende vedkommende

myndighet har godkjent en søknad, skal den godkjenne 

biocidproduktet dersom den finner det godtgjort at produktet 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 25. 

4. Dersom den vurderende vedkommende myndighet anser

søknaden som ufullstendig, skal den underrette søkeren om 

hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige, og skal fastsette 

en rimelig frist for innsending av nevnte opplysninger. Denne 

fristen skal normalt ikke overstige 90 dager. 

Den vurderende vedkommende myndighet skal innen 90 dager 

etter at tilleggsopplysningene er mottatt, godkjenne 

biocidproduktet dersom den anser at framlagte 

tilleggsopplysninger er tilstrekkelige til å oppfylle kravene i 

artikkel 25. 

Den vurderende vedkommende myndighet skal avvise 

søknaden dersom søkeren ikke innen fristen har framlagt de 

opplysningene som det er anmodet om, og skal underrette 

søkeren om dette. I slike tilfeller og når gebyret er betalt, skal 

en del av det gebyret som er innbetalt i samsvar med artikkel 80 

nr. 2, tilbakebetales. 

Artikkel 27 

Tilgjengeliggjøring på markedet av biocidprodukter som er 

godkjent i samsvar med forenklet framgangsmåte for 

godkjenning 

1. Et biocidprodukt som er godkjent i samsvar med

artikkel 26, kan gjøres tilgjengelig på markedet i alle 

medlemsstatene uten behov for gjensidig anerkjennelse. 

Godkjenningsinnehaveren skal imidlertid underrette hver enkelt 

medlemsstat senest 30 dager før biocidproduktet bringes i 

omsetning på denne medlemsstatens territorium, og skal bruke 

denne medlemsstatens offisielle språk i produktets merking, 

med mindre den berørte medlemsstaten fastsetter noe annet. 

2. Dersom en annen medlemsstat enn den vurderende

vedkommende myndighetens stat anser at et biocidprodukt som 

er godkjent i samsvar med artikkel 26, ikke er blitt meldt eller 

merket i samsvar med nr. 1 i denne artikkel eller ikke oppfyller 

kravene i artikkel 25, kan den forelegge saken for 

samordningsgruppen opprettet i samsvar med artikkel 35 nr. 1. 

Artikkel 35 nr. 3 og artikkel 36 får tilsvarende anvendelse. 

Dersom en medlemsstat har gyldig grunn til å anta at et 

biocidprodukt som er godkjent i samsvar med artikkel 26, ikke 

oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 25, og en beslutning i 

henhold til artikkel 35 og 36 ennå ikke er truffet, kan nevnte 

medlemsstat midlertidig begrense eller forby tilgjengeliggjøring 

på markedet eller bruk av nevnte produkt på sitt territorium. 

Artikkel 28 

Endring av vedlegg I 

1. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte

rettsakter i samsvar med artikkel 83 om endring av vedlegg I 

etter å ha innhentet uttalelse fra Byrået, med henblikk på 

oppføring av aktive stoffer, forutsatt at det er godtgjort at de 

ikke gir grunn til bekymring i henhold til nr. 2 i denne artikkel. 

2. Aktive stoffer gir grunn til bekymring dersom de

a) oppfyller kriteriene for klassifisering i henhold til

forordning (EF) nr. 1272/2008 som

— eksplosive / meget brannfarlige, 

— organisk peroksid, 

— akutt giftig i kategori 1, 2 eller 3, 

— etsende i kategori 1A, 1B eller 1C, 

— åndedrettsallergen, 

— hudallergen, 

— et stoff som skader arvestoffet i kjønnsceller, kategori 1 

eller 2, 

— et kreftframkallende stoff i kategori 1 eller 2, 

— et stoff som er reproduksjonstoksisk for mennesker, 

kategori 1 eller 2, eller som har virkning på eller via 

laktasjon, 

— et stoff med giftvirkning på bestemte organer ved 

engangseksponeringer eller gjentatte eksponeringer, 

eller 

— et stoff som er akutt giftig for liv i vann, kategori 1, 
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b)  de oppfyller noen av kriteriene for erstatning fastsatt i 

artikkel 10 nr. 1, eller  

c)  de har nevrotoksiske eller immuntoksiske egenskaper. 

Aktive stoffer gir også grunn til bekymring selv om ingen av de 

særlige kriteriene i bokstav a)–c) er oppfylt, dersom det på 

grunnlag av pålitelige opplysninger med rimelighet kan påvises 

en grad av bekymring tilsvarende den som følger av 

bokstav a)–c). 

3.  Kommisjonen skal også gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 83 om endring av 

vedlegg I etter å ha innhentet uttalelse fra Byrået, med henblikk 

på å begrense eller fjerne oppføringen av et aktivt stoff, dersom 

det er påvist at biocidprodukter som inneholder det nevnte 

stoffet, under visse omstendigheter ikke oppfyller vilkårene 

fastsatt i nr. 1 i denne artikkel eller i artikkel 25. Dersom det 

foreligger tvingende hasteårsaker, skal framgangsmåten i 

artikkel 84 anvendes på delegerte rettsakter som vedtas i 

henhold til dette nummer. 

4.  Kommisjonen skal på eget initiativ eller etter anmodning 

fra en markedsdeltaker eller en medlemsstat anvende nr. 1 eller 

3 og framlegge nødvendig dokumentasjon som nevnt i disse 

numre. 

Når Kommisjonen endrer vedlegg I, skal den vedta en egen 

delegert rettsakt for hvert enkelt stoff. 

5.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for 

nærmere å angi framgangsmåtene som skal følges med hensyn 

til en endring av vedlegg I. Disse gjennomføringsrettsakter skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 82 nr. 3 

KAPITTEL VI 

NASJONALE GODKJENNINGER AV BIOCIDPRODUKTER 

Artikkel 29 

Innlevering og validering av søknader 

1.  Søkere som ønsker å søke om en nasjonal godkjenning i 

samsvar med artikkel 17, skal innlevere en søknad til 

vedkommende mottakermyndighet. Vedkommende 

mottakermyndighet skal underrette søkeren om de gebyrene 

som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 2, og skal avvise 

søknaden dersom søkeren ikke har betalt gebyrene innen 

30 dager. Myndigheten skal underrette søkeren om dette. Ved 

mottak av de gebyrene som skal betales i henhold til artikkel 80 

nr. 2, skal vedkommende mottakermyndighet godta søknaden 

og underrette søkeren om dette, og angi dato for når søknaden 

ble godtatt. 

2.  Senest 30 dager etter at vedkommende 

mottakermyndighet har godtatt en søknad, skal den validere 

søknaden dersom den oppfyller følgende krav: 

a)  de relevante opplysningene nevnt i artikkel 20 er framlagt, 

og  

b)  søkeren oppgir at vedkommende ikke har søkt noen annen 

vedkommende myndighet om nasjonal godkjenning for 

samme biocidprodukt til samme bruk. 

I forbindelse med valideringen nevnt i første ledd skal 

vedkommende mottakermyndighet ikke vurdere kvaliteten på 

eller relevansen av de opplysningene eller begrunnelsene som 

er framlagt. 

3.  Dersom vedkommende mottakermyndighet anser 

søknaden som ufullstendig, skal den underrette søkeren om 

hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige for å kunne 

validere søknaden, og skal fastsette en rimelig frist for 

innsending av nevnte opplysninger. Denne fristen skal normalt 

ikke overstige 90 dager. 

Vedkommende mottakermyndighet skal innen 30 dager etter at 

tilleggsopplysningene er mottatt, validere søknaden dersom den 

anser at de framlagte tilleggsopplysningene er tilstrekkelige for 

at kravene i nr. 2 kan være oppfylt. 

Vedkommende mottakermyndighet skal avvise søknaden 

dersom søkeren ikke innen fristen har framlagt de 

opplysningene som det er anmodet om, og skal underrette 

søkeren om dette. 

4.  Dersom registeret over biocidprodukter nevnt i artikkel 71 

viser at en annen vedkommende myndighet enn vedkommende 

mottakermyndighet er i gang med å behandle en søknad om 

samme biocidprodukt, eller at den allerede har godkjent samme 

biocidprodukt, skal vedkommende mottakermyndighet avvise å 

vurdere søknaden. Vedkommende mottakermyndighet skal i så 

tilfelle underrette søkeren om muligheten for å søke om 

gjensidig anerkjennelse i samsvar med artikkel 33 eller 34. 

5.  Dersom nr. 3 ikke får anvendelse og vedkommende 

mottakermyndighet finner at søknaden er fullstendig, skal den 

validere søknaden og uten opphold underrette søkeren om dette, 

og angi dato for valideringen. 

Artikkel 30 

Vurdering av søknader 

1.  Innen 365 dager etter at en søknad er validert i samsvar 

med artikkel 29, skal vedkommende mottakermyndighet 

beslutte hvorvidt godkjenning skal gis i samsvar med 

artikkel 19. Myndigheten skal ta hensyn til resultatene av den 

sammenlignende vurderingen utført i samsvar med artikkel 23, 

dersom det er relevant.  
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2.  Dersom det viser seg at det er behov for 

tilleggsopplysninger for å kunne foreta vurderingen, skal 

vedkommende mottakermyndighet be søkeren om å sende inn 

slike opplysninger innen en gitt frist. Perioden på 365 dager 

nevnt i nr. 1 skal avbrytes på den datoen anmodningen 

framsettes, og skal ikke begynne å løpe igjen før opplysningene 

er mottatt. Avbrytelsen skal ikke overstige 180 dager til 

sammen, med mindre arten av de ønskede opplysningene eller 

uvanlige omstendigheter tilsier det. 

Vedkommende mottakermyndighet skal avvise søknaden 

dersom søkeren ikke innen fristen har framlagt de 

opplysningene som det er anmodet om, og skal underrette 

søkeren om dette. 

3.  Vedkommende mottakermyndighet skal innenfor perioden 

på 365 dager nevnt i nr. 1 

a)  utarbeide et utkast til rapport med et sammendrag av 

konklusjonene av sin vurdering og grunnlaget for å 

godkjenne biocidproduktet eller for å avslå å gi 

godkjenning («vurderingsrapporten»), 

b)  sende en elektronisk kopi av utkastet til vurderingsrapport 

til søkeren og gi denne en frist på 30 dager til å framsette 

merknader, og 

c)  ta behørig hensyn til disse merknadene når den utarbeider 

sin endelige vurdering. 

Artikkel 31 

Fornyelse av nasjonal godkjenning 

1.  En søknad av eller på vegne av en godkjenningsinnehaver 

som ønsker å søke om fornyelse av en nasjonal godkjenning for 

én eller flere produkttyper, skal framlegges for vedkommende 

mottakermyndighet minst 550 dager før godkjenningens 

utløpsdato. Dersom søknaden om fornyelse gjelder mer enn én 

produkttype, skal søknaden innleveres minst 550 dager før den 

tidligste utløpsdatoen. 

2.  Vedkommende mottakermyndighet skal fornye den 

nasjonale godkjenningen dersom vilkårene fastsatt i artikkel 19 

fortsatt er oppfylt. Myndigheten skal ta hensyn til resultatene av 

den sammenlignende vurderingen utført i samsvar med 

artikkel 23, dersom det er relevant. 

3.  Ved søknad om fornyelse skal søkeren framlegge 

a)  med forbehold for artikkel 21 nr. 1, alle relevante 

opplysninger som kreves i henhold til artikkel 20, som har 

framkommet siden den opprinnelige godkjenningen eller 

eventuelt den forrige fornyelsen, og  

b)  sin vurdering av hvorvidt konklusjonene i den opprinnelige 

eller forrige vurderingen av biocidproduktet fortsatt er 

gyldig, med eventuelle støtteopplysninger. 

4.  Vedkommende mottakermyndighet skal underrette 

søkeren om de gebyrene som skal betales i henhold til 

artikkel 80 nr. 2, og skal avvise søknaden dersom søkeren ikke 

har betalt gebyrene innen 30 dager. Myndigheten skal 

underrette søkeren om dette. 

Ved mottak av de gebyrene som skal betales i henhold til 

artikkel 80 nr. 2, skal vedkommende mottakermyndighet godta 

søknaden og underrette søkeren om dette, og angi dato for når 

søknaden ble godtatt. 

5.  Innen 90 dager etter at vedkommende mottakermyndighet 

har godtatt en søknad i samsvar med nr. 4, skal den på grunnlag 

av en vurdering av tilgjengelige opplysninger og behovet for å 

gjennomgå konklusjonene i den opprinnelige søknaden om 

godkjenning eller eventuelt den forrige fornyelsen, i lys av 

nåværende vitenskapelig kunnskap beslutte hvorvidt det er 

nødvendig med en fullstendig vurdering av søknaden om 

fornyelse, idet det tas hensyn til alle produkttyper det søkes om 

fornyelse for. 

6.  Dersom vedkommende mottakermyndighet beslutter at 

det er nødvendig med en fullstendig vurdering av søknaden, 

skal den treffe avgjørelse om fornyelse av godkjenningen etter å 

ha vurdert søknaden i samsvar med artikkel 30 nr. 1, 2 og 3. 

Dersom vedkommende mottakermyndighet beslutter at det ikke 

er nødvendig med en fullstendig vurdering av søknaden, skal 

den treffe avgjørelse om fornyelse av godkjenningen innen 

180 dager etter å ha godtatt søknaden i samsvar med nr. 4 i 

denne artikkel. 

7.  Dersom det på grunn av forhold som innehaveren av den 

nasjonale godkjenningen ikke har kontroll over, ikke treffes 

noen beslutning om fornyelse av nevnte godkjenning før den 

utløper, skal vedkommende mottakermyndighet gi en fornyelse 

for den tiden som trengs for å fullføre vurderingen. 

KAPITTEL VII 

FRAMGANGSMÅTER FOR GJENSIDIG ANERKJENNELSE 

Artikkel 32 

Godkjenning ved gjensidig anerkjennelse 

1.  Søknader om gjensidig anerkjennelse av en nasjonal 

godkjenning skal utarbeides i samsvar med framgangsmåtene 

fastsatt i artikkel 33 (etterfølgende gjensidig anerkjennelse), 

eller artikkel 34 (parallell gjensidig anerkjennelse). 

2.  Med forbehold for artikkel 37 skal alle medlemsstater som 

mottar søknader om gjensidig anerkjennelse av en nasjonal 

godkjenning for et biocidprodukt i samsvar med og med 

forbehold for framgangsmåtene fastsatt i dette kapittel, 

godkjenne biocidproduktet i henhold til de samme vilkårene.  
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Artikkel 33 

Etterfølgende gjensidig anerkjennelse 

1.  Søkere som ønsker å søke om etterfølgende gjensidig 

anerkjennelse i én eller flere medlemsstater («berørte 

medlemsstater») av den nasjonale godkjenningen av et 

biocidprodukt som allerede er gitt i en annen medlemsstat i 

samsvar med artikkel 17 («rapporterende medlemsstat»), skal 

innlevere en søknad til hver av de berørte medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter som i hvert tilfelle skal inneholde 

en oversettelse av den nasjonale godkjenningen som er gitt av 

den rapporterende medlemsstaten, på de av den berørte 

medlemsstatens offisielle språk som den måtte kreve. 

Vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene skal 

underrette søkeren om de gebyrene som skal betales i henhold 

til artikkel 80, og skal avvise søknaden dersom søkeren ikke har 

betalt gebyrene innen 30 dager. De skal underrette søkeren og 

de øvrige vedkommende myndigheter om dette. Ved mottak av 

de gebyrene som skal betales i henhold til artikkel 80, skal 

vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstatene godta 

søknaden og underrette søkeren om dette, og angi dato for når 

søknaden ble godtatt. 

2.  Innen 30 dager etter godtakelsen nevnt i nr. 1, skal de 

berørte medlemsstatene validere søknaden og underrette 

søkeren om dette, og angi dato for valideringen. 

Innen 90 dager etter at søknaden er validert, og med forbehold 

for artikkel 35, 36 og 37, skal de berørte medlemsstatene 

godkjenne produktomtalen for biocidproduktet nevnt i 

artikkel 22 nr. 2, og innføre sin tilslutning i registeret over 

biocidprodukter. 

3.  Innen 30 dager etter at det er oppnådd enighet, skal hver 

av de berørte medlemsstatene godkjenne biocidproduktet i 

samsvar med den godkjente produktomtalen for 

biocidproduktet. 

4.  Dersom det ikke oppnås enighet innen fristen på 90 dager 

nevnt i nr. 2 annet ledd, kan hver av de medlemsstatene som 

godkjenner produktomtalen for biocidproduktet nevnt i nr. 2, 

godkjenne produktet i samsvar med dette, med forbehold for 

artikkel 35, 36 og 37. 

Artikkel 34 

Parallell gjensidig anerkjennelse 

1. Søkere som ønsker å søke om parallell gjensidig 

anerkjennelse av et biocidprodukt som ennå ikke er godkjent i 

samsvar med artikkel 17 i noen medlemsstat, skal innlevere en 

søknad til vedkommende myndighet i en medlemsstat etter eget 

ønske («rapporterende medlemsstat»), som skal inneholde 

følgende: 

a)  opplysningene nevnt i artikkel 20, 

b)  en liste over alle medlemsstater der det søkes om en 

nasjonal godkjenning («berørte medlemsstater»). 

Rapporterende medlemsstat skal ha ansvar for å vurdere 

søknaden. 

2.  Samtidig med søknaden til rapporterende medlemsstat i 

samsvar med nr. 1, skal søkeren innlevere en søknad til 

vedkommende myndigheter i hver av de berørte 

medlemsstatene om gjensidig anerkjennelse av den 

godkjenningen som det ble søkt om hos rapporterende 

medlemsstat. Denne søknaden skal inneholde følgende: 

a)  navnet på den berørte rapporterende medlemsstaten og de 

berørte medlemsstatene, 

b)  produktomtalen for biocidproduktet som nevnt i artikkel 20 

nr. 1 bokstav a) ii) på de av de berørte medlemsstatenes 

offisielle språk som disse måtte kreve. 

3.  Vedkommende myndigheter i rapporterende medlemsstat 

og berørte medlemsstater skal underrette søkeren om de 

gebyrene som skal betales i henhold til artikkel 80, og skal 

avvise søknaden dersom søkeren ikke har betalt gebyrene innen 

30 dager. De skal underrette søkeren og de øvrige 

vedkommende myndigheter om dette. Ved mottak av de 

gebyrene som skal betales i henhold til artikkel 80, skal 

vedkommende myndigheter i den rapporterende medlemsstaten 

og de berørte medlemsstatene godta søknaden og underrette 

søkeren om dette, og angi dato for når søknaden ble godtatt. 

4.  Den rapporterende medlemsstaten skal validere søknaden 

i samsvar med artikkel 29 nr. 2 og 3 og underrette søkeren og 

de berørte medlemsstatene om dette. 

Innen 365 dager etter at en søknad er validert, skal den 

rapporterende medlemsstaten vurdere søknaden og utarbeide en 

vurderingsrapport i samsvar med artikkel 30 nr. 3, og skal 

sende sin vurderingsrapport og produktomtalen for 

biocidproduktet til de berørte medlemsstatene og til søkeren. 

5.  Innen 90 dager etter mottak av dokumentene nevnt i nr. 4 

og med forbehold for artikkel 35, 36 og 37, skal de berørte 

medlemsstatene godkjenne produktomtalen for biocidproduktet 

og innføre sin tilslutning i registeret over biocidprodukter. Den 

rapporterende medlemsstaten skal innføre den godkjente 

produktomtalen for biocidproduktet og den endelige 

vurderingsrapporten i registeret over biocidprodukter, sammen 

med eventuelle avtalte vilkår som pålegges i forbindelse med 

tilgjengeliggjøringen på markedet eller bruken av 

biocidproduktet.  
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6.  Innen 30 dager etter at det er oppnådd enighet, skal den 

rapporterende medlemsstaten og hver av de berørte 

medlemsstatene godkjenne biocidproduktet i samsvar med den 

godkjente produktomtalen for biocidproduktet. 

7.  Dersom det ikke oppnås enighet innen fristen på 90 dager 

nevnt i nr. 5, kan hver av de medlemsstatene som godkjenner 

produktomtalen for biocidproduktet, godkjenne produktet i 

samsvar med dette, med forbehold for artikkel 35, 36 og 37. 

Artikkel 35 

Henvisning av innvendinger til samordningsgruppen 

1.  En samordningsgruppe skal nedsettes for å undersøke alle 

spørsmål, unntatt forholdene nevnt i artikkel 37, som gjelder 

hvorvidt et biocidprodukt som det er innlevert en søknad om 

gjensidig anerkjennelse for, i henhold til artikkel 33 eller 34, 

oppfyller vilkårene i artikkel 19 for godkjenning. 

Alle medlemsstatene og Kommisjonen skal ha rett til å delta i 

arbeidet til samarbeidsgruppen. Byrået skal ivareta 

samordningsgruppens sekretariat. 

Samordningsgruppen skal fastsette sin forretningsorden. 

2.  Dersom en av de berørte medlemsstatene anser at et 

biocidprodukt som er vurdert av rapporterende medlemsstat, 

ikke oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 19, skal den sende en 

detaljert redegjørelse om de punktene det er uenighet om og 

begrunnelsen for sine synspunkter til rapporterende 

medlemsstat, de øvrige berørte medlemsstatene, søkeren og 

eventuelt godkjenningsinnehaveren. De punktene det er 

uenighet om, skal omgående forelegges samordningsgruppen. 

3.  I samordningsgruppen skal alle medlemsstatene nevnt i 

nr. 2 i denne artikkel gjøre sitt ytterste for å oppnå enighet om 

hvilke tiltak som skal treffes. De skal gi søkeren anledning til å 

framlegge sine synspunkter. Dersom de kommer til enighet 

innen 60 dager etter å ha forelagt punktene det er uenighet om, 

som nevnt i nr. 2 i denne artikkel, skal den rapporterende 

medlemsstaten føre inn avtalen i registeret over 

biocidprodukter. Framgangsmåten skal deretter anses som 

avsluttet, og rapporterende medlemsstat og hver berørte 

medlemsstat skal godkjenne biocidproduktet i samsvar med 

artikkel 33 nr. 4 eller artikkel 34 nr. 6, alt etter hva som er 

relevant. 

Artikkel 36 

Henvisning av uløste innvendinger til Kommisjonen 

1.  Dersom medlemsstatene nevnt i artikkel 35 nr. 2 ikke 

oppnår enighet innenfor perioden på 60 dager som fastsatt i 

artikkel 35 nr. 3, skal den rapporterende medlemsstaten 

umiddelbart underrette Kommisjonen og redegjøre nærmere for 

de punktene som medlemsstatene ikke har klart å komme til 

enighet om, og årsakene til deres uenighet. En kopi av 

redegjørelsen skal videresendes til de berørte medlemsstatene, 

søkeren og eventuelt godkjenningsinnehaveren. 

2.  Kommisjonen kan be Byrået om en uttalelse i spørsmål av 

vitenskapelig eller teknisk art som medlemsstatene reiser. 

Dersom Kommisjonen ikke ber Byrået om en uttalelse, skal den 

gi søkeren og eventuelt godkjenningsinnehaveren anledning til 

å framlegge skriftlige merknader innen 30 dager. 

3.  Kommisjonen skal ved gjennomføringsrettsakter vedta en 

beslutning om den forelagte saken. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 82 nr. 3. 

4.  Beslutningen nevnt i nr. 3 skal rettes til alle 

medlemsstatene og meddeles til orientering til søkeren og 

eventuelt godkjenningsinnehaveren. De berørte medlemsstatene 

og den rapporterende medlemsstaten skal innen 30 dager etter 

at de ble underrettet om beslutningen, enten gi eller avslå å gi 

godkjenning eller tilbakekalle godkjenningen, eller gjøre de 

endringene i vilkårene som er nødvendige for å etterkomme 

beslutningen. 

Artikkel 37 

Unntak fra gjensidig anerkjennelse 

1.  Som unntak fra artikkel 32 nr. 2 kan enhver av de berørte 

medlemsstatene foreslå å avslå å gi godkjenning eller endre 

vilkårene for godkjenningen som skal gis, forutsatt at et slikt 

tiltak kan begrunnes i 

a)  miljøvern, 

b)  offentlig orden eller offentlig sikkerhet, 

c)  vern av menneskers liv og helse, særlig sårbare grupper, 

eller vern av dyr eller planter, 

d)  vern av nasjonalskatter som er av kunstnerisk, historisk 

eller arkeologisk verdi, eller  

e)  at organismene i målgruppen ikke forekommer i skadelige 

mengder.  
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Hver av de berørte medlemsstatene kan i henhold til første ledd 

særlig foreslå å avslå å gi en godkjenning eller endre vilkårene i 

en godkjenning som skal gis for et biocidprodukt, som 

inneholder et aktivt stoff som omfattes av artikkel 5 nr. 2 eller 

artikkel 10 nr. 1. 

2.  Den berørte medlemsstaten skal overfor søkeren redegjøre 

nærmere for hvorfor den ønsker et unntak i henhold til nr. 1, og 

skal forsøke å komme til enighet med søkeren om det foreslåtte 

unntaket. 

Dersom den berørte medlemsstaten ikke klarer å komme til 

enighet med søkeren eller ikke mottar svar fra søkeren innen 

60 dager etter nevnte redegjørelse, skal den underrette 

Kommisjonen. I så tilfelle 

a)  kan Kommisjonen be Byrået om en uttalelse i spørsmål av 

vitenskapelig eller teknisk art som søkeren eller den berørte 

medlemsstaten reiser, 

b)  skal Kommisjonen vedta en beslutning om unntak etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 82 nr. 3. 

Kommisjonens beslutning skal rettes til den berørte 

medlemsstaten, og Kommisjonen skal underrette søkeren om 

dette. 

Den berørte medlemsstaten skal treffe de tiltak som er 

nødvendige for å etterleve Kommisjonens beslutning, innen 

30 dager etter underretningen. 

3.  Dersom Kommisjonen ikke har vedtatt en beslutning i 

henhold til nr. 2 innen 90 dager etter at den ble underrettet i 

samsvar med nr. 2 annet ledd, kan den berørte medlemsstaten 

gjennomføre det unntaket som foreslås i henhold til nr. 1. 

Mens framgangsmåten i denne artikkel gjennomføres, skal 

medlemsstatenes plikt til å tillate et biocidprodukt innen to år 

etter at det ble godkjent, som nevnt i artikkel 89 nr. 3 første 

ledd, midlertidig oppheves. 

4.  Som unntak fra artikkel 32 nr. 2 kan en medlemsstat nekte 

å godkjenne produkttype 15, 17 og 20 med henvisning til dyrs 

velferd. Medlemsstatene skal uten opphold underrette øvrige 

medlemsstater og Kommisjonen om eventuelle beslutninger de 

treffer om dette og begrunnelsen for beslutningen. 

Artikkel 38 

Byråets uttalelse 

1.  På anmodning fra Kommisjonen i henhold til artikkel 36 

nr. 2 eller artikkel 37 nr. 2 skal Byrået avgi en uttalelse innen 

120 dager etter å ha fått saken forelagt. 

2.  Før Byrået avgir sin uttalelse, skal det gi søkeren og 

eventuelt godkjenningsinnehaveren anledning til å framlegge 

skriftlige merknader innen en angitt frist på høyst 30 dager. 

Byrået kan utsette fristen nevnt i nr. 1 for å gi søkeren eller 

godkjenningsinnehaveren anledning til å utarbeide merknader. 

Artikkel 39 

Søknad om gjensidig anerkjennelse hos offisielle eller 

vitenskapelige organer 

1.  Dersom det i en medlemsstat ikke er innlevert noen 

søknad om nasjonal godkjenning av et biocidprodukt som 

allerede er godkjent i en annen medlemsstat, kan offisielle eller 

vitenskapelige organer for bekjempelse av skadegjørere eller 

vern av folkehelsen i henhold til framgangsmåten for gjensidig 

anerkjennelse som fastsatt i artikkel 33, og med samtykke fra 

godkjenningsinnehaver i nevnte andre medlemsstat, søke om en 

nasjonal godkjenning av det samme biocidproduktet, med 

samme bruk og samme vilkår for bruk som i nevnte 

medlemsstat. 

Søkeren skal dokumentere at bruken av et slikt biocidprodukt er 

av allmenn interesse i nevnte medlemsstat. 

Søknaden skal sendes inn sammen med de gebyrene som skal 

betales i henhold til artikkel 80. 

2.  Dersom vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstaten anser at biocidproduktet oppfyller vilkårene 

nevnt i artikkel 19, og vilkårene i denne artikkel er oppfylt, skal 

vedkommende myndighet godkjenne at biocidproduktet gjøres 

tilgjengelig på markedet og bruken av det. I så fall skal organet 

som innleverte søknaden, ha samme rettigheter og forpliktelser 

som andre godkjenningsinnehavere. 

Artikkel 40 

Tilleggsregler og tekniske retningslinjer 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i samsvar med artikkel 83 om fastsettelse av tilleggsregler for 

fornyelse av godkjenninger som krever gjensidig anerkjennelse. 

Kommisjonen skal også utarbeide tekniske retningslinjer for å 

legge til rette for gjennomføringen av dette kapittel, særlig 

artikkel 37 og 39.  
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KAPITTEL VIII 

EU-GODKJENNING AV BIOCIDPRODUKTER 

AVSNITT 1 

Tildeling av EU-godkjenning 

Artikkel 41 

EU-godkjenning 

En EU-godkjenning gitt av Kommisjonen i samsvar med dette 

avsnitt skal være gyldig i hele Unionen med mindre annet er 

angitt. Den skal gi de samme rettighetene og forpliktelsene i 

hver enkelt medlemsstat som en nasjonal godkjenning. For 

kategoriene av biocidprodukter nevnt i artikkel 42 nr. 1 kan 

søkeren søke om EU-godkjenning som et alternativ til å søke 

om nasjonal godkjenning og gjensidig anerkjennelse. 

Artikkel 42 

Biocidprodukter som kan få EU-godkjenning 

1.  Søkere kan søke om EU-godkjenning for biocidprodukter 

som har lignende bruksvilkår i hele Unionen, unntatt 

biocidprodukter som inneholder aktive stoffer som faller inn 

under artikkel 5 og biocidprodukter av produkttype 14, 15, 17, 

20 og 21. EU-godkjenning kan gis 

a)  fra 1. september 2013 for biocidprodukter som inneholder 

ett eller flere nye aktive stoffer, og biocidprodukter av 

produkttype 1, 3, 4, 5, 18 og 19, 

b)  fra 1. januar 2017 for biocidprodukter av produkttype 2, 6 

og 13, og 

c)  fra 1. januar 2020 for biocidprodukter av alle øvrige 

produkttyper. 

2.  Kommisjonen skal innen 1. september 2013 utarbeide 

veiledningsdokumenter om definisjonen av begrepet «lignende 

bruksvilkår i hele Unionen». 

3.  Kommisjonen skal oversende en rapport til 

Europaparlamentet og Rådet om anvendelsen av denne artikkel 

innen 31. desember 2017. Rapporten skal inneholde en 

vurdering av utelukkelsen av produkttype 14, 15, 17, 20 og 21 

fra EU-godkjenningen. 

Rapporten skal eventuelt ledsages av relevante forslag til 

vedtak etter den ordinære regelverksprosessen. 

Artikkel 43 

Innlevering og validering av søknader 

1.  Søkere som ønsker å søke om EU-godkjenning i samsvar 

med artikkel 42 nr. 1, skal innlevere en søknad til Byrået med 

en bekreftelse på at biocidproduktet har lignende bruksvilkår i 

hele Unionen, og underrette Byrået om navnet på 

vedkommende myndighet i den medlemsstaten som de foreslår 

bør vurdere søknaden, samt framlegge en skriftlig bekreftelse 

på at vedkommende myndighet samtykker i dette. Nevnte 

vedkommende myndighet skal være den vurderende 

vedkommende myndighet. 

2.  Byrået skal underrette søkeren om de gebyrene som skal 

betales i henhold til artikkel 80 nr. 1, og skal avvise søknaden 

dersom søkeren ikke har betalt gebyrene innen 30 dager. Byrået 

skal underrette søkeren og den vurderende vedkommende 

myndighet om dette. 

Ved mottak av de gebyrene som skal betales i henhold til 

artikkel 80 nr. 1, skal Byrået godta søknaden og underrette 

søkeren og den vurderende vedkommende myndighet om dette, 

og angi dato for når søknaden ble godtatt. 

3.  Innen 30 dager etter at Byrået har godtatt en søknad, skal 

den vurderende vedkommende myndighet validere søknaden 

dersom opplysningene nevnt i artikkel 20 er framlagt. 

I forbindelse med valideringen nevnt i første ledd skal den 

vurderende vedkommende myndighet ikke vurdere kvaliteten 

på eller relevansen av de opplysningene eller begrunnelsene 

som er framlagt. 

Så snart som mulig etter at Byrået har godtatt en søknad, skal 

den vurderende vedkommende myndighet underrette søkeren 

om de gebyrene som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 2, 

og skal avvise søknaden dersom søkeren ikke har betalt 

gebyrene innen 30 dager. Myndigheten skal underrette søkeren 

om dette. 

4.  Dersom den vurderende vedkommende myndighet anser 

søknaden som ufullstendig, skal den underrette søkeren om 

hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige for å kunne 

vurdere søknaden, og skal fastsette en rimelig frist for 

innsending av nevnte opplysninger. Denne fristen skal normalt 

ikke overstige 90 dager. 

Den vurderende vedkommende myndighet skal innen 30 dager 

etter at tilleggsopplysningene er mottatt, validere søknaden 

dersom den anser at de framlagte tilleggsopplysningene er 

tilstrekkelige for at kravet i nr. 3 kan være oppfylt. 

Den vurderende vedkommende myndighet skal avvise 

søknaden dersom søkeren ikke innen fristen har framlagt de 

opplysningene som det er anmodet om, og skal underrette 

søkeren om dette. I slike tilfeller skal en del av det gebyret som 

er innbetalt i samsvar med artikkel 80 nr. 1 og 2, tilbakebetales.  
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5.  Når den vurderende vedkommende myndighet har validert 

en søknad i samsvar med nr. 3 og 4, skal den uten opphold 

underrette søkeren, Byrået og andre vedkommende 

myndigheter om dette, og angi dato for valideringen. 

6.  Byråets beslutninger i henhold til nr. 2 i denne artikkel 

kan påklages i samsvar med artikkel 77. 

Artikkel 44 

Vurdering av søknader 

1.  Den vurderende vedkommende myndighet skal innen 365 

dager etter at en søknad er validert, vurdere den i samsvar med 

artikkel 19, herunder når det er relevant, eventuelle forslag om 

å tilpasse opplysningskravene framlagt i samsvar med 

artikkel 21 nr. 2, og sende en vurderingsrapport og 

konklusjonene av sin vurdering til Byrået. 

Før den vurderende vedkommende myndighet framlegger sine 

konklusjoner for Byrået, skal den gi søkeren 30 dager til å 

komme med skriftlige merknader til konklusjonene av 

vurderingen. Den vurderende vedkommende myndighet skal ta 

behørig hensyn til disse merknadene når den utarbeider sin 

endelige vurdering. 

2.  Dersom det viser seg at det er behov for 

tilleggsopplysninger for å kunne foreta vurderingen, skal den 

vurderende vedkommende myndighet anmode søkeren om å 

sende inn slike opplysninger innen en gitt frist, og skal 

underrette Byrået om dette. Perioden på 365 dager nevnt i nr. 1 

skal avbrytes på den datoen anmodningen framsettes, og skal 

ikke begynne å løpe igjen før opplysningene er mottatt. 

Avbrytelsen skal imidlertid ikke overstige 180 dager til 

sammen, med mindre uvanlige omstendigheter eller arten av de 

ønskede opplysningene tilsier det. 

3.  Byrået skal innen 180 dager etter å ha mottatt 

konklusjonene av vurderingen utarbeide og framlegge for 

Kommisjonen en uttalelse om godkjenningen av 

biocidproduktet. 

Dersom Byrået anbefaler å godkjenne biocidproduktet, skal 

uttalelsen inneholde minst følgende: 

a)  en erklæring om hvorvidt vilkårene fastsatt i artikkel 19 

nr. 1 er oppfylt, og et utkast til produktomtale for 

biocidproduktet, som nevnt i artikkel 22 nr. 2, 

b)  når det er relevant, en nærmere beskrivelse av de vilkårene 

som bør fastsettes for tilgjengeliggjøringen på markedet 

eller bruken av biocidproduktet, 

c)  den endelige vurderingsrapporten om biocidproduktet. 

4.  Innen 30 dager etter at Byrået har oversendt sin uttalelse 

til Kommisjonen, skal Byrået, dersom det er relevant, 

oversende utkastet til produktomtale for biocidproduktet til 

Kommisjonen, i henhold til artikkel 22 nr. 2, på alle de 

offisielle språkene i Unionen. 

5.  Når Kommisjonen mottar Byråets uttalelse, skal den enten 

vedta en gjennomføringsforordning for å gi EU-godkjenning av 

biocidproduktet eller en gjennomføringsbeslutning der det 

fastslås at det ikke er gitt EU-godkjenning av biocidproduktet. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 82 

nr. 3. 

Kommisjonen skal på anmodning fra en medlemsstat beslutte å 

tilpasse visse vilkår i en EU-godkjenning særskilt for nevnte 

medlemsstats territorium eller beslutte at en EU-godkjenning 

ikke skal gjelde på denne medlemsstatens territorium dersom 

anmodningen kan begrunnes med ett eller flere av hensynene 

nevnt i artikkel 37 nr. 1. 

AVSNITT 2 

Fornyelse av EU-godkjenninger 

Artikkel 45 

Innlevering og godtakelse av søknader 

1.  En søknad av eller på vegne av en godkjenningsinnehaver 

som ønsker å søke om fornyelse av en EU-godkjenning, skal 

innleveres til Byrået minst 550 dager før godkjenningens 

utløpsdato. 

Søknaden skal sendes inn sammen med de gebyrene som skal 

betales i henhold til artikkel 80 nr. 1. 

2.  Ved søknad om fornyelse skal søkeren framlegge 

a)  med forbehold for artikkel 21 nr. 1, alle relevante 

opplysninger som kreves i henhold til artikkel 20, og som 

har framkommet siden den opprinnelige godkjenningen 

eller eventuelt den forrige fornyelsen, og  

b)  sin vurdering av hvorvidt konklusjonene i den opprinnelige 

eller forrige vurderingen av biocidproduktet fortsatt er 

gyldig, med eventuelle støtteopplysninger. 

3.  Søkeren skal også oppgi navnet på vedkommende 

myndighet i den medlemsstaten som vedkommende foreslår bør 

vurdere søknaden om fornyelse, samt framlegge en skriftlig 

bekreftelse på at nevnte vedkommende myndighet samtykker i 

dette. Nevnte vedkommende myndighet skal være den 

vurderende vedkommende myndighet.  
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Byrået skal underrette søkeren om de gebyrene som skal betales 

til Byrået i henhold til artikkel 80 nr. 1, og skal avvise søknaden 

dersom søkeren ikke har betalt gebyrene innen 30 dager. Byrået 

skal underrette søkeren og den vurderende vedkommende 

myndighet om dette. 

Ved mottak av de gebyrene som skal betales til Byrået i 

henhold til artikkel 80 nr. 1, skal Byrået godta søknaden og 

underrette søkeren og den vurderende vedkommende 

myndighet om dette, og angi dato for når søknaden ble godtatt. 

4.  Byråets beslutninger i henhold til nr. 3 i denne artikkel 

kan påklages i samsvar med artikkel 77. 

Artikkel 46 

Vurdering av søknader om fornyelse 

1.  Innen 30 dager etter at Byrået har godtatt en søknad i 

samsvar med artikkel 45 nr. 3 skal den vurderende 

vedkommende myndighet, på grunnlag av en vurdering av 

tilgjengelige opplysninger og behovet for å gjennomgå 

konklusjonene i den opprinnelige vurderingen av søknaden om 

EU-godkjenning eller eventuelt den forrige fornyelsen, i lys av 

nåværende vitenskapelig kunnskap beslutte hvorvidt det er 

nødvendig med en fullstendig vurdering av søknaden om 

fornyelse. 

2.  Dersom den vurderende vedkommende myndighet 

beslutter at det er nødvendig med en fullstendig vurdering av 

søknaden, skal vurderingen gjennomføres i samsvar med 

artikkel 44 nr. 1 og 2. 

Dersom den vurderende vedkommende myndighet beslutter at 

det ikke er nødvendig med en fullstendig vurdering av 

søknaden, skal den innen 180 dager etter at Byrået godtok 

søknaden, utarbeide og framlegge for Byrået en anbefaling om 

fornyelse av godkjenningen. Myndigheten skal gi søkeren en 

kopi av sin anbefaling. 

Så snart som mulig etter at Byrået har godtatt en søknad, skal 

den vurderende vedkommende myndighet underrette søkeren 

om de gebyrene som skal betales i henhold til artikkel 80 nr. 2, 

og skal avvise søknaden dersom søkeren ikke har betalt 

gebyrene innen 30 dager. Myndigheten skal underrette søkeren 

om dette. 

3.  Byrået skal innen 180 dager etter å ha mottatt en 

anbefaling fra den vurderende vedkommende myndighet, 

utarbeide og framlegge for Kommisjonen en uttalelse om 

fornyelse av EU-godkjenningen. 

4.  Når Kommisjonen mottar Byråets uttalelse, skal den enten 

vedta en gjennomføringsforordning for å fornye EU-

godkjenningen eller en gjennomføringsbeslutning om å avslå å 

fornye EU-godkjenningen. Slike gjennomføringsrettsakter skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 82 nr. 3. 

Kommisjonen skal fornye EU-godkjenningen dersom vilkårene 

fastsatt i artikkel 19 fortsatt er oppfylt. 

5.  Dersom det på grunn av forhold som innehaveren av EU-

godkjenningen ikke har kontroll over, ikke treffes noen 

beslutning om fornyelse av godkjenningen før den utløper, skal 

Kommisjonen gi en fornyelse for den tiden som trengs for å 

fullføre vurderingen, i form av gjennomføringsrettsakter. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

rådgivende komité nevnt i artikkel 82 nr. 2. 

KAPITTEL IX 

TILBAKEKALLING, GJENNOMGÅELSE OG ENDRING AV 

GODKJENNINGER 

Artikkel 47 

Meldingsplikt ved uventede virkninger eller 

skadevirkninger 

1.  Dersom godkjenningsinnehaver får kjennskap til 

opplysninger om det godkjente biocidproduktet eller det aktive 

stoffet eller de aktive stoffene det inneholder, som kan påvirke 

godkjenningen, skal vedkommende uten opphold underrette 

vedkommende myndighet som ga den nasjonale 

godkjenningen, og Byrået, eller Kommisjonene og Byrået 

dersom det gjelder en EU-godkjenning. Særlig skal det gis 

opplysning om følgende: 

a)  nye opplysninger eller ny informasjon om skadevirkningene 

av det aktive stoffet eller biocidproduktet for mennesker, 

særlig sårbare grupper, dyr eller miljøet, 

b)  opplysninger om at det aktive stoffet kan føre til utvikling 

av resistens, 

c)  nye opplysninger eller ny informasjon om at 

biocidproduktet ikke er tilstrekkelig effektivt. 

2.  Vedkommende myndighet som ga den nasjonale 

godkjenningen, eller Byrået dersom det gjelder en EU-

godkjenning, skal undersøke hvorvidt godkjenningen må endres 

eller tilbakekalles i samsvar med artikkel 48. 

3.  Vedkommende myndighet som ga den nasjonale 

godkjenningen, eller Byrået dersom det gjelder en EU-

godkjenning, skal uten opphold underrette vedkommende 

myndigheter i øvrige medlemsstater, og Kommisjonen når det 

er aktuelt, om alle slike opplysninger eller all slik informasjon 

de mottar. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstater som har gitt en 

nasjonal godkjenning for samme biocidprodukt i henhold til 

framgangsmåten for gjensidig anerkjennelse, skal undersøke 

hvorvidt godkjenningen må endres eller tilbakekalles i samsvar 

med artikkel 48.  
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Artikkel 48 

Tilbakekalling eller endring av en godkjenning 

1.  Med forbehold for artikkel 23 skal vedkommende 

myndighet i en medlemsstat, eller Kommisjonen dersom det 

gjelder en EU-godkjenning, til enhver tid tilbakekalle eller 

endre en godkjenning den har gitt, dersom den anser at 

a)  vilkårene nevnt i artikkel 19 eller når det er relevant, i 

artikkel 25, ikke er oppfylt, 

b)  godkjenningen ble gitt på grunnlag av uriktige eller 

villedende opplysninger, eller 

c)  godkjenningsinnehaveren ikke har vært i stand til å oppfylle 

sine forpliktelser i henhold til godkjenningen eller denne 

forordning. 

2.  Dersom vedkommende myndighet, eller Kommisjonen 

når det gjelder en EU-godkjenning, har til hensikt å tilbakekalle 

eller endre en godkjenning, skal den underrette 

godkjenningsinnehaveren om dette og gi vedkommende 

anledning til å framsette merknader eller tilleggsopplysninger 

innen en gitt frist. Den vurderende vedkommende myndighet, 

eller Kommisjonen dersom det gjelder en EU-godkjenning, skal 

ta behørig hensyn til disse merknadene når den utarbeider sin 

endelige beslutning. 

3.  Dersom vedkommende myndighet, eller Kommisjonen 

når det gjelder en EU-godkjenning, tilbakekaller eller endrer en 

godkjenning i samsvar med nr. 1, skal den uten opphold 

underrette godkjenningsinnehaveren, vedkommende 

myndigheter i øvrige medlemsstater og Kommisjonen når det er 

relevant. 

Vedkommende myndigheter som har gitt godkjenninger i 

henhold til framgangsmåten for gjensidig anerkjennelse av 

biocidprodukter hvis godkjenning er blitt tilbakekalt eller 

endret, skal innen 120 dager etter underretningen tilbakekalle 

eller endre godkjenningene og underrette Kommisjonen om 

dette. 

I tilfelle uenighet mellom vedkommende myndigheter i visse 

medlemsstater om nasjonale godkjenninger som krever 

gjensidig anerkjennelse, får framgangsmåtene fastsatt i 

artikkel 35 og 36 tilsvarende anvendelse. 

Artikkel 49 

Tilbakekalling av en godkjenning på anmodning fra 

godkjenningsinnehaver 

Etter grunngitt søknad fra en godkjenningsinnehaver skal 

vedkommende myndighet som ga den nasjonale 

godkjenningen, eller Kommisjonen dersom det gjelder en EU-

godkjenning, tilbakekalle godkjenningen. Dersom en slik 

anmodning gjelder en EU-godkjenning, skal den framlegges for 

Byrået. 

Artikkel 50 

Endring av en godkjenning på anmodning fra 

godkjenningsinnehaver 

1.  Endringer i vilkårene knyttet til en godkjenning, skal bare 

gjøres av den vedkommende myndigheten som godkjente 

biocidproduktet, eller av Kommisjonen dersom det gjelder en 

EU-godkjenning. 

2.  En godkjenningsinnehaver som ønsker å endre noen av 

opplysningene knyttet til den opprinnelige søknaden om 

godkjenning av produktet, skal sende søknad om dette til 

vedkommende myndigheter i de relevante medlemsstatene som 

godkjente biocidproduktet, eller til Byrået dersom det gjelder en 

EU-godkjenning. Disse vedkommende myndigheter skal 

beslutte, eller dersom det gjelder en EU-godkjenning, skal 

Byrået undersøke og Kommisjonen beslutte, hvorvidt vilkårene 

i artikkel 19, eller artikkel 25 når det er relevant, fortsatt er 

oppfylt, og hvorvidt vilkårene knyttet til godkjenningen må 

endres. 

Søknaden skal sendes inn sammen med de gebyrene som skal 

betales i henhold til artikkel 80 nr. 1 og 2. 

3.  En endring av en eksisterende godkjenning skal falle inn 

under en av følgende kategorier av endringer: 

a)  administrativ endring, 

b)  mindre endring, eller 

c)  større endring. 

Artikkel 51 

Nærmere regler 

For å sikre en harmonisert framgangsmåte for tilbakekalling og 

endring av godkjenninger skal Kommisjonen fastsette nærmere 

regler for anvendelsen av artikkel 47-50 i form av 

gjennomføringsrettsakter. Slike gjennomføringsrettsakter skal 

vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 82 nr. 3. 

Reglene nevnt i første ledd i denne artikkel skal blant annet 

bygge på følgende prinsipper: 

a)  en forenklet framgangsmåte for melding skal anvendes ved 

administrative endringer, 

b)  en kortere vurderingsperiode skal fastsettes for mindre 

endringer, 

c)  ved større endringer skal vurderingsperioden stå i forhold til 

omfanget av den foreslåtte endringen.  
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Artikkel 52 

Henstand 

Uten hensyn til artikkel 89, dersom vedkommende myndighet, 

eller Kommisjonen når det gjelder et biocidprodukt som er 

godkjent på EU-plan, tilbakekaller eller endrer en godkjenning 

eller beslutter ikke å fornye den, skal den gi henstand for 

sluttbehandling, tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av 

eksisterende lagre, med mindre fortsatt tilgjengeliggjøring på 

markedet eller bruk av biocidproduktet vil utgjøre en 

uakseptabel risiko for menneskers eller dyrs helse eller miljøet. 

Henstanden skal ikke overstige 180 dager for 

tilgjengeliggjøring på markedet, og ytterligere høyst 180 dager 

for sluttbehandling og bruk av eksisterende lagre av det berørte 

biocidproduktet. 

KAPITTEL X 

PARALLELLHANDEL 

Artikkel 53 

Parallellhandel 

1.  En vedkommende myndighet i en medlemsstat 

(«innførselsstaten») skal på anmodning fra søkeren gi tillatelse 

til parallellhandel med et biocidprodukt som er godkjent i en 

annen medlemsstat («opprinnelsesstaten») med henblikk på 

tilgjengeliggjøring på markedet og bruk i innførselsstaten, 

dersom den vedkommende myndighet i samsvar med nr. 3 

fastsetter at biocidproduktet er identisk med et biocidprodukt 

som allerede er godkjent i innførselsstaten 

(«referanseproduktet»). 

Søkeren som har til hensikt å bringe biocidproduktet i 

omsetning i innførselsstaten, skal innlevere søknaden om 

parallellhandel til vedkommende myndighet i innførselsstaten. 

Søknaden skal sendes inn sammen med opplysningene nevnt i 

nr. 4 og alle andre opplysninger som er nødvendige for å vise at 

biocidproduktet er identisk med referanseproduktet som fastsatt 

i nr. 3. 

2.  Dersom vedkommende myndighet i innførselsstaten 

fastsetter at et biocidprodukt er identisk med 

referanseproduktet, skal den gi tillatelse til parallellhandel 

innen 60 dager etter mottak av de gebyrene som skal betales i 

henhold til artikkel 80 nr. 2. Vedkommende myndighet i 

innførselsstaten kan anmode vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten om nødvendige tilleggsopplysninger for å 

fastslå hvorvidt produktet er identisk med referanseproduktet. 

Vedkommende myndighet i opprinnelsesstaten skal framlegge 

de opplysningene som det er anmodet om, innen 30 dager etter 

at anmodningen ble mottatt. 

3.  Et biocidprodukt skal betraktes som identisk med 

referanseproduktet bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a)  de er framstilt av samme selskap, av et assosiert foretak 

eller på lisens i samsvar med samme framstillingsprosess, 

b)  de er identiske med hensyn til utforming og når det gjelder 

spesifikasjon og innhold av de aktive stoffene, 

c)  de inneholder de samme ikke-aktive stoffene, og 

d)  emballasjens størrelse, materiale eller form har enten 

samme eller en tilsvarende mulig skadevirkning på 

produktsikkerheten med hensyn til menneskers eller dyrs 

helse eller miljøet. 

4.  En søknad om tillatelse til parallellhandel skal inneholde 

følgende opplysninger og punkter: 

a)  biocidproduktets navn og godkjenningsnummer i 

opprinnelsesstaten, 

b)  navn og adresse til vedkommende myndighet i 

opprinnelsesstaten, 

c)  navn og adresse til godkjenningsinnehaver i 

opprinnelsesstaten, 

d)  opprinnelig etikett og bruksanvisning som biocidproduktet 

distribueres med i opprinnelsesstaten, dersom dette anses 

nødvendig for undersøkelsen som vedkommende 

myndighet i innførselsstaten skal utføre, 

e)  søkerens navn og adresse, 

f)  navnet som skal brukes på biocidproduktet som skal 

distribueres i innførselsstaten, 

g)  et utkast til etikett for det biocidproduktet som ønskes gjort 

tilgjengelig på markedet i innførselsstaten på 

innførselsstatens offisielle språk, med mindre nevnte 

medlemsstat fastsetter noe annet, 

h)  en prøve av biocidproduktet som ønskes innført, dersom det 

anses som nødvendig av vedkommende myndighet i 

innførselsstaten, 

i)  referanseproduktets navn og godkjenningsnummer i 

innførselsstaten. 

Vedkommende myndighet i innførselsstaten kan kreve en 

oversettelse av de relevante delene av den originale 

bruksanvisningen nevnt i bokstav d).  
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5.  Tillatelsen til parallellhandel skal stille de samme 

vilkårene for tilgjengeliggjøring på markedet og bruk som 

godkjenningen av referanseproduktet. 

6.  Tillatelsen til parallellhandel skal ha samme 

gyldighetsperiode som godkjenningen av referanseproduktet i 

innførselsstaten. 

Dersom godkjenningsinnehaveren for referanseproduktet søker 

om tilbakekalling av godkjenningen i samsvar med artikkel 49, 

og kravene i artikkel 19 fortsatt er oppfylt, skal tillatelsen til 

parallellhandel utløpe på den datoen godkjenningen av 

referanseproduktet normalt ville ha utløpt. 

7.  Med forbehold for særlige bestemmelser i denne artikkel 

skal artikkel 47-50 og kapittel XV få tilsvarende anvendelse på 

biocidprodukter som gjøres tilgjengelig på markedet i henhold 

til en tillatelse til parallellhandel. 

8.  Vedkommende myndighet i innførselsstaten kan trekke 

tilbake en tillatelse til parallellhandel dersom godkjenningen av 

det innførte biocidproduktet trekkes tilbake i opprinnelsesstaten 

av hensyn til sikkerhet eller virkning. 

KAPITTEL XI 

TEKNISK EKVIVALENS 

Artikkel 54 

Vurdering av teknisk ekvivalens 

1.  Dersom det er nødvendig å fastslå teknisk ekvivalens for 

aktive stoffer, skal vedkommende som ønsker å fastslå 

ekvivalensen («søkeren»), innlevere en søknad til Byrået og 

betale de aktuelle gebyrene i samsvar med artikkel 80 nr. 1. 

2.  Søkeren skal framlegge alle opplysninger som Byrået 

krever for å vurdere teknisk ekvivalens. 

3.  Byrået skal underrette søkeren om de gebyrene som skal 

betales i henhold til artikkel 80 nr. 1, og skal avvise søknaden 

dersom søkeren ikke har betalt gebyrene innen 30 dager. Byrået 

skal underrette søkeren og den vurderende vedkommende 

myndighet om dette. 

4.  Etter å ha gitt søkeren anledning til å framsette 

merknader, skal Byrået treffe en beslutning innen 90 dager etter 

mottak av søknaden nevnt i nr. 1, og skal meddele den til 

medlemsstaten og søkeren. 

5.  Dersom Byrået anser at det er behov for 

tilleggsopplysninger for å kunne vurdere teknisk ekvivalens, 

skal Byrået be søkeren om å sende inn slike opplysninger 

innenfor en frist som det selv fastsetter. Byrået skal avvise 

søknaden dersom søkeren ikke sender inn 

tilleggsopplysningene innen angitt frist. Perioden på 90 dager 

nevnt i nr. 4 skal avbrytes på den datoen anmodningen 

framsettes, og skal ikke begynne å løpe igjen før opplysningene 

er mottatt. Avbrytelsen skal ikke overstige 180 dager med 

mindre arten av de ønskede opplysningene eller uvanlige 

omstendigheter tilsier det. 

6.  Dersom det er hensiktsmessig, kan Byrået rådføre seg 

med den vedkommende myndigheten i medlemsstaten som 

fungerte som vurderende vedkommende myndighet i 

vurderingen av det aktive stoffet. 

7.  Byråets beslutninger i henhold til nr. 3, 4 og 5 i denne 

artikkel kan påklages i samsvar med artikkel 77. 

8.  Byrået skal utarbeide tekniske retningslinjer for å legge til 

rette for gjennomføringen av denne artikkel. 

KAPITTEL XII 

UNNTAK 

Artikkel 55 

Unntak fra kravene 

1.  Som unntak fra artikkel 17 og 19 kan en vedkommende 

myndighet for et tidsrom på inntil 180 dager tillate 

tilgjengeliggjøring på markedet eller bruk av et biocidprodukt 

som ikke oppfyller vilkårene for godkjenning fastsatt i denne 

forordning, for begrenset og kontrollert bruk under tilsyn av 

vedkommende myndighet, dersom et slikt tiltak er nødvendig 

på grunn av en fare for folkehelsen, dyrehelsen eller miljøet 

som ikke kan bekjempes på annen måte. 

Vedkommende myndighet nevnt i første ledd skal uten opphold 

underrette øvrige vedkommende myndigheter og Kommisjonen 

om sitt tiltak og begrunnelsen for det. Vedkommende 

myndighet skal uten opphold underrette øvrige vedkommende 

myndigheter og Kommisjonen om en oppheving av et slikt 

tiltak. 

Etter mottak av en grunngitt søknad fra vedkommende 

myndighet skal Kommisjonen uten opphold og ved hjelp av 

gjennomføringsrettsakter beslutte om og under hvilke forhold 

tiltaket truffet av nevnte vedkommende myndighet kan 

forlenges, for et tidsrom på høyst 550 dager. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 82 nr. 3. 

2.  Som unntak fra artikkel 19 nr. 1 bokstav a) og inntil et 

aktivt stoff blir godkjent, kan vedkommende myndigheter og 

Kommisjonen for et tidsrom på høyst tre år godkjenne et 

biocidprodukt som inneholder et nytt aktivt stoff.  
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En slik midlertidig godkjenning kan bare gis dersom den 

vurderende vedkommende myndighet, etter at 

dokumentasjonen er vurdert i samsvar med artikkel 8, har gitt 

en anbefaling om godkjenning av det nye aktive stoffet og 

vedkommende myndigheter som mottok søknaden om 

midlertidig godkjenning, eller Byrået dersom det gjelder en 

midlertidig EU-godkjenning, anser at biocidproduktet forventes 

å oppfylle vilkårene i artikkel 19 nr. 1 bokstav b), c) og d), idet 

det tas hensyn til faktorene angitt i artikkel 19 nr. 2. 

Dersom Kommisjonen beslutter ikke å godkjenne det nye 

aktive stoffet, skal vedkommende myndigheter som ga den 

midlertidige godkjenningen, eller Kommisjonen, tilbakekalle 

godkjenningen. 

Dersom Kommisjonen ikke har truffet beslutning om 

godkjenning av det nye aktive stoffet ved treårsperiodens utløp, 

kan vedkommende myndigheter som ga den midlertidige 

godkjenningen, eller Kommisjonen, forlenge den midlertidige 

godkjenningen for et tidsrom på høyst ett år, forutsatt at det er 

gode grunner til å anta at det aktive stoffet vil oppfylle 

vilkårene i artikkel 4 nr. 1, eller vilkårene i artikkel 5 nr. 2 

dersom det er relevant. Vedkommende myndigheter som 

forlenger den midlertidige godkjenningen, skal underrette 

øvrige vedkommende myndigheter og Kommisjonen om dette. 

3.  Som unntak fra artikkel 19 nr. 1 bokstav a) kan 

Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter tillate at 

en medlemsstat godkjenner et biocidprodukt som inneholder et 

ikke-godkjent aktivt stoff, dersom det er godtgjort at nevnte 

aktive stoff er vesentlig for vern av kulturarv og det ikke finnes 

egnede alternativer. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas 

etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i 

artikkel 82 nr. 2. En medlemsstat som ønsker et slikt unntak, 

skal sende søknad til Kommisjonen og vedlegge en begrunnelse 

for dette. 

Artikkel 56 

Forskning og utvikling 

1.  Som unntak fra artikkel 17 kan et forsøk eller en prøving 

til forsknings- eller utviklingsformål som innebærer bruk av et 

ikke-godkjent biocidprodukt eller et ikke-godkjent aktivt stoff 

som utelukkende er beregnet på bruk i et biocidprodukt 

(«forsøk» eller «prøving»), bare utføres i henhold til vilkårene 

fastsatt i denne artikkel. 

Personer som utfører et forsøk eller en prøving, skal utarbeide 

og vedlikeholde skriftlige fortegnelser med opplysninger om 

identiteten til biocidproduktet eller det aktive stoffet, 

merkingsdata, leverte mengder og navn og adresse til dem som 

har mottatt biocidproduktet eller det aktive stoffet, og samle 

dokumentasjon med alle tilgjengelige opplysninger om mulige 

virkninger på menneskers og dyrs helse og på miljøet. De skal 

på anmodning gjøre disse opplysningene tilgjengelig for 

vedkommende myndighet. 

2.  Enhver person som planlegger et forsøk eller en prøving 

som kan innebære eller medføre utslipp av et biocidprodukt i 

miljøet, skal først underrette vedkommende myndighet i 

medlemsstaten der forsøket eller prøvingen skal finne sted. 

Underretningen skal inneholde identiteten til biocidproduktet 

eller det aktive stoffet, merkingsdata og leverte mengder samt 

alle tilgjengelige opplysninger om mulige virkninger på 

menneskers og dyrs helse og på miljøet. Den berørte personen 

skal stille alle andre opplysninger til rådighet som 

vedkommende myndighet anmoder om. 

Dersom vedkommende myndighet ikke har avgitt uttalelse 

innen 45 dager etter underretningen nevnt i første ledd, kan det 

meldte forsøket eller den meldte prøvingen utføres. 

3.  Dersom forsøkene eller prøvingene kan ha forsinkede 

eller umiddelbare skadelige virkninger for menneskers helse, 

særlig når det gjelder sårbare grupper, eller dyrs helse, eller ha 

uakseptable skadevirkninger for mennesker, dyr eller miljøet, 

kan den berørte vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstaten forby dem eller tillate dem med forbehold for de 

vilkårene som den anser nødvendige for å hindre slike 

virkninger. Vedkommende myndighet skal uten opphold 

underrette Kommisjonen og øvrige vedkommende myndigheter 

om sin beslutning. 

4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 83 for å fastsette nærmere 

regler som utfyller denne artikkel. 

Artikkel 57 

Fritak for registrering i henhold til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 

I tillegg til de aktive stoffene nevnt i artikkel 15 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006, skal aktive stoffer som 

framstilles eller importeres for bruk i biocidprodukter som kan 

bringes i omsetning i samsvar med artikkel 27, 55 eller 56, 

anses som registrert, og registreringen anses som fullført for 

framstilling eller import for bruk i et biocidprodukt, og dermed 

anses å oppfylle kravene i avdeling II kapittel 1 og 5 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006. 

KAPITTEL XIII 

BEHANDLEDE PRODUKTER 

Artikkel 58 

Omsetning av behandlede produkter 

1.  Denne artikkel får utelukkende anvendelse på behandlede 

produkter som ikke er biocidprodukter. Den får ikke anvendelse 

på behandlede produkter der eneste behandling som har funnet 

sted, er utgassing eller desinfisering av lokaler eller beholdere 

som brukes til oppbevaring eller transport, og der det ikke 

forventes å være restmengder etter slik behandling.  
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2.  Et behandlet produkt skal ikke bringes i omsetning med 

mindre alle aktive stoffer i biocidproduktene som produktet er 

behandlet med eller inneholder, er inntatt på listen utarbeidet i 

samsvar med artikkel 9 nr. 2 for den relevante produkttypen og 

bruk, eller i vedlegg I, og eventuelle vilkår eller begrensninger 

som angis i disse, er oppfylt. 

3.  Den personen som er ansvarlig for å bringe et slikt 

behandlet produkt i omsetning, skal sikre at etiketten inneholder 

alle opplysninger nevnt i annet ledd dersom 

— det gjelder et behandlet produkt som inneholder et 

biocidprodukt, og framstilleren av nevnte behandlede 

produkt kommer med en påstand om produktets 

biocidegenskaper, eller  

— det foreligger en mulighet for at det berørte aktive stoffet 

eller de berørte aktive stoffene kan komme i kontakt med 

mennesker eller slippes ut i miljøet, og vilkårene for 

godkjenning av det aktive stoffet eller de aktive stoffene 

krever det. 

Etiketten nevnt i første ledd skal inneholde følgende 

opplysninger: 

a)  en erklæring om at det behandlede produktet inneholder 

biocidprodukter, 

b)  dersom det foreligger dokumentasjon på det, 

biocidegenskapen hos det behandlede produktet, 

c)  med forbehold for artikkel 24 i forordning (EF) 

nr. 1272/2008, navnet på alle aktive stoffer i 

biocidproduktene, 

d)  navnet på alle nanomaterialer i biocidproduktene, etterfulgt 

av ordet «nano» i parentes, 

e)  enhver relevant bruksanvisning, herunder eventuelle 

forholdsregler som må treffes på grunn av biocidproduktene 

som det behandlede produktet er behandlet med eller 

inneholder. 

Dette nummer får ikke anvendelse dersom det i sektorspesifikk 

lovgivning allerede er fastsatt minst like strenge merkingskrav 

for biocidprodukter i behandlede produkter for å oppfylle 

opplysningskravene for disse aktive stoffene. 

4.  Uten hensyn til merkingskravene fastsatt i nr. 3 skal 

vedkommende som er ansvarlig for å bringe det behandlede 

produktet i omsetning, merke det med relevant bruksanvisning, 

herunder eventuelle forholdsregler som skal treffes, dersom 

dette er nødvendig for å verne mennesker, dyr og miljøet. 

5.  Uten hensyn til merkingskravene fastsatt i nr. 3 skal 

leverandøren av et behandlet produkt på en kundes anmodning, 

innen 45 dager vederlagsfritt framlegge opplysninger om 

biocidbehandlingen av det behandlede produktet. 

6.  Merkingen skal være godt synlig, lett å lese og av 

passende holdbarhet. Dersom det er nødvendig på grunn av det 

behandlede produktets størrelse eller funksjon, skal merkingen 

trykkes på emballasjen, på bruksanvisningen eller på garantien 

på ett eller flere offisielle språk i innførselsstaten, med mindre 

nevnte medlemsstat fastsetter noe annet. Dersom det gjelder 

behandlede produkter som ikke framstilles som ledd i en 

serieproduksjon, men snarere utformes og framstilles på 

bestilling, kan framstilleren avtale med kunden andre måter å gi 

de relevante opplysningene på. 

7.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter for 

anvendelsen av nr. 2 i denne artikkel, herunder hensiktsmessige 

framgangsmåter for melding, som eventuelt omfatter Byrået, 

med nærmere opplysninger om merkingskravene i nr. 3, 4 og 6 

i denne artikkel. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 82 nr. 3. 

8.  Dersom det er vesentlig grunn til å anta at et aktivt stoff i 

et biocidprodukt som et behandlet produkt er behandlet med, 

eller som det inneholder, ikke oppfyller vilkårene fastsatt i 

artikkel 4 nr. 1, artikkel 5 nr. 2 eller artikkel 25, skal 

Kommisjonen revurdere godkjenningen av nevnte aktive stoff 

eller dets oppføring i vedlegg I i samsvar med artikkel 15 nr. 1 

eller artikkel 28 nr. 2. 

KAPITTEL XIV 

VERN OG DELING AV OPPLYSNINGER 

Artikkel 59 

Vern av opplysninger som vedkommende myndigheter eller 

Byrået er i besittelse av 

1.  Med forbehold for artikkel 62 og 63 skal opplysninger 

som framlegges for formålene i direktiv 98/8/EF eller denne 

forordning, ikke brukes av vedkommende myndigheter eller 

Byrået til fordel for en etterfølgende søker med mindre 

a)  den etterfølgende søkeren framlegger en fullmakt, eller  

b)  den relevante vernetiden for opplysningene har utløpt. 

2.  Når opplysninger framlegges for en vedkommende 

myndighet eller Byrået for formålene i denne forordning, skal 

søkeren når det er relevant, angi navn og kontaktopplysninger 

for eierne av opplysningene for alle opplysninger som 

framlegges. Søkeren skal også angi hvorvidt vedkommende er 

eier av opplysningene eller har fullmakt.  
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3.  Søkeren skal uten opphold underrette vedkommende 

myndighet eller Byrået om alle endringer av eiendomsretten til 

opplysningene. 

4.  De rådgivende vitenskapskomiteene nedsatt i henhold til 

kommisjonsavgjerd 2004/210/EF av 3. mars 2004 om skiping 

av vitskapsutval på områda forbrukartryggleik, folkehelse og 

miljø(1) skal også ha tilgang til opplysningene nevnt i nr. 1 i 

denne artikkel. 

Artikkel 60 

Vernetid for opplysninger 

1.  Opplysninger som framlegges for formålene i 

direktiv 98/8/EF eller denne forordning, skal vernes i henhold 

til vilkårene i denne artikkel. Vernetiden for opplysninger skal 

begynne å løpe når opplysningene sendes inn første gang. 

Opplysninger som er vernet i henhold til denne artikkel, eller 

hvis vernetid i henhold til denne artikkel har utløpt, skal ikke 

vernes på nytt. 

2.  Vernetiden for opplysninger som framlegges med sikte på 

godkjenning av et eksisterende aktivt stoff, skal utløpe ti år etter 

den første dagen i måneden etter at en beslutning ble truffet i 

samsvar med artikkel 9 om godkjenning av det relevante aktive 

stoffet for den gjeldende produkttypen. 

Vernetiden for opplysninger som framlegges med sikte på 

godkjenning av et nytt aktivt stoff, skal utløpe 15 år etter den 

første dagen i måneden etter at en beslutning ble truffet i 

samsvar med artikkel 9 om godkjenning av det relevante aktive 

stoffet for den gjeldende produkttypen. 

Vernetiden for nye opplysninger som framlegges med sikte på 

fornyelse eller gjennomgåelse av en godkjenning av et aktivt 

stoff, skal utløpe fem år etter den første dagen i måneden etter 

at en beslutning ble truffet i samsvar med artikkel 14 nr. 4 om 

fornyelse eller gjennomgåelse. 

3.  Vernetiden for opplysninger som framlegges med sikte på 

godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bare 

eksisterende aktive stoffer, skal utløpe ti år etter den første 

dagen i måneden etter at første beslutning om godkjenning av 

produktet ble truffet i samsvar med artikkel 30 nr. 4, artikkel 34 

nr. 6 eller artikkel 44 nr. 4. 

Vernetiden for opplysninger som framlegges med sikte på 

godkjenning av et biocidprodukt som inneholder et nytt aktivt 

stoff, skal utløpe 15 år etter den første dagen i måneden etter at 

første beslutning om godkjenning av produktet ble truffet i 

samsvar med artikkel 30 nr. 4, artikkel 34 nr. 6 eller artikkel 44 

nr. 4. 

  

(1) EUT L 66 av 4.3.2004, s. 45. 

Vernetiden for nye opplysninger som framlegges med sikte på 

fornyelse eller endring av godkjenningen av et biocidprodukt, 

skal utløpe fem år etter første dag i måneden etter at 

beslutningen om fornyelse eller endring av godkjenningen ble 

truffet. 

Artikkel 61 

Fullmakt 

1.  En fullmakt skal inneholde minst følgende opplysninger: 

a)  navn og kontaktopplysninger for eieren av opplysningene 

eller den begunstigede, 

b)  navn på det aktive stoffet eller biocidproduktet hvis 

opplysninger det gis tilgang til, 

c)  dato for når fullmakten trer i kraft, 

d)  en liste over framlagte opplysninger som fullmakten gir rett 

til å sitere. 

2.  Tilbakekalling av en fullmakt skal ikke påvirke 

gyldigheten av en godkjenning som er gitt på grunnlag av den 

aktuelle fullmakten. 

Artikkel 62 

Deling av opplysninger 

1.  For å unngå dyreforsøk skal forsøk på virveldyr for denne 

forordnings formål bare gjennomføres som en siste mulighet. 

Forsøk på virveldyr skal ikke gjentas for denne forordnings 

formål. 

2.  En person som planlegger å utføre forsøk eller 

undersøkelser («potensiell søker») 

a)  skal for opplysninger som krever forsøk på virveldyr, og 

b)  kan for opplysninger som ikke krever forsøk på virveldyr, 

framlegge en skriftlig anmodning for Byrået for å fastslå 

hvorvidt slike forsøk eller undersøkelser allerede er framlagt for 

Byrået eller for en vedkommende myndighet i forbindelse med 

en tidligere søknad i henhold til denne forordning eller 

direktiv 98/8/EF. Byrået skal bekrefte hvorvidt slike forsøk 

eller undersøkelser allerede er framlagt. 

Dersom slike forsøk eller undersøkelser allerede er framlagt for 

Byrået eller en vedkommende myndighet i forbindelse med en 

tidligere søknad i henhold til denne forordning eller 

direktiv 98/8/EF, skal Byrået uten opphold meddele navn og 

kontaktopplysninger for den som har framlagt opplysningene, 

og for eieren av opplysningene, til den potensielle søkeren.  
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Den som har framlagt opplysningene skal når det er relevant, 

formidle kontakt mellom den potensielle søkeren og eieren av 

opplysningene. 

Dersom opplysninger som innhentes i forbindelse med slike 

forsøk eller undersøkelser, fortsatt er vernet i henhold til 

artikkel 60, 

a)  skal den potensielle søkeren for opplysninger som 

innebærer forsøk på virveldyr, og 

b)  kan den potensielle søkeren for opplysninger som ikke 

innebærer forsøk på virveldyr, 

anmode eieren av opplysningene om alle vitenskapelige og 

tekniske opplysninger knyttet til de berørte forsøkene og 

undersøkelsene samt retten til å vise til disse opplysningene, 

ved innlevering av søknader i henhold til denne forordning. 

Artikkel 63 

Erstatning for deling av opplysninger 

1.  Dersom en anmodning er gjort i samsvar med artikkel 62 

nr. 2, skal den potensielle søkeren og eieren av opplysningene 

gjøre sitt for å komme til enighet om felles bruk av forsøkene 

eller undersøkelsene som den potensielle søkeren anmoder om. 

Istedenfor en slik avtale kan saken framlegges for en 

voldgiftsinstans, hvis kjennelse skal godtas. 

2.  Dersom de kommer til enighet, skal eieren av 

opplysningene gjøre alle vitenskapelige og tekniske 

opplysninger knyttet til de berørte forsøkene og undersøkelsene 

tilgjengelig for den potensielle søkeren, eller gi den potensielle 

søkeren tillatelse til å vise til forsøkene eller undersøkelsene til 

eieren av opplysningene, ved innlevering av søknader i henhold 

til denne forordning. 

3.  Dersom de ikke kommer til enighet om opplysningene 

knyttet til forsøk eller undersøkelser på virveldyr, skal den 

potensielle søkeren underrette Byrået og eieren av 

opplysningene om dette, tidligst én måned etter at den 

potensielle søkeren har mottatt navn og adresse til den som har 

framlagt opplysningene, fra Byrået. 

Byrået skal innen 60 dager etter at det ble underrettet, gi den 

potensielle søkeren tillatelse til å vise til de forsøkene eller 

undersøkelsene på virveldyr som det er anmodet om, forutsatt 

at den potensielle søkeren kan dokumentere at alt er gjort for å 

komme til enighet, og forutsatt at den potensielle søkeren har 

betalt eieren av opplysningene en andel av de påløpte 

kostnadene. Dersom den potensielle søkeren og eieren av 

opplysningene ikke blir enige, skal nasjonale domstoler 

fastsette den forholdsmessige andelen av kostnadene som den 

potensielle søkeren skal betale til eieren av opplysningene. 

Eieren av opplysningene skal ikke nekte å motta betaling som 

tilbys i henhold til annet ledd. Mottak av betaling berører 

imidlertid ikke den retten eieren av opplysningene har til å få 

den forholdsmessige andelen av utgiftene fastsatt av en nasjonal 

domstol i samsvar med annet ledd. 

4.  Erstatning for deling av opplysninger skal fastsettes på en 

rettferdig og åpen måte som sikrer likebehandling, idet det tas 

hensyn til veiledningen fastsatt av Byrået(1). Den potensielle 

søkeren har bare plikt til å dele kostnadene ved de 

opplysningene som skal framlegges for denne forordnings 

formål. 

5.  Byråets beslutninger i henhold til nr. 3 i denne artikkel 

kan påklages i samsvar med artikkel 77. 

Artikkel 64 

Bruk av opplysninger for etterfølgende søknader 

1.  Dersom den relevante vernetiden for opplysninger i 

henhold til artikkel 60 har utløpt for et aktivt stoff, kan 

vedkommende mottakermyndighet eller Byrået gi tillatelse til at 

en etterfølgende søker om godkjenning kan vise til 

opplysninger som er framlagt av den første søkeren, forutsatt at 

den etterfølgende søkeren kan framlegge dokumentasjon på at 

det aktive stoffet er teknisk ekvivalent med det aktive stoffet 

som vernetiden for opplysninger har utløpt for, herunder med 

hensyn til renhetsgrad og arten av eventuelle urenheter. 

Dersom den relevante vernetiden for opplysninger i henhold til 

artikkel 60 har utløpt for et biocidprodukt, kan vedkommende 

mottakermyndighet eller Byrået gi tillatelse til at en 

etterfølgende søker om godkjenning kan vise til opplysninger 

som er framlagt av den første søkeren, forutsatt at etterfølgende 

søker kan framlegge dokumentasjon på at biocidproduktet er 

det samme som det som allerede er godkjent, eller at 

forskjellene mellom dem ikke er vesentlige for 

risikovurderingen, og det aktive stoffet eller de aktive stoffene i 

biocidproduktet er teknisk ekvivalent med det aktive stoffet 

eller de aktive stoffene i biocidproduktet som allerede er 

godkjent, herunder med hensyn til renhetsgrad og arten av 

eventuelle urenheter. 

Byråets beslutninger i henhold til første og annet ledd i dette 

nummer kan påklages i samsvar med artikkel 77. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 skal etterfølgende søkere følgelig 

framlegge følgende opplysninger for vedkommende 

mottakermyndighet eller Byrået, alt etter hva som er relevant: 

a)  alle opplysninger som er nødvendige for å identifisere 

biocidproduktet, herunder dets sammensetning, 

b)  de opplysningene som er nødvendige for å identifisere det 

aktive stoffet og fastslå dets tekniske ekvivalens, 

c)  de opplysningene som er nødvendige for å godtgjøre at 

biocidproduktet innebærer de samme risikoene og har 

samme virkning som det godkjente biocidproduktet.  

  

(1) Veiledning om deling av opplysninger fastsatt i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1907/2006. 
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KAPITTEL XV 

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 

AVSNITT 1 

Overvåking og rapportering 

Artikkel 65 

Oppfyllelse av krav 

1.  Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 

for å overvåke biocidprodukter og behandlede produkter som er 

brakt i omsetning, for å fastsette om de oppfyller kravene i 

denne forordning. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til 

akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(1) får tilsvarende anvendelse. 

2.  Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak for å 

gjennomføre offentlige kontroller for å sikre at denne 

forordning overholdes. 

For å lette håndhevingen skal framstillere av biocidprodukter 

som bringes i omsetning i Unionen, i forbindelse med 

framstillingsprosessen føre hensiktsmessig dokumentasjon på 

papir eller i elektronisk format som er relevant for kvaliteten og 

sikkerheten ved det biocidproduktet som skal bringes i 

omsetning, og skal lagre prøver av partier som framstilles. 

Dokumentasjonen skal minst omfatte: 

a)  sikkerhetsdatablader og spesifikasjoner for aktive stoffer og 

andre bestanddeler som brukes i framstillingen av 

biocidproduktet, 

b)  fortegnelser over de ulike framstillingsprosessene som er 

utført, 

c)  resultater av interne kvalitetskontroller, 

d)  identifikasjon av produksjonspartiene. 

Dersom det er nødvendig for å sikre ensartet anvendelse av 

dette nummer, kan Kommisjonen vedta gjennomførings-

rettsakter etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 82 nr. 3. 

Når tiltak treffes i henhold til dette nummer, skal 

uforholdsmessig store administrative byrder for markeds-

deltakere og medlemsstater unngås. 

3.  Hvert femte år fra 1. september 2015 skal medlemsstatene 

framlegge en rapport for Kommisjonen om gjennomføringen av 

denne forordning på deres respektive territorium. Rapporten 

skal særlig omfatte: 

a)  opplysninger om resultatene av offentlige kontroller som er 

gjennomført i samsvar med nr. 2, 

  

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

b)  opplysninger om eventuelle tilfeller av forgiftninger og, der 

det er tilgjengelig, yrkessykdommer i forbindelse med 

biocidprodukter, særlig med hensyn til sårbare grupper, 

samt om eventuelle særskilte tiltak som er truffet for å 

redusere risikoen for framtidige tilfeller, 

c)  alle tilgjengelige opplysninger om skadevirkninger på 

miljøet som følge av bruken av biocidprodukter, 

d)  opplysninger om bruken av nanomaterialer i 

biocidprodukter og mulige risikoer ved dette. 

Rapportene skal sendes inn innen 30. juni i det aktuelle året og 

skal omfatte perioden fram til 31. desember i året før 

innsending. 

Rapportene skal offentliggjøres på Kommisjonens relevante 

nettsted. 

4.  På grunnlag av rapportene som mottas i samsvar med 

nr. 3, og innen tolv måneder fra datoen nevnt i annet ledd i 

nevnte nummer, skal Kommisjonen utarbeide en 

sammenfattende rapport om gjennomføringen av denne 

forordning, særlig artikkel 58. Kommisjonen skal framlegge 

rapporten for Europaparlamentet og Rådet. 

Artikkel 66 

Fortrolige opplysninger 

1.  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 

av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, 

Rådets og Kommisjonens dokumenter(2) samt de reglene som 

Byråets styre har vedtatt i samsvar med artikkel 118 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006, får anvendelse på dokumenter 

som Byrået er i besittelse av for denne forordnings formål. 

2.  Byrået og vedkommende myndigheter skal nekte tilgang 

til opplysninger dersom en offentliggjøring kan undergrave 

vernet av berørte personers forretningsinteresser eller være til 

skade for deres personvern eller sikkerhet. 

Å offentliggjøre følgende opplysninger skal vanligvis anses for 

å undergrave vernet av berørte personers forretningsinteresser 

eller være til skade for deres personvern eller sikkerhet: 

a)  detaljer om den fullstendige sammensetningen av et 

biocidprodukt, 

b)  den nøyaktige mengden av det aktive stoffet eller 

biocidproduktet som framstilles eller gjøres tilgjengelig på 

markedet,  

  

(2) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 
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c)  forbindelser mellom en framstiller av et aktivt stoff og den 

personen som er ansvarlig for å bringe biocidproduktet i 

omsetning, eller mellom den personen som er ansvarlig for 

å bringe et biocidprodukt i omsetning og distributørene av 

produktet, 

d)  navn og adresse til de personene som deltar i forsøk på 

virveldyr. 

Dersom et hastetiltak er påkrevd for å verne menneskers eller 

dyrs helse, sikkerhet eller miljøet, eller av tvingende allmenne 

hensyn, skal imidlertid Byrået eller vedkommende myndigheter 

offentliggjøre opplysningene nevnt i dette nummer. 

3.  Uten hensyn til nr. 2 og etter at godkjenning er gitt, kan 

det under ingen omstendighet nektes tilgang til følgende 

opplysninger: 

a)  navn og adresse til godkjenningsinnehaver, 

b)  navn og adresse til framstilleren av biocidproduktet, 

c)  navn og adresse til framstilleren av det aktive stoffet, 

d)  innholdet av det aktive stoffet eller de aktive stoffene i 

biocidproduktet og navnet på biocidproduktet, 

e)  fysiske og kjemiske data for biocidproduktet, 

f)  eventuelle måter å uskadeliggjøre det aktive stoffet eller 

biocidproduktet på, 

g)  et sammendrag av resultatene av prøvinger som kreves i 

henhold til artikkel 20 for å fastslå produktets effektivitet og 

virkninger på mennesker, dyr og miljøet samt eventuelt dets 

evne til å framkalle resistens, 

h)  anbefalte metoder og forholdsregler for å redusere farene 

ved håndtering, transport og bruk samt brannfare og andre 

farer, 

i)  sikkerhetsdatablader, 

j)  analysemetodene nevnt i artikkel 19 nr. 1 bokstav c), 

k)  metoder for sluttbehandling av produktet og dets 

emballasje, 

l)  framgangsmåter som skal følges, og tiltak som skal treffes i 

tilfelle utslipp eller lekkasje, 

m)  førstehjelp og legehjelp i tilfelle personskade. 

4.  En person som framlegger opplysninger om et aktivt stoff 

eller et biocidprodukt for Byrået eller en vedkommende 

myndighet for denne forordnings formål, kan anmode om at 

opplysningene nevnt i artikkel 67 nr. 3, ikke skal gjøres 

tilgjengelig, og legge ved en begrunnelse som viser hvorfor 

offentliggjøring av opplysningene kan være til skade for egne 

eller andre berørte parters forretningsinteresser. 

Artikkel 67 

Elektronisk offentlig tilgang 

1.  Fra datoen for godkjenning av et aktivt stoff skal følgende 

ajourførte opplysninger som Byrået eller Kommisjonen har om 

aktive stoffer, offentliggjøres og være lett tilgjengelige, 

vederlagsfritt: 

a)  der det finnes, ISO-navnet og navnet i nomenklaturen for 

Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi 

(IUPAC), 

b)  eventuelt navnet slik det er angitt på den europeiske listen 

over eksisterende markedsførte kjemiske stoffer, 

c)  klassifisering og merking, herunder hvorvidt det aktive 

stoffet oppfyller noen av kriteriene fastsatt i artikkel 5 nr. 1, 

d)  fysisk-kjemiske endepunkter og opplysninger om 

spredningsveier og skjebne og atferd i miljøet, 

e)  resultatene av alle toksikologiske og økotoksikologiske 

undersøkelser, 

f)  akseptabelt eksponeringsnivå eller beregnet konsentrasjon 

uten virkning fastsatt i samsvar med vedlegg VI, 

g)  veiledning om sikker bruk gitt i samsvar med vedlegg II og 

III, 

h)  analysemetoder nevnt i avdeling 1 avsnitt 5.2 og 5.3 og 

avdeling 2 avsnitt 4.2 i vedlegg II. 

2.  Fra datoen for godkjenning av et biocidprodukt skal 

Byrået gjøre offentlig og lett tilgjengelig, vederlagsfritt, 

følgende ajourførte opplysninger: 

a)  vilkårene for godkjenningen, 

b)  produktomtalen for biocidproduktet, og 

c)  analysemetodene nevnt i avdeling 1 avsnitt 5.2 og 5.3 og 

avdeling 2 avsnitt 5.2 i vedlegg III.  
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3.  Fra den datoen et aktivt stoff er godkjent, skal Byrået, 

med mindre leverandøren av opplysningene framlegger en 

begrunnelse i samsvar med artikkel 66 nr. 4 for hvorfor en slik 

offentliggjøring kan være til skade for egne eller andre berørte 

parters forretningsinteresser, som av vedkommende myndighet 

eller Byrået godkjennes som gyldig, vederlagsfritt 

offentliggjøre følgende ajourførte opplysninger om aktive 

stoffer: 

a)  dersom det er avgjørende for klassifiseringen og merkingen, 

stoffets renhetsgrad og identiteten til urenheter og/eller 

tilsetningsstoffer i aktive stoffer som regnes som farlige, 

b)  undersøkelsessammendrag eller fyllestgjørende 

undersøkelsessammendrag som er framlagt for å 

underbygge godkjenningen av det aktive stoffet, 

c)  andre opplysninger enn dem som er nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel, som finnes i sikkerhetsdatabladet, 

d)  stoffets handelsnavn, 

e)  vurderingsrapporten. 

4.  Fra den datoen et biocidprodukt er godkjent, skal Byrået, 

med mindre leverandøren av opplysningene framlegger en 

begrunnelse i samsvar med artikkel 66 nr. 4 for hvorfor en slik 

offentliggjøring kan være til skade for egne eller andre berørte 

parters forretningsinteresser, som av vedkommende myndighet 

eller Byrået godkjennes som gyldig, vederlagsfritt 

offentliggjøre følgende ajourførte opplysninger: 

b)  undersøkelsessammendrag eller fyllestgjørende 

undersøkelsessammendrag som er framlagt for å 

underbygge godkjenningen av biocidproduktet, 

e)  vurderingsrapporten. 

Artikkel 68 

Registrering og rapportering 

1.  Godkjenningsinnehavere skal føre register over de 

biocidproduktene de bringer i omsetning i minst ti år etter at 

biocidproduktene ble brakt i omsetning, eller i ti år fra datoen 

for tilbakekalling eller utløp av godkjenningen, alt etter hvilken 

dato som inntreffer først. De skal på anmodning gjøre relevante 

opplysninger i dette registeret tilgjengelig for vedkommende 

myndigheter. 

2.  For å sikre en ensartet anvendelse av nr. 1 i denne artikkel 

skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter for å angi 

form og innhold for opplysningene i registrene. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

rådgivende komité nevnt i artikkel 82 nr. 2. 

AVSNITT 2 

Opplysninger om biocidprodukter 

Artikkel 69 

Klassifisering, emballering og merking av biocidprodukter 

1.  Godkjenningsinnehaverne skal sikre at biocidprodukter 

klassifiseres, emballeres og merkes i samsvar med den 

godkjente produktomtalen for biocidproduktet, særlig 

faresetningene og sikkerhetssetningene som nevnt i artikkel 22 

nr. 2 bokstav i), og direktiv 1999/45/EF og eventuelt forordning 

(EF) nr. 1272/2008. 

I tillegg skal produkter som kan forveksles med næringsmidler, 

herunder drikkevarer, eller fôr, emballeres slik at 

sannsynligheten for forveksling blir så liten som mulig. Dersom 

produktene er tilgjengelige for offentligheten, skal de inneholde 

bestanddeler som reduserer risikoen for inntak, og de skal 

særlig ikke virke tiltrekkende for barn. 

2.  I tillegg til å overholde nr. 1 skal 

godkjenningsinnehaverne sørge for at etikettene ikke er 

villedende med hensyn til produktets risiko for menneskers 

eller dyrs helse eller for miljøet eller produktets effektivitet, og 

uansett ikke inneholder betegnelser som «lavrisikoprodukt», 

«giftfritt», «uskadelig», «naturlig», «miljøvennlig», 

«dyrevennlig» eller lignende. I tillegg skal etiketten være 

tydelig og permanent merket med følgende informasjon: 

a)  identiteten til hvert aktivt stoff og dets konsentrasjon i 

metriske enheter, 

b)  nanomaterialer i produktet og eventuelle særlige risikoer 

knyttet til disse, og etter hver henvisning til nanomaterialer, 

ordet «nano» i parentes, 

c)  godkjenningsnummeret som vedkommende myndighet eller 

Kommisjonen har tildelt biocidproduktet, 

d)  navn og adresse til godkjenningsinnehaveren, 

e)  type utforming, 

f) hvilken bruk biocidproduktet er godkjent for, 

g)  bruksanvisning, anvendelseshyppighet og dosering, uttrykt i 

metriske enheter, på en klar og forståelig måte for brukeren, 

for hver bruk godkjenningen gjelder for, 

h)  angivelse av mulige direkte eller indirekte skadelige 

bivirkninger og eventuell førstehjelpsveiledning,  
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i)  dersom det følger en brosjyre med produktet, setningen 

«Les vedlagte bruksanvisning før bruk», og dersom det er 

aktuelt, advarsler for sårbare grupper, 

j)  veiledning om forsvarlig sluttbehandling av biocidproduktet 

og emballasjen, herunder et eventuelt forbud mot ombruk 

av emballasjen, 

k)  preparatets partinummer eller betegnelse samt utløpsdato 

under normale lagringsforhold, 

l)  der det er relevant, hvor lang tid det tar før biocidproduktet 

virker, hvor lang tid det skal gå mellom hver behandling 

med biocidproduktet eller mellom behandlingen og neste 

bruk av det behandlede produktet, eller neste gang 

mennesker eller dyr kan få adgang til området der 

biocidproduktet har vært brukt, herunder nærmere 

opplysninger om dekontamineringsmidler og -tiltak og 

varigheten av eventuell nødvendig lufting av behandlede 

områder, opplysninger om rengjøring av utstyr, 

opplysninger om forebyggende tiltak ved bruk og transport, 

m)  der det er relevant, brukerkategorier som biocidproduktet er 

begrenset til, 

n)  der det er relevant, opplysninger om eventuelle særskilte 

miljøfarer, særlig med hensyn til vern av organismer 

utenfor målgruppen og forhindring av vannforurensning, 

o)  for biocidprodukter som inneholder mikroorganismer, 

merkingskrav i samsvar med direktiv 2000/54/EF. 

Som unntak fra første ledd der dette er nødvendig grunnet 

biocidproduktets størrelse eller funksjon, kan opplysningene 

nevnt i bokstav e), g), h), j), k), l) og n) angis på emballasjen 

eller i en medfølgende brosjyre som er integrert i emballasjen. 

3.  Medlemsstatene kan kreve at: 

a)  det framlegges modeller eller forslag til emballasje, 

merking og brosjyrer, 

b)  biocidprodukter som gjøres tilgjengelig på markedet på 

deres territorium, merkes på medlemsstatens offisielle 

språk. 

Artikkel 70 

Sikkerhetsdatablader 

Sikkerhetsdatablader for aktive stoffer og biocidprodukter skal 

utarbeides og gjøres tilgjengelig i samsvar med artikkel 31 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006, der dette er relevant. 

Artikkel 71 

Register over biocidprodukter 

1.  Byrået skal opprette og vedlikeholde et 

informasjonssystem som skal vises til som registeret over 

biocidprodukter. 

2.  Registeret over biocidprodukter skal brukes til utveksling 

av opplysninger mellom vedkommende myndigheter, Byrået og 

Kommisjonen, og mellom søkere og vedkommende 

myndigheter, Byrået og Kommisjonen. 

3.  Søkerne skal bruke registeret over biocidprodukter til å 

sende inn søknader og opplysninger i forbindelse med alle 

framgangsmåtene som omfattes av denne forordning. 

4.  Etter at søkeren har sendt inn søknad og opplysninger, 

skal Byrået kontrollere at disse er sendt inn i riktig format, og 

uten opphold underrette vedkommende myndighet om dette. 

Dersom Byrået beslutter at søknaden ikke er sendt inn i riktig 

format, skal Byrået avvise søknaden og underrette søkeren om 

dette. 

5.  Når den relevante vedkommende myndighet har validert 

eller godtatt en søknad, skal søknaden gjøres tilgjengelig via 

registeret over biocidprodukter for alle øvrige vedkommende 

myndigheter og for Byrået. 

6.  Vedkommende myndigheter og Kommisjonen skal bruke 

registeret over biocidprodukter til å registrere og meddele 

beslutningene de treffer om godkjenning av biocidprodukter, og 

skal ajourføre opplysningene i registeret over biocidprodukter 

på det tidspunktet slike beslutninger treffes. Vedkommende 

myndigheter skal i registeret over biocidprodukter særlig 

ajourføre opplysninger om biocidprodukter som er blitt 

godkjent på deres territorium, eller som det er blitt avslått, 

endret, fornyet eller tilbakekalt en nasjonal godkjenning for, 

eller som det er blitt gitt, avslått eller tilbakekalt en tillatelse til 

parallellhandel for. Kommisjonen skal særlig ajourføre 

opplysninger om biocidprodukter som er godkjent i Unionen, 

eller som det er blitt avslått, endret, fornyet eller tilbakekalt en 

EU-godkjenning for. 

Opplysningene som skal innføres i registeret over 

biocidprodukter, skal alt etter omstendighetene inneholde: 

a)  vilkårene for godkjenningen, 

b)  produktomtalen for biocidproduktet som nevnt i artikkel 22 

nr. 2, 

c)  vurderingsrapporten om biocidproduktet.  
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Opplysningene nevnt i dette nummer skal også gjøres 

tilgjengelig for søkeren gjennom registeret over 

biocidprodukter. 

7.  Dersom registeret over biocidprodukter ikke er i full drift 

innen 1. september 2013 eller opphører å være i drift etter 

denne datoen, får alle forpliktelser knyttet til innsending og 

kommunikasjon som ved denne forordning er pålagt 

medlemsstatene, vedkommende myndigheter, Kommisjonen og 

søkere, fortsatt anvendelse. For å sikre en ensartet anvendelse 

av dette nummer, særlig med hensyn til formatet for innsending 

og utveksling av opplysninger, skal Kommisjonen vedta 

nødvendige tiltak etter framgangsmåten med 

undersøkelseskomité nevnt i artikkel 82 nr. 3. Disse tiltakene 

skal gjelde bare så lenge det er absolutt nødvendig for at 

registeret over biocidprodukter skal komme i full drift. 

8.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter om 

fastsettelse av nærmere regler for hvilke typer opplysninger 

som skal legges inn i registeret over biocidprodukter. Slike 

gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter framgangsmåten med 

rådgivende komité nevnt i artikkel 82 nr. 2. 

9.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 83 om fastsettelse av 

tilleggsregler for bruk av registeret. 

Artikkel 72 

Reklame 

1.  Enhver reklame for biocidprodukter skal i tillegg til å 

være i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008, inneholde 

setningene «Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og 

produktinformasjonen før bruk.». Setningene skal være lett å 

lese og klart atskilt fra resten av reklamen. 

2.  Annonsører kan erstatte ordet «biocider» i de foreskrevne 

setningene med en klar henvisning til produkttypen det 

reklameres for. 

3.  Reklame for biocidprodukter skal ikke vise til produktet 

på en måte som kan være villedende med hensyn til produktets 

risiko for menneskers eller dyrs helse, eller for miljøet eller 

produktets effektivitet. Uansett skal reklamen for et 

biocidprodukt ikke inneholde betegnelser som 

«lavrisikoprodukt», «giftfritt», «uskadelig», «naturlig», 

«miljøvennlig», «dyrevennlig» eller lignende. 

Artikkel 73 

Giftkontroll 

Artikkel 45 i forordning (EF) nr. 1272/2008 får anvendelse for 

denne forordnings formål. 

KAPITTEL XVI 

BYRÅET 

Artikkel 74 

Byråets rolle 

1.  Byrået skal utføre de oppgavene det er tildelt ved denne 

forordning. 

2.  Artikkel 78–84, 89 og 90 i forordning (EF) nr. 1907/2006 

får tilsvarende anvendelse idet det tas hensyn til Byråets rolle 

når det gjelder denne forordning. 

Artikkel 75 

Komiteen for biocidprodukter 

1.  Det opprettes en komité for biocidprodukter innenfor 

Byrået. 

Komiteen for biocidprodukter skal ha ansvar for å utarbeide 

Byråets uttalelser om følgende: 

a)  søknader om godkjenning og fornyelse av godkjenning av 

aktive stoffer, 

b)  gjennomgåelse av godkjenning av aktive stoffer, 

c)  søknader om oppføring i vedlegg I av aktive stoffer som 

oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 28, og gjennomgåelse 

av oppføringen av slike aktive stoffer i vedlegg I, 

d)  identifisering av aktive stoffer som bør erstattes, 

e)  søknader om EU-godkjenning av biocidprodukter og om 

fornyelse, tilbakekalling og endringer av EU-

godkjenninger, unntatt når søknadene gjelder administrative 

endringer, 

f)  vitenskapelige og tekniske spørsmål om gjensidig 

anerkjennelse i samsvar med artikkel 38, 

g)  på anmodning fra Kommisjonen eller medlemsstatenes 

vedkommende myndigheter, alle spørsmål som følger av 

anvendelsen av denne forordning, knyttet til teknisk 

veiledning eller risikoer for menneskers eller dyrs helse 

eller miljøet. 

2.  Hver enkelt medlemsstat skal ha rett til å utpeke et 

medlem til komiteen for biocidprodukter. Medlemsstatene kan 

også utpeke et varamedlem.  
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For å lette komiteens arbeid kan komiteen gjennom beslutning i 

Byråets styre etter avtale med Kommisjonen, deles inn i to eller 

flere parallelle komiteer. Hver parallelle komité skal ha ansvar 

for de oppgavene som komiteen for biocidprodukter tildeler 

den. Hver enkelt medlemsstat skal ha rett til å utpeke ett 

medlem til hver av de parallelle komiteene. Samme person kan 

utpekes til flere av de parallelle komiteene. 

3.  Komitémedlemmene skal utpekes på grunnlag av sin 

erfaring, som skal være relevant for å utføre oppgavene angitt i 

nr. 1, og kan arbeide hos en vedkommende myndighet. De skal 

støttes av de vitenskapelige og tekniske ressursene som 

medlemsstatene rår over. For dette formål skal medlemsstatene 

sørge for tilstrekkelige vitenskapelige og tekniske ressurser for 

de komitémedlemmene som de selv har utnevnt. 

4.  Artikkel 85 nr. 4, 5, 8 og 9 og artikkel 87 og 88 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 får tilsvarende anvendelse på 

komiteen for biocidprodukter. 

Artikkel 76 

Byråets sekretariat 

1.  Byråets sekretariat nevnt i artikkel 76 nr. 1 bokstav g) i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 skal utføre følgende oppgaver: 

a)  opprette og vedlikeholde registeret over biocidprodukter, 

b)  utføre oppgavene knyttet til godtakelse av søknader som 

omfattes av denne forordning, 

c)  fastslå teknisk ekvivalens, 

d)  bidra med teknisk og vitenskapelig veiledning og verktøyer 

som Kommisjonen og vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene kan bruke for anvendelsen av denne 

forordning, og bidra med støtte til nasjonale 

informasjonspunkter, 

e)  gi råd og bistand til søkerne, særlig til SMB-er, når det 

gjelder godkjenning av et aktivt stoff eller dets oppføring i 

vedlegg I til denne forordning, eller en EU-godkjenning, 

f)  utarbeide veiledende informasjon om denne forordning, 

g)  opprette og vedlikeholde én eller flere databaser med 

opplysninger om aktive stoffer og biocidprodukter, 

h)  på anmodning fra Kommisjonen yte teknisk og 

vitenskapelig støtte for å styrke samarbeidet mellom 

vedkommende myndigheter i Unionen, internasjonale 

organisasjoner og tredjestater med hensyn til vitenskapelige 

og tekniske spørsmål knyttet til biocidprodukter, 

i)  bekjentgjøre Byråets beslutninger, 

j)  fastsette formater og programvarepakker for innsending av 

opplysninger til Byrået, 

k)  gi støtte og bistand til medlemsstatene for å unngå at 

søknader knyttet til samme eller lignende biocidprodukter 

som nevnt i artikkel 29 nr. 4, vurderes samtidig. 

2.  Sekretariatet skal gjøre opplysningene nevnt i artikkel 67 

vederlagsfritt offentlig tilgjengelig på Internett, med mindre en 

anmodning framsatt i henhold til artikkel 66 nr. 4 anses som 

berettiget. Byrået skal på anmodning gjøre andre opplysninger 

tilgjengelig i samsvar med artikkel 66. 

Artikkel 77 

Klageadgang 

1.  Klager på en beslutning truffet av Byrået i henhold til 

artikkel 7 nr. 2, artikkel 13 nr. 3, artikkel 26 nr. 2, artikkel 43 

nr. 2, artikkel 45 nr. 3, artikkel 54 nr. 3, 4 og 5, artikkel 63 nr. 3 

og artikkel 64 nr. 1 skal bringes inn for klageinstansen opprettet 

i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Artikkel 92 nr. 1 og 2 og artikkel 93 og 94 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 får anvendelse på klagebehandling som innledes 

i henhold til denne forordning. 

Personer som innleverer klage i henhold til artikkel 80 nr. 1 i 

denne forordning, kan eventuelt ilegges gebyrer. 

2.  En klage som er innlevert i henhold til nr. 1, skal ha 

oppsettende virkning. 

Artikkel 78 

Byråets budsjett 

1.  For denne forordnings formål skal Byråets inntekter bestå 

av følgende: 

a)  et tilskudd fra Unionen, oppført i Den europeiske unions 

alminnelige budsjett (i avsnittet «Kommisjonen»), 

b)  gebyrene som betales til Byrået i samsvar med denne 

forordning, 

c)  eventuelle avgifter som betales til Byrået for tjenester det 

yter i henhold til denne forordning, 

d)  eventuelle frivillige bidrag fra medlemsstatene. 

2.  Inntekter og utgifter i forbindelse med virksomhet knyttet 

til denne forordning og forordning (EF) nr. 1907/2006 skal 

behandles særskilt i Byråets budsjett, med særskilt rapportering 

av budsjett- og regnskapsopplysninger.  
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Byråets inntekter nevnt i artikkel 96 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 skal ikke brukes til å utføre oppgaver i henhold 

til denne forordning. Byråets inntekter nevnt i nr. 1 i denne 

artikkel, skal ikke brukes til å utføre oppgaver i henhold til 

forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Artikkel 79 

Formater og programvare som skal benyttes ved 

innsending av opplysninger til Byrået 

Byrået skal fastsette formater og programvarepakker og stille 

dem vederlagsfritt til rådighet på sitt nettsted for innsending av 

opplysninger til Byrået. Vedkommende myndigheter og søkere 

skal bruke disse formatene og programvarepakkene når de 

sender inn opplysninger i henhold til denne forordning. 

Den tekniske dokumentasjonen nevnt i artikkel 6 nr. 1 og 

artikkel 20 skal sendes inn ved bruk av programvarepakken 

IUCLID. 

KAPITTEL XVII 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 80 

Gebyrer og avgifter 

1.  Kommisjonen skal på grunnlag av prinsippene fastsatt i 

nr. 3 vedta en gjennomføringsforordning for nærmere å angi: 

a)  de gebyrene som skal betales til Byrået, herunder et årlig 

gebyr for produkter som har fått EU-godkjenning i samsvar 

med kapittel VIII, og et gebyr for søknader om gjensidig 

anerkjennelse i samsvar med kapittel VII, 

b)  regler for å fastsette vilkårene for reduserte gebyrer, 

gebyrfritak og tilbakebetaling til det medlemmet av 

komiteen for biocidprodukter som fungerer som rapportør, 

og 

c)  betalingsvilkår. 

Nevnte gjennomføringsforordning skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 82 

nr. 3. Den får anvendelse bare på gebyrene som betales til 

Byrået. 

Byrået kan innkreve avgifter for andre tjenester det yter. 

Gebyrene som skal betales til Byrået, skal settes til et nivå som 

sikrer at inntektene fra gebyrene, kombinert med andre 

inntektskilder Byrået har i henhold til denne forordning, er 

tilstrekkelige til å dekke kostnadene ved de tjenestene som ytes. 

Byrået skal offentliggjøre de gebyrene som skal betales. 

2.  Medlemsstatene skal kreve gebyrer direkte av søkerne for 

de tjenestene de yter i forbindelse med framgangsmåtene i 

henhold til denne forordning, herunder tjenestene 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter yter i sin 

funksjon som vurderende vedkommende myndighet. 

Kommisjonen skal på grunnlag av prinsippene fastsatt i nr. 3 

utgi en veiledning om en harmonisert gebyrstruktur. 

Medlemsstatene kan pålegge årlige gebyrer med hensyn til 

biocidprodukter som gjøres tilgjengelig på deres markeder. 

Medlemsstatene kan innkreve avgifter for andre tjenester de 

yter. 

Medlemsstatene skal fastsette og offentliggjøre de gebyrene 

som skal betales til deres vedkommende myndigheter. 

3.  Både gjennomføringsforordningen nevnt i nr. 1 og 

medlemsstatenes egne regler for gebyrer skal bygge på 

følgende prinsipper: 

a)  gebyrene skal settes til et nivå som sikrer at inntektene fra 

gebyrene i prinsippet er tilstrekkelige til å dekke kostnaden 

ved de tjenestene som ytes, og skal ikke overstige det som 

er nødvendig for å dekke disse kostnadene, 

b)  deler av gebyret skal tilbakebetales dersom søkeren ikke 

sender inn de anmodede opplysningene innen angitt frist, 

c)  SMB-ers særlige behov skal tas i betraktning dersom det er 

relevant, herunder muligheten for å fordele betalingene i 

flere avdrag og faser, 

d)  gebyrenes struktur og størrelse skal ta hensyn til om 

opplysningene er framlagt i fellesskap eller separat, 

e)  når særlige omstendigheter gjør det berettiget, og dersom 

Byrået eller vedkommende myndighet godtar det, kan hele 

eller deler av gebyret ettergis, og 

f)  fristene for å betale gebyrene skal fastsettes med behørig 

hensyn til fristene for de framgangsmåtene som er fastsatt i 

denne forordning. 

Artikkel 81 

Vedkommende myndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke én eller flere vedkommende 

myndigheter med ansvar for anvendelsen av denne forordning. 

Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndigheter har et 

tilstrekkelig antall behørig kvalifiserte og erfarne medarbeidere 

slik at forpliktelsene i denne forordning kan oppfylles på en 

effektiv måte.  
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2.  Vedkommende myndigheter skal gi råd til søkere, særlig 

SMB-er, og andre berørte parter om deres respektive 

ansvarsområder og forpliktelser i henhold til denne forordning. 

Dette skal omfatte rådgivning om muligheten for å tilpasse 

opplysningskravene i artikkel 6 og 20 og på hvilket grunnlag en 

slik tilpasning kan gjøres, samt om hvordan slike forslag kan 

utarbeides. Dette skal komme i tillegg til den rådgivningen og 

bistanden som Byråets sekretariat skal gi i samsvar med 

artikkel 76 nr. 1 bokstav d). 

Vedkommende myndigheter kan særlig gi råd ved å opprette 

informasjonspunkter. Informasjonspunkter som allerede er 

opprettet i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, kan tjene 

som informasjonspunkter i henhold til denne forordning. 

3.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om navn 

og adresser til de utpekte vedkommende myndigheter, og 

informasjonspunktene der disse finnes, innen 1. september 

2013. Medlemsstatene skal uten unødig opphold underrette 

Kommisjonen om eventuelle endringer av navn og adresser til 

vedkommende myndigheter eller informasjonspunkter. 

Kommisjonen skal gjøre en liste over vedkommende 

myndigheter og informasjonspunkter offentlig tilgjengelig. 

Artikkel 82 

Komitéframgangsmåter 

1.  Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 

biocidprodukter («komiteen»). Nevnte komité skal være en 

komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011. 

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Dersom komiteen ikke avgir noen uttalelse, skal Kommisjonen 

ikke vedta utkastet til gjennomføringsrettsakt og artikkel 5 nr. 4 

tredje ledd i forordning (EU) nr. 182/2011 får anvendelse. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 83 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i 

artikkel 3 nr. 4, artikkel 5 nr. 3, artikkel 6 nr. 4, artikkel 21 

nr. 3, artikkel 23 nr. 5, artikkel 28 nr. 1 og 3, artikkel 40, 

artikkel 56 nr. 4, artikkel 71 nr. 9, artikkel 85 og artikkel 89 

nr. 1 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 17. juli 

2012. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte 

myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende 

forlenges med perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse 

senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3.  Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3 nr. 4, 

artikkel 5 nr. 3, artikkel 6 nr. 4, artikkel 21 nr. 3, artikkel 23 

nr. 5, artikkel 28 nr. 1 og 3, artikkel 40, artikkel 56 nr. 4, 

artikkel 71 nr. 9, artikkel 85 og artikkel 89 nr. 1 kan når som 

helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. 

Beslutningen får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt 

angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 3 nr. 4, 

artikkel 5 nr. 3, artikkel 6 nr. 4, artikkel 21 nr. 3, artikkel 23 

nr. 5, artikkel 28 nr. 1 og 3, artikkel 40, artikkel 56 nr. 4, 

artikkel 71 nr. 9, artikkel 85 og artikkel 89 nr. 1 skal tre i kraft 

bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort 

innsigelse innen to måneder etter at nevnte rettsakt er meddelt 

Europaparlamentet eller Rådet, eller dersom både 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av nevnte periode 

har underrettet Kommisjonen om at de ikke har innsigelser. 

Nevnte periode skal forlenges med to måneder på initiativ fra 

Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 84 

Framgangsmåte for behandling av hastesaker 

1.  Delegerte rettsakter vedtatt i henhold til denne artikkel 

skal tre i kraft umiddelbart og får anvendelse så lenge det ikke 

er gjort innsigelse i samsvar med nr. 2. Underretningen om en 

delegert rettsakt til Europaparlamentet og til Rådet skal 

inneholde en begrunnelse for bruken av framgangsmåten for 

behandling av hastesaker. 

2.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse mot en 

delegert rettsakt etter framgangsmåten nevnt i artikkel 83 nr. 5. 

I så fall skal Kommisjonen oppheve rettsakten uten opphold 

etter Europaparlamentets eller Rådets meddelelse av 

beslutningen om å gjøre innsigelse. 

Artikkel 85 

Tilpasning til den vitenskapelige og tekniske utvikling 

For at bestemmelsene i denne forordning skal kunne tilpasses 

den vitenskapelige og tekniske utvikling, skal Kommisjonen gis 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 83 når det gjelder tilpasningen av vedlegg II, III og IV 

til den vitenskapelige og tekniske utvikling.  
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Artikkel 86 

Aktive stoffer oppført i vedlegg I til direktiv 98/8/EF 

De aktive stoffene som er oppført i vedlegg I til direktiv 

98/8/EF, skal anses å være godkjent i henhold til denne 

forordning og skal oppføres på listen nevnt i artikkel 9 nr. 2. 

Artikkel 87 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om sanksjoner mot 

overtredelser av bestemmelsene i denne forordning og treffe 

alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennomføres. De 

fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til 

overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal 

innen 1. september 2013 meddele Kommisjonen disse 

bestemmelser, og uten opphold underrette den om eventuelle 

senere endringer. 

Artikkel 88 

Beskyttelsesklausul 

Når en medlemsstat på grunnlag av nye opplysninger har 

berettiget grunn til å mene at et biocidprodukt, selv om det er 

godkjent i henhold til denne forordning, utgjør en alvorlig 

umiddelbar eller langsiktig risiko for menneskers helse, særlig 

for sårbare grupper, eller for dyrs helse eller miljøet, kan den 

treffe hensiktsmessige midlertidige tiltak. Medlemsstaten skal 

uten opphold underrette Kommisjonen og øvrige medlemsstater 

om dette og grunngi sin beslutning på grunnlag av de nye 

opplysningene. 

Kommisjonen skal ved hjelp av gjennomføringsrettsakter enten 

tillate det midlertidige tiltaket for et tidsrom fastsatt i 

beslutningen, eller kreve at medlemsstaten trekker det tilbake. 

Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 82 

nr. 3. 

Artikkel 89 

Overgangstiltak 

1.  Kommisjonen skal fortsette med arbeidsprogrammet for 

en systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer 

som ble påbegynt i henhold til artikkel 16 nr. 2 i 

direktiv 98/8/EF, med mål om å ferdigstille det innen 14. mai 

2014. For dette formål skal Kommisjonen gis myndighet til å 

vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 83 for 

gjennomføringen av arbeidsprogrammet og nærmere angivelse 

av de rettighetene og forpliktelsene i den forbindelse som 

gjelder for vedkommende myndigheter og deltakerne i 

programmet. 

Avhengig av arbeidsprogrammets framdrift gis Kommisjonen 

myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med 

artikkel 83 når det gjelder forlengelse av arbeidsprogrammets 

varighet for et bestemt tidsrom. 

For å legge til rette for en smidig overgang fra direktiv 98/8/EF 

til denne forordning skal Kommisjonen under gjennomføringen 

av arbeidsprogrammet vedta enten gjennomføringsforordninger 

der det fastsettes at et aktivt stoff godkjennes samt på hvilke 

vilkår, eller dersom vilkårene i artikkel 4 nr. 1, eller vilkårene i 

artikkel 5 nr. 2 når det er aktuelt, ikke er oppfylt, eller dersom 

den nødvendige informasjonen eller de nødvendige 

opplysningene ikke er sendt inn innen fastsatt frist, 

gjennomføringsbeslutninger der det fastsettes at et aktivt stoff 

ikke godkjennes. Slike gjennomføringsrettsakter skal vedtas 

etter framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 82 nr. 3. Forordninger om godkjenning av et aktivt 

stoff skal angi datoen for godkjenning. Artikkel 9 nr. 2 får 

anvendelse. 

2.  Som unntak fra artikkel 17 nr. 1, artikkel 19 nr. 1 og 

artikkel 20 nr. 1 i denne forordning og med forbehold for nr. 1 

og 3 i denne artikkel, kan en medlemsstat i inntil to år etter 

datoen for godkjenning av det sist godkjente aktive stoffet i 

biocidproduktet, fortsatt anvende sin gjeldende ordning eller 

praksis for å gjøre et gitt biocidprodukt tilgjengelig på 

markedet. Den kan i henhold til sine nasjonale regler tillate 

tilgjengeliggjøring på markedet på sitt territorium bare av et 

biocidprodukt som inneholder eksisterende aktive stoffer som 

er eller er i ferd med å bli vurdert i henhold til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 av 4. desember 2007 

om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i 

artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF(1), men som ennå ikke er 

godkjent for nevnte produkttype. 

Som unntak fra første ledd kan en medlemsstat dersom det 

gjelder en beslutning om ikke å godkjenne et aktivt stoff, 

fortsatt anvende sin gjeldende ordning eller praksis for å gjøre 

biocidprodukter tilgjengelig på markedet i inntil tolv måneder 

etter datoen for beslutningen om ikke å godkjenne et aktivt stoff 

i samsvar med nr. 1 tredje ledd. 

3.  Etter en beslutning om å godkjenne et bestemt aktivt stoff 

for en bestemt produkttype skal medlemsstatene sikre at 

godkjenninger av biocidprodukter av nevnte produkttype og 

som inneholder nevnte aktive stoff, gis, endres eller 

tilbakekalles, alt etter hva som er relevant, i samsvar med denne 

forordning innen to år etter godkjenningsdatoen. 

For dette formål skal de som ønsker å søke om godkjenning 

eller parallell gjensidig anerkjennelse av biocidprodukter av 

nevnte produkttype som ikke inneholder andre aktive stoffer 

enn eksisterende aktive stoffer, innlevere søknad om 

godkjenning eller parallell gjensidig anerkjennelse til 

medlemsstatenes vedkommende myndigheter senest på datoen 

for godkjenning av det aktive stoffet eller de aktive stoffene. 

Dersom det gjelder biocidprodukter som inneholder mer enn ett 

aktivt stoff, skal søknad om godkjenning innleveres senest på 

datoen for godkjenning av det sist godkjente aktive stoffet for 

nevnte produkttype.  

  

(1) EUT L 325 av 11.12.2007, s. 3. 
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Dersom det ikke er innlevert noen søknad om godkjenning eller 

parallell gjensidig anerkjennelse i samsvar med annet ledd, 

a)  skal biocidproduktet ikke lenger gjøres tilgjengelig på 

markedet med virkning fra 180 dager etter datoen for 

godkjenning av det aktive stoffet eller de aktive stoffene, og  

b)  kan sluttbehandling og bruk av eksisterende lagre av 

biocidproduktet fortsette i inntil 365 dager etter datoen for 

godkjenning av det aktive stoffet eller de aktive stoffene. 

4.  Dersom en medlemsstats vedkommende myndighet avslår 

søknaden om å godkjenne et biocidprodukt innlevert i henhold 

til nr. 3, eller beslutter ikke å gi godkjenning, skal nevnte 

biocidprodukt ikke lenger gjøres tilgjengelig på markedet 

180 dager etter datoen for et slikt avslag eller en slik beslutning. 

Sluttbehandling og bruk av eksisterende lagre av slike 

biocidprodukter kan fortsette i inntil 365 dager etter datoen for 

et slikt avslag eller en slik beslutning. 

Artikkel 90 

Overgangstiltak for aktive stoffer vurdert i henhold til 

direktiv 98/8/EF 

1.  Byrået skal ha ansvar for å samordne prosessen med å 

vurdere dokumentasjon innsendt etter 1. september 2012, og 

skal legge til rette for vurderingen ved å yte organisatorisk og 

teknisk støtte til medlemsstatene og Kommisjonen. 

2.  Søknader som sendes inn for formålene i direktiv 98/8/EF, 

og for hvilke medlemsstatens vurdering i samsvar med 

artikkel 11 nr. 2 i direktiv 98/8/EF ikke er avsluttet innen 

1. september 2013, skal vurderes av vedkommende 

myndigheter i samsvar med bestemmelsene i denne forordning 

og når det er relevant, forordning (EF) nr. 1451/2007. 

Nevnte vurdering skal utføres på grunnlag av opplysningene 

gitt i dokumentasjonen sendt inn i henhold til 98/8/EF. 

Dersom vurderingen gir grunn til bekymring som følge av 

anvendelsen av bestemmelser i denne forordning, som ikke var 

inntatt i direktiv 98/8/EF, skal søkeren gis anledning til å gi 

tilleggsopplysninger. 

Det skal gjøres alt for å unngå ytterligere forsøk på virveldyr og 

for å unngå forsinkelser i vurderingsprogrammet fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1451/2007 som følge av disse 

overgangsordningene. 

Uten hensyn til nr. 1 skal Byrået også ha ansvar for å samordne 

vurderingsprosessen for dokumentasjon som sendes inn for 

formålene i direktiv 98/8/EF, og for hvilke vurderingen ikke er 

fullført innen 1. september 2013, og skal legge til rette for 

vurderingen ved å gi medlemsstatene og Kommisjonen 

organisatorisk og teknisk støtte fra 1. januar 2014. 

Artikkel 91 

Overgangstiltak for søknader om godkjenning av 

biocidprodukter innlevert i henhold til direktiv 98/8/EF 

Søknader om godkjenning av biocidprodukter som innleveres 

for formålene i direktiv 98/8/EF, og hvis vurdering ikke er 

fullført innen 1. september 2013, skal vurderes av 

vedkommende myndigheter i samsvar med nevnte direktiv. 

Uten hensyn til første ledd får følgende anvendelse: 

— dersom risikovurderingen av det aktive stoffet viser at ett 

eller flere av kriteriene oppført i artikkel 5 nr. 1 er oppfylt, 

skal biocidproduktet godkjennes i samsvar med artikkel 19, 

— dersom risikovurderingen av det aktive stoffet viser at ett 

eller flere av kriteriene oppført i artikkel 10 er oppfylt, skal 

biocidproduktet godkjennes i samsvar med artikkel 23. 

Dersom vurderingen gir grunn til bekymring som følge av 

anvendelsen av bestemmelser i denne forordning, som ikke var 

inntatt i direktiv 98/8/EF, skal søkeren gis anledning til å gi 

tilleggsopplysninger. 

Artikkel 92 

Overgangstiltak for biocidprodukter som er 

godkjent/registrert i henhold til direktiv 98/8/EF 

1.  Biocidprodukter som er godkjent eller registrert i samsvar 

med artikkel 3, 4, 15 eller 17 i direktiv 98/8/EF før 1. september 

2013, kan fortsatt gjøres tilgjengelig på markedet og brukes 

med forbehold for eventuelle vilkår som gjelder for 

godkjenningen eller registreringen i henhold til nevnte direktiv, 

inntil godkjenningen eller registreringen utløper eller 

tilbakekalles. 

2.  Uten hensyn til nr. 1 får denne forordning anvendelse på 

biocidproduktene nevnt i nevnte nummer fra 1. september 

2013. 

Artikkel 93 

Overgangstiltak for biocidprodukter som ikke omfattes av 

direktiv 98/8/EF 

1.  Med forbehold for artikkel 89 skal søknader om 

godkjenning av biocidprodukter som ikke omfattes av 

direktiv 98/8/EF, og som faller inn under virkeområdet for 

denne forordning og var tilgjengelig på markedet 1. september 

2013, innleveres senest 1. september 2017.  
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2.  Som unntak fra artikkel 17 nr. 1 kan biocidprodukter 

nevnt i nr. 1 i denne artikkel og som det er innlevert søknad for 

i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, fortsatt gjøres tilgjengelig 

på markedet eller brukes inntil datoen for beslutningen om 

godkjenning. Dersom det treffes beslutning om ikke å gi 

godkjenning, skal biocidproduktet ikke lenger gjøres 

tilgjengelig på markedet 180 dager etter slik beslutning. 

Som unntak fra artikkel 17 nr. 1 kan biocidprodukter nevnt i 

nr. 1 i denne artikkel og som det ikke er innlevert søknad for i 

samsvar med nr. 1 i denne artikkel, fortsatt gjøres tilgjengelig 

på markedet eller brukes i inntil 180 dager etter 1. september 

2017. 

Eksisterende lagre av biocidprodukter som ikke er godkjent til 

den aktuelle bruken av vedkommende myndighet eller 

Kommisjonen, kan fortsatt sluttbehandles og brukes i inntil 

365 dager etter datoen for beslutningen nevnt i første ledd, eller 

tolv måneder etter datoen nevnt i annet ledd, ved den datoen 

som inntreffer sist. 

Artikkel 94 

Overgangstiltak for behandlede produkter 

1.  Som unntak fra artikkel 58 og med forbehold for 

artikkel 89 kan behandlede produkter som var tilgjengelig på 

markedet 1. september 2013, fortsatt bringes i omsetning fram 

til datoen for en beslutning om godkjenning av den relevante 

produkttypen av det aktive stoffet eller de aktive stoffene i de 

biocidproduktene som de behandlede produktene er behandlet 

med, eller som de inneholder, dersom søknaden om 

godkjenning av det aktive stoffet eller de aktive stoffene for den 

relevante produkttypen innleveres innen 1. september 2016. 

2.  Ved en beslutning om ikke å godkjenne et aktivt stoff for 

den relevante produkttypen, skal behandlede produkter som er 

behandlet med eller som inneholder ett eller flere 

biocidprodukter som inneholder det aktive stoffet, ikke lenger 

bringes i omsetning 180 dager etter slik beslutning eller etter 

1. september 2016, ved den datoen som inntreffer sist, med 

mindre søknad om godkjenning er innlevert i samsvar med 

nr. 1. 

Artikkel 95 

Overgangstiltak for tilgang til dokumentasjon om det aktive 

stoffet 

1.  Fra og med 1. september 2013 skal enhver som ønsker å 

bringe ett eller flere aktive stoffer i omsetning i Unionen 

(«berørt person»), enten som sådan eller i biocidprodukter, for 

hvert aktivt stoff de framstiller eller importerer for bruk i 

biocidprodukter, framlegge for Byrået: 

a)  dokumentasjon som oppfyller kravene i vedlegg II eller 

eventuelt vedlegg IIA til direktiv 98/8/EF, 

b)  en fullmakt om tilgang til dokumentasjonen nevnt i 

bokstav a), eller 

c)  en henvisning til dokumentasjonen nevnt i bokstav a), og 

som vernetiden for alle opplysninger er utløpt for. 

Dersom den berørte personen ikke er en fysisk eller juridisk 

person som er etablert i Unionen, skal importøren av 

biocidproduktet som inneholder nevnte aktive stoff eller stoffer, 

framlegge de opplysningene som kreves i henhold til første 

ledd. 

For formålene i dette nummer og for eksisterende aktive stoffer 

oppført i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1451/2007, får 

artikkel 63 nr. 3 i denne forordning anvendelse på alle 

toksikologiske og økotoksikologiske undersøkelser, herunder 

alle toksikologiske og økotoksikologiske undersøkelser som 

ikke innebærer forsøk på virveldyr. 

Den berørte personen som fullmakten om tilgang til 

dokumentasjonen for det aktive stoffet er utstedt til, skal ha rett 

til å tillate at søkere om godkjenning av et biocidprodukt som 

inneholder nevnte aktive stoff, viser til denne fullmakten for 

formålene i artikkel 20 nr. 1. 

Som unntak fra artikkel 60 i denne forordning skal alle 

vernetider for opplysninger om stoff-/produkttype-

kombinasjoner som er oppført i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1451/2007, men som ennå ikke godkjent i henhold til denne 

forordning, utløpe 31. desember 2025. 

2.  Byrået skal offentliggjøre listen over personer som har 

framlagt dokumentasjon i samsvar med nr. 1, eller som det har 

truffet en beslutning for, i samsvar med artikkel 63 nr. 3. Listen 

skal også inneholde navnene på personer som deltar i 

arbeidsprogrammet fastsatt i henhold til artikkel 89 nr. 1 første 

ledd, eller som har tatt over rollen som deltaker. 

3.  Med forbehold for artikkel 93 skal et biocidprodukt fra og 

med 1. september 2015 ikke gjøres tilgjengelig på markedet 

dersom framstilleren eller importøren av det aktive stoffet eller 

de aktive stoffene som produktet inneholder, eller importøren 

av biocidproduktet når det er relevant, ikke er oppført på listen 

nevnt i nr. 2. 

Med forbehold for artikkel 52 og 89 kan sluttbehandling og 

bruk av eksisterende lagre av biocidprodukter som inneholder 

et aktivt stoff, og som det ikke er angitt en relevant person for i 

listen nevnt i nr. 2, fortsette fram til 1. september 2016. 

4.  Denne artikkel får ikke anvendelse på aktive stoffer 

oppført i vedlegg I kategori 1–5 og 7, eller på biocidprodukter 

som inneholder bare slike aktive stoffer. 
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Artikkel 96 

Oppheving 

Med forbehold for artikkel 86, 89, 90, 91 og 92 i denne forordning oppheves herved direktiv 98/8/EF med 

virkning fra 1. september 2013. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som henvisninger til denne forordning og leses som 

angitt i sammenligningstabellen i vedlegg VII. 

Artikkel 97 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse fra 1. september 2013. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 22. mai 2012. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ N. WAMMEN 

 President Formann 

 _____   
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VEDLEGG I 

LISTE OVER AKTIVE STOFFER NEVNT I ARTIKKEL 25 BOKSTAV a) 

EF-nummer Navn/gruppe Begrensning Merknad 

Kategori 1 — Godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler i samsvar med forordning (EF) nr. 1333/2008 

200-018-0 Melkesyre Konsentrasjonen skal begrenses slik at hvert enkelt 

biocidprodukt ikke krever klassifisering i henhold 

til direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) 

nr. 1272/2008 

 E 270 

204-823-8 Natriumacetat Konsentrasjonen skal begrenses slik at hvert enkelt 

biocidprodukt ikke krever klassifisering i henhold 

til direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) 

nr. 1272/2008 

 E 262 

208-534-8 Natriumbenzoat Konsentrasjonen skal begrenses slik at hvert enkelt 

biocidprodukt ikke krever klassifisering i henhold 

til direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) 

nr. 1272/2008 

 E 211 

201-766-0 (+)-Vinsyre Konsentrasjonen skal begrenses slik at hvert enkelt 

biocidprodukt ikke krever klassifisering i henhold 

til direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) 

nr. 1272/2008 

 E 334 

200-580-7 Eddiksyre Konsentrasjonen skal begrenses slik at hvert enkelt 

biocidprodukt ikke krever klassifisering i henhold 

til direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) 

nr. 1272/2008 

 E 260 

201-176-3 Propionsyre Konsentrasjonen skal begrenses slik at hvert enkelt 

biocidprodukt ikke krever klassifisering i henhold 

til direktiv 1999/45/EF eller forordning (EF) 

nr. 1272/2008 

 E 280 

Kategori 2 — Stoffer som er oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1907/2006 

200-066-2 Askorbinsyre   

232-278-6 Linolje   

Kategori 3 — Svake syrer 

Kategori 4 — Tradisjonelt brukte stoffer av naturlig opprinnelse 

Naturlig olje Lavendelolje  CAS 8000-28-0 

Naturlig olje Peppermynteolje  CAS 8006-90-4 

Kategori 5 — Feromoner 

222-226-0 Okt-1-en-3-ol   

Stoffblanding Feromon fra 

klesmøll 

  

Kategori 6 — Stoffer som er oppført i vedlegg I eller IA til direktiv 98/8/EF 

204-696-9 Karbondioksid Bare til bruk i bruksklare gassbeholdere som 

fungerer sammen med en innfangingsinnretning 

 

231-783-9 Nitrogen Bare til bruk i begrensede mengder i bruksklare 

beholdere 

 

250-753-6 (Z,E)-tetradeka-

9,12-dienylacetat 
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EF-nummer Navn/gruppe Begrensning Merknad 

Kategori 7 — Andre stoffer 

 Bakulovirus   

215-108-5 Bentonitt   

203-376-6 Sitronellal   

231-753-5 Jernsulfat   
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VEDLEGG II 

OPPLYSNINGSKRAV FOR AKTIVE STOFFER 

1.  I dette vedlegg fastsettes opplysningskravene til utarbeiding av dokumentasjonen nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a). 

2.  Dataelementene fastsatt i dette vedlegg omfatter et grunndatasett og et tilleggsdatasett. Dataelementene som tilhører 

grunndatasettet, anses som grunnleggende opplysninger som i prinsippet skal gis for alle aktive stoffer. I en del 

tilfeller vil imidlertid stoffets fysiske eller kjemiske egenskaper medføre at det er umulig eller unødvendig å 

framlegge visse dataelementer som inngår i grunndatasettet. 

Når det gjelder tilleggsdatasettet, skal de dataelementene som skal framlegges for et gitt aktivt stoff, bestemmes på 

grunnlag av hvert av de dataelementene som inngår i tilleggsdatasettet i henhold til dette vedlegg, idet det blant 

annet tas hensyn til stoffets fysiske og kjemiske egenskaper, foreliggende data, opplysninger som inngår i 

grunndatasettet, typer produkter som det aktive stoffet vil bli brukt i, samt eksponeringsmønstrene som slik bruk 

kan medføre. 

Kolonne 1 i tabellen i vedlegg II inneholder særlige opplysninger om enkelte dataelementer som skal tas med. De 

generelle betraktningene om tilpasning av opplysningskravene fastsatt i vedlegg IV, får også anvendelse. Ettersom 

det er viktig å redusere forsøk på virveldyr, inneholder kolonne 3 i tabellen i vedlegg II særlige opplysninger om 

tilpasning av visse dataelementer som kan forutsette bruk av forsøk på virveldyr. Opplysningene som gis, skal 

uansett danne et tilstrekkelig grunnlag for en risikovurdering som viser at kriteriene i artikkel 4 nr. 1 er oppfylt. 

Søkeren bør lese de detaljerte tekniske retningslinjene for anvendelsen av dette vedlegg og utarbeidingen av 

dokumentasjonen nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav a), som er tilgjengelig på Byråets nettsted. 

Søkeren har plikt til å innlede samråd før dokumentasjonen innleveres. I tillegg til plikten fastsatt i artikkel 62 nr. 2 

kan søkere også samrå seg med vedkommende myndighet, som vil vurdere dokumentasjonen med hensyn til de 

foreslåtte opplysningskravene og særlig de forsøkene på virveldyr som søkeren foreslår å gjennomføre. 

Det kan være nødvendig å sende inn ytterligere opplysninger dersom det er nødvendig å foreta vurderingen angitt i 

artikkel 8 nr. 2. 

3.  Det skal også gis en fullstendig, detaljert beskrivelse av undersøkelsene som er gjennomført, eller som det vises til, 

og metodene som er brukt. Det er viktig å sikre at de tilgjengelige opplysningene er relevante og er av tilstrekkelig 

kvalitet til å oppfylle kravene. Det bør også framlegges bevis for at det aktive stoffet som det er utført forsøk med, 

er det samme stoffet som det er sendt inn søknad om. 

4.  Dokumentasjonen skal framlegges i det formatet som Byrået har gjort tilgjengelig. I tillegg må IUCLID brukes for 

de delene av dokumentasjonen som IUCLID kan brukes til. Formater og ytterligere veiledning om opplysningskrav 

og utarbeiding av dokumentasjonen finnes på Byråets nettsted. 

5.  Forsøksresultater innsendt med henblikk på godkjenning av et aktivt stoff, skal være resultater av forsøk som 

gjennomføres i henhold til metodene beskrevet i kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om 

fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)(1). Dersom en metode er 

uegnet eller ubeskrevet, skal det imidlertid brukes andre metoder som er vitenskapelig egnede og om mulig 

internasjonalt anerkjente, og deres egnethet må begrunnes i søknaden. Dersom forsøksmetodene anvendes på 

nanomaterialer, skal det gjøres rede for deres vitenskapelige egnethet for nanomaterialer, og der det er relevant, for 

de tekniske tilpasningene/justeringene som er gjort for å ta hensyn til disse materialenes særlige egenskaper. 

6.  Forsøk som utføres, skal oppfylle relevante krav til vern av laboratoriedyr som fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/63/EU av 22. september 2010 om vern av dyr som brukes til vitenskapelige formål(2) og, for 

økotoksikologiske og toksikologiske forsøk, god laboratoriepraksis som fastsatt i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/10/EF av 11. februar 2004 om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene for god 

laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved forsøk med kjemiske stoffer(3), eller andre internasjonale 

standarder som Kommisjonen eller Byrået anser som likeverdige. Forsøk som gjelder fysisk-kjemiske egenskaper 

og sikkerhetsrelaterte opplysninger om stoffet, bør utføres slik at de minst oppfyller internasjonale standarder.  

  

(1) EUT L 142 av 31.5.2008, s. 1. 

(2) EUT L 276 av 20.10.2010, s. 33. 

(3) EUT L 50 av 20.2.2004, s. 44. 
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7.  Når forsøk utføres, skal det framlegges en detaljert beskrivelse (spesifikasjon) av det aktive stoffet og dets 

urenheter. Forsøk bør gjennomføres med det aktive stoffet som framstilles, eller for enkelte av de fysiske eller 

kjemiske egenskapene (se opplysningene i kolonne I tabellen), med en renset form av det aktive stoffet. 

8.  Dersom det foreligger prøvingsdata som er framkommet før 1. september 2013 ved andre metoder enn dem som er 

fastsatt i forordning (EF) nr. 440/2008, skal medlemsstatens vedkommende myndighet i hvert enkelt tilfelle treffe 

beslutning om hvorvidt disse dataene er tilstrekkelige for denne forordnings formål, og om hvorvidt det må utføres 

nye forsøk i samsvar med forordning (EF) nr. 440/2008, idet det blant annet tas hensyn til behovet for å begrense 

forsøk på virveldyr mest mulig. 

9.  Nye forsøk på virveldyr skal gjennomføres som siste tilgjengelige mulighet for å oppfylle opplysningskravene 

fastsatt i dette vedlegg, når alle andre datakilder er uttømt. In vivo-forsøk med etsende stoffer i 

konsentrasjoner/dosenivåer som gir etsende virkning, skal også unngås. 

AVDELING 1 

KJEMISKE STOFFER 

Grunndatasett og tilleggsdatasett for aktive stoffer 

De opplysningene som kreves for å underbygge godkjenningen av et aktivt stoff, er oppført i tabellen nedenfor. 

Vilkårene for ikke å kreve et særskilt forsøk som er fastsatt i de relevante forsøksmetodene i forordning (EF) 

nr. 440/2008, er ikke gjentatt i kolonne 3, men gjelder likevel. 

Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med 

visse opplysningskrav som kan kreve 

bruk av forsøk på virveldyr 

1.  SØKER   

1.1.  Navn og adresse   

1.2.  Kontaktperson   

1.3.  Framstiller av det aktive stoffet (navn, adresse, 

framstillingsanleggets beliggenhet) 

  

2.  DET AKTIVE STOFFETS IDENTITET   

For det aktive stoffet skal opplysningene som 

gis i dette avsnitt, være tilstrekkelige til at 

stoffet kan identifiseres. Dersom det ikke er 

teknisk mulig, eller dersom det vitenskapelig 

sett ikke synes nødvendig å gi opplysninger om 

ett eller flere av punktene nedenfor, skal dette 

klart begrunnes 

  

2.1.  Vanlig navn foreslått eller godkjent av ISO samt 

synonymer (daglignavn, handelsnavn, 

forkortelse) 

  

2.2.  Kjemisk betegnelse (IUPAC- og CA-

nomenklatur eller annen internasjonal kjemisk 

betegnelse) 

  

2.3.  Framstillerens utviklingskodenummer   

2.4.  CAS-nummer samt EF-, INDEX- og CIPAC-

nummer 

  



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/363 

 

Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med 

visse opplysningskrav som kan kreve 

bruk av forsøk på virveldyr 

2.5.  Molekyl- eller strukturformel (herunder 

SMILES-notasjon, om tilgjengelig og relevant) 

  

2.6.  Opplysninger om optisk aktivitet og fullstendige 

opplysninger om isomersammensetning (om 

tilgjengelig og relevant) 

  

2.7.  Molekylvekt   

2.8.  Framstillingsmetode (syntesevei) for det aktive 

stoffet, herunder opplysninger om 

utgangsmaterialer og løsemidler, herunder 

leverandører, spesifikasjoner og kommersiell 

tilgjengelighet 

  

2.9.  Renhetsgrad for det aktive stoffet som 

framstilles, i g/kg, g/l eller % w/w (v/v) alt etter 

hva som er relevant, med angivelse av øvre og 

nedre grense 

  

2.10.  Identiteten til eventuelle urenheter og 

tilsetningsstoffer, herunder biprodukter fra 

syntese, optiske isomerer, nedbrytingsprodukter 

(dersom stoffet er ustabilt), i ureagert form og 

endegrupper osv. av polymerer og ureagerte 

utgangsmaterialer av UVC-stoffer 

  

2.11.  Analyseprofil av minst fem representative 

partier (g/kg aktivt stoff), herunder opplysninger 

om innhold av urenheter som nevnt i 2.10 

  

2.12.  Opprinnelsen til det naturlige aktive stoffet eller 

dets forstadier, f.eks. blomsterekstrakt 

  

3.  DET AKTIVE STOFFETS FYSISKE OG 

KJEMISKE EGENSKAPER 

  

3.1.  Utseende(1)   

3.1.1.  Aggregattilstand (ved 20 °C og 101,3 kPa)   

3.1.2.  Fysisk tilstand (dvs. tyktflytende, krystallinsk, 

pulver) (ved 20 °C og 101,3 kPa) 

  

3.1.3.  Farge (ved 20 °C og 101,3 kPa)   

3.1.4.  Lukt (ved 20 °C og 101,3 kPa)   

3.2.  Smelte-/frysepunkt(2)   

3.3.  Surhetsgrad, alkalitet   

3.4.  Kokepunkt(2)   
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med 

visse opplysningskrav som kan kreve 

bruk av forsøk på virveldyr 

3.5.  Relativ tetthet(2)   

3.6.  Data om absorpsjonsspektre (UV/VIS, IR, 

NMR) og massespektrum, molar 

ekstinksjonskoeffisient ved relevante 

bølgelengder, alt etter hva som er relevant(2) 

  

3.7.  Damptrykk(2)   

3.7.1.  Henrykonstanten må alltid angis for faste stoffer 

og væsker dersom den kan beregnes 

  

3.8.  Overflatespenning(2)   

3.9.  Vannløselighet(2)   

3.10.  Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann) og dens 

pH-avhengighet(2) 

  

3.11.  Termisk stabilitet, nedbrytingsprodukters 

identitet(2) 

  

3.12.  Reaktivitet overfor beholderens materiale   

3.13.  Dissosiasjonskonstant Tilleggsdata  

3.14.  Granulometri   

3.15.  Viskositet Tilleggsdata  

3.16.  Løselighet i organiske løsemidler, virkninger av 

temperaturen på løseligheten(2) 

Tilleggsdata  

3.17.  Stabilitet i organiske løsemidler brukt i 

biocidprodukter og identiteten til relevante 

nedbrytingsprodukter(1) 

Tilleggsdata  

4.  FYSISKE FARER OG TILSVARENDE 

EGENSKAPER 

  

4.1.  Eksplosive varer   

4.2.  Brannfarlige gasser   

4.3.  Brannfarlige aerosoler   

4.4.  Oksiderende gasser   

4.5.  Gasser under trykk   

4.6.  Brannfarlige væsker   

4.7.  Brannfarlige faste stoffer   

4.8.  Selvreaktive stoffer og stoffblandinger   

4.9.  Pyrofore væsker   

4.10.  Pyrofore faste stoffer   
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med 

visse opplysningskrav som kan kreve 

bruk av forsøk på virveldyr 

4.11.  Selvopphetende stoffer og stoffblandinger   

4.12.  Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med 

vann utvikler brannfarlige gasser 

  

4.13.  Oksiderende væsker   

4.14.  Oksiderende faste stoffer   

4.15.  Organiske peroksider   

4.16.  Etsende for metaller   

4.17.  Andre fysiske fareindikatorer   

4.17.1.  Selvantenningstemperatur (væsker og gasser)   

4.17.2.  Relativ selvantenningstemperatur for faste 

stoffer 

  

4.17.3.  Støveksplosjonsfare   

5.  METODER FOR PÅVISNING OG 

IDENTIFIKASJON 

  

5.1.  Analysemetoder, herunder validerings-

parametrer for bestemmelse av det aktive stoffet 

som framstilles, og eventuelt relevante 

restmengder, isomerer og urenheter i det aktive 

stoffet samt tilsetningsstoffer (f.eks. 

stabilisatorer) 

For andre urenheter enn relevante urenheter 

gjelder dette bare dersom de forekommer med 

≥ 1 g/kg 

  

5.2.  Analysemetoder til overvåkingsformål, herunder 

gjenfinningsprosent og grenser for 

mengdebestemmelse og påvisning for det aktive 

stoffet og restmengder av dette, eventuelt i eller 

på følgende: 

  

5.2.1.  Jord   

5.2.2.  Luft   

5.2.3.  Vann (overflatevann, drikkevann osv.) og 

sediment 

  

5.2.4.  Kroppsvæsker og vev fra dyr og mennesker   

5.3.  Analysemetoder til overvåkingsformål, herunder 

gjenfinningsprosent og grenser for 

mengdebestemmelse og påvisning for det aktive 

stoffet og restmengder av dette, i eller på 

næringsmidler av vegetabilsk og animalsk 

opprinnelse eller fôrvarer og andre produkter 

der det er relevant (ikke nødvendig dersom 

Tilleggsdata  
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med 

visse opplysningskrav som kan kreve 

bruk av forsøk på virveldyr 

verken det aktive stoffet eller produkter som er 

behandlet med det, kommer i kontakt med dyr 

bestemt til næringsmiddelproduksjon, 

næringsmidler av vegetabilsk eller animalsk 

opprinnelse eller fôrvarer) 

6.  EFFEKTIVITET MOT ORGANISMER I 

MÅLGRUPPEN 

  

6.1.  Funksjon, f.eks. soppdrepende middel, rottegift, 

insektmiddel, bakteriedrepende middel, og 

bekjempelsesmetode, f.eks. tiltrekking, dreping, 

hemming 

  

6.2.  Representativ(e) organisme(r) som skal 

bekjempes, og produkter, organismer eller 

gjenstander som skal vernes 

  

6.3.  Virkning på representativ(e) organisme(r) i 

målgruppen 

  

6.4.  Sannsynlig konsentrasjon av det aktive stoffet 

når det brukes i produkter, og eventuelt i 

behandlede produkter 

  

6.5.  Virkemåte (herunder forsinkelse)   

6.6.  Effektivitetsdata som underbygger disse 

påstandene om biocidprodukter og, der 

påstander angis på etiketten, om behandlede 

produkter, herunder alle tilgjengelige 

standardprotokoller, laboratorie- eller feltforsøk, 

herunder eventuelt ytelsesstandarder 

  

6.7.  Alle kjente begrensninger av effektiviteten   

6.7.1.  Opplysninger om forekomst eller mulig 

forekomst av resistensutvikling samt egnede 

mottiltak 

  

6.7.2.  Observasjoner av uønskede eller utilsiktede 

bivirkninger, f.eks. på nytteorganismer og andre 

organismer utenfor målgruppen 

  

7.  TILSIKTET BRUK OG EKSPONERING   

7.1.  Planlagt(e) bruksområde(r) for biocidprodukter 

og eventuelt behandlede produkter 

  

7.2.  Produkttype(r)   

7.3.  Detaljert beskrivelse av tilsiktet bruksmønster / 

tilsiktede bruksmønstre, herunder i behandlede 

produkter 

  

7.4.  Brukere, f.eks. industrielle brukere, 

yrkesbrukere med opplæring, yrkesbrukere eller 

offentligheten (ikke-yrkesbruker) 

  

7.5.  Den mengden som sannsynligvis vil bli brakt i 

omsetning per år, og når det er relevant, for 

planlagte største brukskategorier 
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med 

visse opplysningskrav som kan kreve 

bruk av forsøk på virveldyr 

7.6.  Eksponeringsdata i samsvar med vedlegg VI til 

denne forordning 

  

7.6.1.  Opplysninger om eksponering av mennesker 

ved tilsiktet bruk og sluttbehandling av det 

aktive stoffet 

  

7.6.2.  Opplysninger om miljøeksponering ved tilsiktet 

bruk og sluttbehandling av det aktive stoffet 

  

7.6.3.  Opplysninger om eksponering av dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, næringsmidler og fôr 

ved tilsiktet bruk av det aktive stoffet 

  

7.6.4.  Opplysninger om eksponering for behandlede 

produkter, herunder utlekkingsdata 

(laboratorieundersøkelser eller modelldata) 

  

8.  TOKSIKOLOGISK PROFIL FOR 

MENNESKER OG DYR, HERUNDER 

STOFFSKIFTE 

  

8.1.  Hudirritasjon eller hudetsing 

Vurdering av dette endepunktet skal utføres i 

henhold til sekvensiell forsøksstrategi for 

hudirritasjon og -etsing fastsatt i vedlegget til 

forsøksretningslinje B.4. Akutt giftighet: 

Hudirritasjon/-etsing (vedlegg B.4 til forordning 

(EF) nr. 440/2008) 

  

8.2.  Øyeirritasjon 

Vurdering av dette endepunktet skal utføres i 

henhold til sekvensiell forsøksstrategi for 

øyeirritasjon og -etsing fastsatt i vedlegget til 

forsøksretningslinje B.5. Akutt giftighet: 

Øyeirritasjon/-etsing (vedlegg B.5 til forordning 

(EF) nr. 440/2008) 

  

8.3.  Hudsensibilisering 

Vurdering av dette endepunktet skal bestå av 

følgende fortløpende trinn: 

1.  En vurdering av tilgjengelige data for 

mennesker og dyr samt alternative data 

2.  In vivo-forsøk 

 Lokalt lymfeknuteforsøk på dyr av 

musefamilien (LLNA), herunder den 

reduserte utgaven av forsøket dersom det er 

relevant, er førstevalg av metode for in 

vivo-forsøk. Dersom hudsensibilisering 

prøves på annen måte, skal dette begrunnes 

 Det er ikke nødvendig å utføre trinn 2 

dersom 

— tilgjengelige opplysninger tilsier at 

stoffet kan klassifiseres som 

hudsensibiliserende eller etsende, 

eller 

— stoffet er en sterk syre (pH < 2,0) 

eller base (pH > 11,5) 

8.4.  Åndedrettssensibilisering Tilleggsdata  
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8.5.  Arvestoffskadelighet   

Vurdering av dette endepunktet skal bestå av 

følgende fortløpende trinn: 

— vurdering av tilgjengelige data om 

genotoksisitet in vivo 

— det kreves et genmutasjonsforsøk in vitro i 

bakterier, et cytogenetisk in vitro-forsøk av 

pattedyrceller og et genmutasjonsforsøk in 

vitro av pattedyrceller 

— egnede genotoksisitetsundersøkelser in vivo 

skal vurderes dersom en av 

genotoksisitetsundersøkelsene in vitro gir 

positivt resultat 

  

8.5.1.  Genmutasjonsundersøkelse in vitro av bakterier   

8.5.2.  Cytogenetisk undersøkelse in vitro av 

pattedyrceller 

  

8.5.3.  Genmutasjonsundersøkelse in vitro av 

pattedyrceller 

  

8.6.  Genotoksisitetsundersøkelse in vivo 

Vurdering av dette endepunktet skal bestå av 

følgende fortløpende trinn: 

— Dersom resultatet av noen av 

genotoksisitetsundersøkelsene in vitro er 

positivt, og det ikke allerede foreligger 

resultater fra en in vivo-undersøkelse, skal 

søkeren foreslå/gjennomføre en 

genotoksisitetsundersøkelse in vivo av 

somatiske celler 

— Dersom et av genmutasjonsforsøkene 

in vitro er positivt, skal det gjennomføres et 

in vivo-forsøk med reparasjonssyntese av 

DNA (UDS) 

— Et nytt in vivo-forsøk med somatiske celler 

kan være nødvendig, avhengig av 

resultatene og de tilgjengelige dataenes 

kvalitet og relevans 

— Dersom en in vivo-undersøkelse av 

somatiske celler har gitt positivt resultat, 

skal potensialet for arvestoffskadelig 

virkning på kjønnsceller vurderes på 

grunnlag av alle tilgjengelige data, herunder 

toksikokinetisk dokumentasjon som viser at 

stoffet har nådd det undersøkte organet. 

Dersom det ikke kan trekkes klare 

konklusjoner om arvestoffskadelig virkning 

på kjønnsceller, skal tilleggsundersøkelser 

vurderes 

Tilleggsdata Det er vanligvis ikke nødvendig å foreta 

undersøkelsen(e) dersom 

— resultatene av de tre in vitro-

forsøkene er negative, og det ikke har 

dannet seg noen metabolitter av 

betydning i pattedyr, eller 

— det oppnås validerte data om 

mikrokjerner in vivo i en 

undersøkelse med gjentatt dose, og 

mikrokjerneforsøket in vivo er det 

forsøket som egner seg best for å 

oppfylle dette opplysningskravet 

— det er fastslått at stoffet er kreft-

framkallende i kategori 1A eller 1B, 

eller arvestoffskadelig i kategori 1A, 

1B eller 2 

8.7.  Akutt giftighet 

I tillegg til munnen som tilførselsvei (8.7.1), 

skal opplysningene i avsnitt 8.7.2–8.7.3, for 

andre stoffer enn gasser, gis for minst én annen 

tilførselsvei 

 Det er vanligvis ikke nødvendig å foreta 

undersøkelsen(e) dersom 

— stoffet er klassifisert som hudetsende 
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— Valg av annen tilførselsvei vil avhenge av 

stoffets art og sannsynlig eksponeringsvei 

for mennesker 

— Gasser og flyktige væsker bør tilføres ved 

innånding 

— Dersom eneste eksponeringsvei er gjennom 

munnen, er det bare nødvendig å gi 

opplysninger om denne eksponeringsveien. 

Dersom eneste eksponeringsvei for 

mennesker er gjennom huden eller ved 

innånding, kan et forsøk med tilførsel 

gjennom munnen vurderes. Før det foretas 

en ny undersøkelse av akutt giftighet ved 

hudkontakt, bør det gjennomføres en in 

vitro-undersøkelse av hudgjennomtrenging 

(OECD 428) for å vurdere det sannsynlige 

omfanget av og hastigheten på 

biotilgjengelighet ved opptak gjennom 

huden 

— Det kan forekomme unntakstilfeller der det 

kan være nødvendig å gi opplysninger om 

alle tilførselsveier 

  

8.7.1.  Tilførsel gjennom munnen 

Metoden for å bestemme akutt giftighetsklasse 

(Acute Toxic Class Method) er foretrukket 

metode for å fastsette dette endepunktet 

 Det er ikke nødvendig å foreta 

undersøkelsen dersom 

— stoffet er en gass eller et svært flyktig 

stoff 

8.7.2.  Ved innånding 

Forsøk ved innånding er hensiktsmessig dersom 

det er sannsynlig at mennesker kan bli eksponert 

ved innånding dersom 

— stoffets damptrykk (et flyktig stoff har et 

damptrykk på > 1 × 10–2 Pa ved 20 °C) 

og/eller 

— det aktive stoffet er et pulver som 

inneholder en vesentlig andel (f.eks. 1 % på 

vektbasis) partikler med en gjennomsnittlig 

aerodynamisk diameter (MMAD) på 

< 50 mikrometer eller 

— det aktive stoffet inngår i pulverprodukter 

eller produkter som påføres på en måte som 

medfører eksponering for aerosoler, 

partikler eller dråper som har en størrelse 

som kan innåndes (MMAD 

< 50 mikrometer) 

— Metoden for å bestemme akutt 

giftighetsklasse (Acute Toxic Class 

Method) er foretrukket metode for å 

fastsette dette endepunktet 

  

8.7.3.  Gjennom huden 

Forsøk med opptak gjennom huden er 

nødvendig bare dersom: 

— innånding av stoffet er usannsynlig, eller 

— hudkontakt ved framstilling og/eller bruk av 

stoffet er sannsynlig, og enten 
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— de fysisk-kjemiske og toksikologiske 

egenskapene tyder på et potensial for 

betydelig absorpsjonshastighet gjennom 

huden, eller 

— resultatene av en in vitro-undersøkelse av 

hudgjennomtrenging (OECD 428) viser 

høyt opptak gjennom huden og høy 

biotilgjengelighet 

  

8.8.  Undersøkelser av toksikokinetikk og stoffskifte 

hos pattedyr 

  

Undersøkelser av toksikokinetikk og stoffskifte 

bør gi grunnleggende opplysninger om 

absorpsjonshastighet og -omfang, fordeling i 

vevet og relevant stoffskiftevei, herunder graden 

av stoffskifte, ekskresjonsvei og -hastighet og 

relevante metabolitter 

  

8.8.1.  Ytterligere undersøkelser av toksikokinetikk og 

stoffskifte hos pattedyr 

Ytterligere undersøkelser kan bli nødvendig 

avhengig av resultatene av undersøkelsen av 

toksikokinetikk og stoffskifte gjennomført på 

rotter. Disse ytterligere undersøkelsene er 

nødvendige dersom 

— det foreligger bevis for at stoffskiftet hos 

rotter ikke er relevant for menneskers 

eksponering 

— det ikke er mulig å ekstrapolere fra forsøk 

med tilførsel gjennom munnen til opptak 

gjennom huden eller ved innånding 

Når det anses som hensiktsmessig å innhente 

opplysninger om opptak gjennom huden, skal 

vurderingen av dette endepunktet foretas ved 

bruk av en trinnvis metode for vurdering av 

opptak gjennom huden 

Tilleggsdata  

8.9.  Giftighet ved gjentatt dose 

Vanligvis vil bare én tilførselsvei være 

nødvendig, og foretrukket tilførselsvei er 

gjennom munnen. I noen tilfeller kan det 

imidlertid være nødvendig å vurdere mer enn én 

eksponeringsvei 

For å vurdere forbrukernes sikkerhet i 

forbindelse med aktive stoffer som kan 

forekomme i næringsmidler eller fôr, er det 

nødvendig å foreta giftighetsundersøkelser med 

tilførsel gjennom munnen 

Forsøk med opptak gjennom huden skal 

vurderes dersom: 

— hudkontakt ved framstilling og/eller bruk av 

stoffet er sannsynlig,  

— innånding av stoffet er usannsynlig, og 

 Det er ikke nødvendig å foreta 

undersøkelsen av giftighet ved gjentatt 

dose (28 og 90 dager) dersom: 

— et stoff spaltes umiddelbart, det 

foreligger tilstrekkelige data om 

spaltingsproduktene for systemiske 

og lokale virkninger, og det ikke 

forventes synergivirkninger, eller 

— relevant eksponering av mennesker 

kan utelukkes i samsvar med 

vedlegg IV avsnitt 3 

For å begrense forsøkene på virveldyr og 

særlig behovet for frittstående under-

søkelser med bare ett endepunkt, skal 

undersøkelser av giftighet ved gjentatt 

dose utformes på en måte som tar hensyn 

til muligheten for å utforske flere 

endepunkter innenfor rammen av én 

undersøkelse 
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— ett av følgende vilkår er oppfylt: 

i) giftighet er observert i en prøving av 

akutt giftighet ved hudkontakt ved 

lavere doser enn i prøvingen av oral 

giftighet 

ii) opplysninger eller prøvingsdata viser at 

opptak gjennom huden gir tilsvarende 

eller høyere opptak enn gjennom 

munnen, eller 

iii) giftighet ved hudkontakt er påvist for 

strukturelt beslektede stoffer og for 

eksempel observeres ved lavere doser 

enn i prøvingen av oral giftighet, eller 

opptak gjennom huden gir tilsvarende 

eller høyere opptak enn gjennom 

munnen 

Prøving ved innånding skal vurderes dersom 

— menneskers eksponering ved innånding er 

sannsynlig når det tas hensyn til stoffets 

damptrykk (flyktige stoffer og gasser har et 

damptrykk på > 1 × 10–2 Pa ved 20 °C), 

og/eller 

— det foreligger en mulighet for eksponering 

for aerosoler, partikler eller dråper som har 

en størrelse som kan innåndes (MMAD 

< 50 mikrometer) 

  

8.9.1.  Korttidsundersøkelse av giftighet ved gjentatt 

dose (28 dager); foretrukket art er rotte 

 Det er ikke nødvendig å foreta 

korttidsundersøkelsen av giftighet 

(28 dager) dersom 

i) en pålitelig undersøkelse av 

subkronisk (90 dager) giftighet er 

tilgjengelig, forutsatt at best egnet art, 

dose, løsemiddel og tilførselsvei er 

brukt 

ii) hyppigheten og varigheten av 

menneskers eksponering viser at en 

langtidsundersøkelse er 

hensiktsmessig, og ett av følgende 

vilkår er oppfylt: 

— andre tilgjengelige data tilsier at 

stoffet kan ha en farlig egenskap 

som ikke kan oppdages i en 

korttidsundersøkelse av giftighet, 

eller 

— hensiktsmessig utformede 

toksikokinetiske undersøkelser 

viser en akkumulering av stoffet 

eller dets metabolitter i visse vev 

eller organer som kunne forblitt 

uoppdaget ved en korttidsunders-

økelse av giftighet, men som kan 

gi skadevirkninger etter 

vedvarende eksponering 
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8.9.2.  Undersøkelse av subkronisk giftighet ved 

gjentatt dose (90 dager); foretrukket art er rotte 

 Det er ikke nødvendig å foreta 

undersøkelsen av subkronisk giftighet 

(90 dager) dersom 

— det finnes en pålitelig korttids-

undersøkelse av giftighet (28 dager) 

som viser alvorlige giftvirkninger i 

henhold til kriteriene for 

klassifisering av stoffet som H372 

eller H373 (forordning (EF) 

nr. 1272/2008), der observert 28-

dagers NOAEL med anvendelse av 

en passende usikkerhetsfaktor 

muliggjør ekstrapolering mot 90-

dagers NOAEL for samme 

eksponeringsvei, og 

— en pålitelig undersøkelse av kronisk 

giftighet er tilgjengelig, forutsatt at 

egnet art og tilførselsvei er benyttet, 

eller 

— stoffet er ikke-reaktivt, uløselig, ikke 

bioakkumulerende og umulig å inn-

ånde, og det ikke finnes bevis for 

absorpsjon eller giftighet i et 28-

dagers grenseforsøk, særlig dersom 

et slikt mønster er knyttet til 

begrenset eksponering av mennesker 

8.9.3.  Langtidsundersøkelse av giftighet ved gjentatt 

dose (≥ 12 måneder) 

 Det er ikke nødvendig å foreta en 

langtidsundersøkelse av giftighet 

(≥ 12 måneder) dersom 

— langtidseksponering kan utelukkes, 

og ingen virkninger er observert ved 

grensedose i 90-

dagersundersøkelsen, eller  

— det foretas en kombinert langtids-

undersøkelse ved gjentatt dose og 

kreftforsøk (8.11.1) 

8.9.4.  Ytterligere undersøkelser med gjentatt dose 

Ytterligere undersøkelser med gjentatt dose som 

omfatter forsøk på en annen art (ikke-gnager), 

undersøkelser av lengre varighet eller med en 

annen tilførselsvei skal foretas dersom 

— ingen andre opplysninger om giftighet 

foreligger for en annen art som ikke er 

gnager, eller 

— det ikke lykkes å påvise en dose uten 

observert skadevirkning (NOAEL) i 28- 

eller 90-dagersundersøkelsen, med mindre 

grunnen er at ingen virkninger er observert 

ved grensedosen, eller  

— stoffer med positive strukturelle 

varselsignaler for virkninger som rotter 

eller mus som modell, er uhensiktsmessige 

eller ufølsomme for, eller  

Tilleggsdata  
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— giftigheten gir særlig grunn til bekymring 

(f.eks. alvorlige/tungtveiende virkninger), 

eller  

— det foreligger tegn på en virkning for 

hvilken tilgjengelige data er utilstrekkelige 

for en toksikologisk beskrivelse og/eller 

risikobeskrivelse. I slike tilfeller kan det 

også være mer hensiktsmessig å foreta 

særlige toksikologiske undersøkelser 

utformet for å undersøke disse virkningene 

(f.eks. immuntoksisitet, nevrotoksisitet, 

hormonaktivitet), eller 

—  det foreligger bekymring med hensyn til 

lokale virkninger som det ikke kan foretas 

en risikobeskrivelse for ved å ekstrapolere 

fra én tilførselsvei til en annen, eller  

— det foreligger særlig bekymring med 

hensyn eksponering (f.eks. bruk i 

biocidprodukter som fører til 

eksponeringsnivåer som ligger nær de 

toksikologisk relevante dosenivåene), eller  

— virkninger påvist ved stoffer som når det 

gjelder molekylstruktur, har en klar likhet 

med stoffet som undersøkes, ikke ble påvist 

i 28- eller 90-dagersundersøkelsen, eller  

— tilførselsveien som brukes i den 

opprinnelige undersøkelsen med gjentatt 

dose, var uegnet ut fra forventet 

eksponeringsvei for mennesker, og det ikke 

kan foretas ekstrapolering fra én 

eksponeringsvei til en annen 

  

8.10.  Reproduksjonstoksisitet 

For å vurdere forbrukersikkerheten ved aktive 

stoffer som kan forekomme i næringsmidler 

eller fôr, er det nødvendig å foreta 

giftighetsundersøkelser med tilførsel gjennom 

munnen 

 Det er ikke nødvendig å foreta 

undersøkelsene dersom 

— det er fastslått at stoffet er 

genotoksisk kreftframkallende og 

egnede risikohåndteringstiltak er 

iverksatt, herunder tiltak knyttet til 

reproduksjonstoksisitet, eller  

— det er fastslått at stoffet skader arve-

stoffet i kjønnscellene og egnede 

risikohåndteringstiltak er iverksatt, 

herunder tiltak knyttet til reproduk-

sjonstoksisitet, eller  

— stoffet har lav toksikologisk aktivitet 

(ingen tilgjengelige forsøk har gitt 

belegg for giftighet, forutsatt at 

datasettet er tilstrekkelig omfattende 

og informativt), det kan bevises ut fra 

toksikokinetiske data at ingen 

systemisk absorpsjon forekommer 

via relevante eksponeringsveier 

(f.eks. plasma-/blodkonsentrasjoner 

under påvisningsgrensen ved bruk av 

en følsom metode og fravær av 

stoffet og dets metabolitter i urin, 

galle eller utåndingsluft), og 

bruksmønsteret tilsier ingen eller 

ingen betydelig eksponering av 

mennesker 
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  — Dersom det er fastslått at et stoff har 

skadevirkning på fruktbarheten og 

oppfyller kriteriene for klassifisering 

som reproduksjonstoksisk i kate-

gori 1A eller 1B: Kan skade forplant-

ningsevnen (H360F), og tilgjengelige 

data gir et tilstrekkelig grunnlag for 

en fyllestgjørende risikovurdering, er 

det ikke nødvendig med ytterligere 

forsøk for fruktbarhet. Forsøk for 

utviklingstoksisitet må imidlertid 

vurderes 

— Dersom det er fastslått at et stoff kan 

forårsake utviklingstoksisitet og 

oppfyller kriteriene for klassifisering 

som reproduksjonstoksisk i kate-

gori 1A eller 1B: Kan gi fosterskader 

(H360D) og tilgjengelige data gir et 

tilstrekkelig grunnlag for en fyllest-

gjørende risikovurdering, er det ikke 

nødvendig med ytterligere forsøk for 

utviklingstoksisitet. Forsøk for virk-

ninger på fruktbarheten må imidlertid 

vurderes 

8.10.1.  Undersøkelse av prenatal utviklingstoksisitet; 

foretrukket art er kanin, og foretrukket 

tilførselsvei er gjennom munnen 

Undersøkelsen skal i første omgang foretas på 

én art 

  

8.10.2.  Undersøkelse av reproduksjonstoksisitet over to 

generasjoner; foretrukket art er rotte, og 

foretrukket tilførselsvei er gjennom munnen 

Dersom reproduksjonstoksisitet prøves på annen 

måte, skal dette begrunnes. Den utvidede 

undersøkelsen av reproduksjonstoksisitet i én 

generasjon vedtatt på OECD-plan, skal anses 

som et alternativ til flergenerasjons-

undersøkelsen 

  

8.10.3.  Ytterligere undersøkelse av prenatal 

utviklingstoksisitet. En beslutning om behovet 

for å utføre ytterligere undersøkelser på enda én 

art eller mekanistiske undersøkelser, bør bygge 

på utfallet av det første forsøket (8.10.1) og alle 

andre relevante tilgjengelige data (særlig 

undersøkelser av reproduksjonstoksisitet hos 

gnagere). Foretrukket art er rotte, tilførselsvei 

gjennom munnen 

Tilleggsdata  

8.11.  Kreftframkallende egenskaper 

Se 8.11.1 for nye krav til undersøkelser 

 Det er ikke nødvendig å foreta kreftforsøk 

dersom 

— stoffet er klassifisert som arvestoff-

skadelig i kategori 1A eller 1B. Den 

normale antakelsen vil være at det 

foreligger en genotoksisk mekanisme 

for kreftframkallende virkning. I 

disse tilfellene er det vanligvis ikke 

nødvendig med et forsøk for 

kreftframkallende virkning. 

8.11.1.  Kombinert kreftforsøk og langtidsundersøkelse 

av giftighet ved gjentatt dose 

Rotte, foretrukket tilførselsvei er gjennom 

munnen. Dersom alternativ tilførselsvei 

planlegges brukt, skal dette begrunnes 
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For å vurdere forbrukersikkerheten ved aktive 

stoffer som kan forekomme i næringsmidler 

eller fôr, er det nødvendig å foreta 

giftighetsundersøkelser med tilførsel gjennom 

munnen 

  

8.11.2.  Forsøk for kreftframkallende virkning på 

ytterligere én art 

— Et andre kreftforsøk bør normalt benytte 

mus som forsøksart 

— For å vurdere forbrukersikkerheten ved 

aktive stoffer som kan forekomme i 

næringsmidler eller fôr, er det nødvendig å 

foreta giftighetsundersøkelser med tilførsel 

gjennom munnen 

  

8.12.  Relevante helsedata, observasjoner og 

behandlinger 

  

Dersom data ikke er tilgjengelig, bør dette 

begrunnes 

  

8.12.1.  Data om medisinsk overvåking av personell ved 

framstillingsanlegget 

  

8.12.2.  Direkte observasjoner, f.eks. kliniske tilfeller, 

forgiftningstilfeller 

  

8.12.3.  Helsejournaler, både fra industrien og andre 

tilgjengelige kilder 

  

8.12.4.  Epidemiologiske undersøkelser av befolkningen   

8.12.5.  Diagnose av forgiftning, herunder spesifikke 

tegn på forgiftning og klinisk prøving 

  

8.12.6.  Observasjoner av sensibilisering / 

allergiframkallende evne 

  

8.12.7.  Spesifikk behandling i tilfelle ulykke eller 

forgiftning: førstehjelp, motgift og medisinsk 

behandling, der denne er kjent 

  

8.12.8.  Prognose ved forgiftning   

8.13.  Ytterligere undersøkelser 

Ytterligere data som kan være nødvendige, 

avhengig av det aktive stoffets egenskaper og 

tilsiktet bruk 

Andre tilgjengelige data: Tilgjengelige data fra 

nye metoder og modeller, herunder 

risikovurderinger basert på giftighetsveier, 

in vitro- og «omiske» (genomiske, proteomiske, 

metabolomiske osv.) undersøkelser, 

systembiologi, datastøttet toksikologi, 

bioinformatikk og screening av store 

prøvemengder skal framlegges parallelt 

Tilleggsdata  

8.13.1.  Fototoksisitet Tilleggsdata  
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8.13.2.  Nevrotoksisitet, herunder utviklings-

nevrotoksisitet 

— Foretrukket forsøksart er rotte, med mindre 

det kan begrunnes at bruk av en annen 

forsøksart er mer hensiktsmessig 

— Ved prøving av forsinket nevrotoksisitet er 

foretrukket art voksen høne 

— Dersom det oppdages hemming av 

kolinesteraseaktivitet, skal en undersøkelse 

av respons på reaktiverende midler vurderes 

Dersom det aktive stoffet er en organisk 

fosforforbindelse, eller det finnes 

dokumentasjon som f.eks. kunnskap om 

virkemåten eller dokumentasjon fra 

undersøkelser med gjentatt dose, om at det 

aktive stoffet kan ha nevrotoksiske eller 

utviklingsnevrotoksiske egenskaper, kreves det 

ytterligere opplysninger eller særlige 

undersøkelser 

For å vurdere forbrukersikkerheten ved aktive 

stoffer som kan forekomme i næringsmidler 

eller fôr, er det nødvendig å foreta 

giftighetsundersøkelser med tilførsel gjennom 

munnen 

Tilleggsdata  

8.13.3.  Hormonforstyrrende virkning 

Dersom det på grunnlag av in vitro-

undersøkelser, undersøkelser med gjentatt dose 

eller av reproduksjonstoksisitet foreligger 

dokumentasjon på at det aktive stoffet har 

hormonforstyrrende egenskaper, kreves det 

ytterligere opplysninger eller særskilte 

undersøkelser for å 

— belyse virkninger/virkemåte 

— skaffe tilstrekkelig dokumentasjon på 

relevante skadevirkninger 

For å vurdere forbrukersikkerheten ved aktive 

stoffer som kan forekomme i næringsmidler 

eller fôr, er det nødvendig å foreta 

giftighetsundersøkelser med tilførsel gjennom 

munnen 

Tilleggsdata  

8.13.4.  Immuntoksisitet, herunder utviklings-

immuntoksisitet 

Dersom det på grunnlag av undersøkelser av 

hudsensibilisering, undersøkelser med gjentatt 

dose eller av reproduksjonstoksisitet foreligger 

dokumentasjon på at det aktive stoffet har 

immuntoksiske egenskaper, kreves det 

ytterligere opplysninger eller særskilte 

undersøkelser for å 

— belyse virkninger/virkemåte 

— skaffe tilstrekkelig dokumentasjon på 

relevante skadevirkninger hos mennesker 

For å vurdere forbrukersikkerheten ved aktive 

stoffer som kan forekomme i næringsmidler 

eller fôr, er det nødvendig å foreta 

giftighetsundersøkelser med tilførsel gjennom 

munnen 

Tilleggsdata  
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8.13.5.  Data om virkemåte — enhver undersøkelse som 

er nødvendig for å klarlegge virkninger 

rapportert i giftighetsundersøkelser 

Tilleggsdata  

8.14.  Undersøkelser knyttet til menneskers 

eksponering for det aktive stoffet 

Tilleggsdata  

8.15.  Toksiske virkninger på husdyr og kjæledyr Tilleggsdata  

8.16.  Undersøkelser av næringsmidler og fôrvarer, 

herunder dyr bestemt til næringsmiddel-

produksjon og produkter fra dem (melk, egg og 

honning) 

Ytterligere opplysninger om menneskers 

eksponering for det aktive stoffet i 

biocidprodukter 

Tilleggsdata  

8.16.1.  Foreslåtte akseptable restmengdenivåer, dvs. 

grenseverdier for restmengder og begrunnelse 

for at de er akseptable 

Tilleggsdata  

8.16.2.  Hvordan restmengder av det aktive stoffet 

oppfører seg på behandlede eller forurensede 

næringsmidler eller fôrvarer, herunder tapsraten 

Når det er relevant, bør restmengder defineres. 

Det er også viktig å sammenligne restmengder 

funnet i undersøkelser av giftighet, med 

restmengder dannet i dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon og produkter fra dem, 

samt næringsmidler og fôr 

Tilleggsdata  

8.16.3.  Samlet materialbalanse for det aktive stoffet 

Tilstrekkelige data om restmengder fra 

kontrollerte forsøk på dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon og produkter fra dem 

samt næringsmidler og fôr, til å vise at 

restmengder som trolig vil oppstå ved foreslått 

bruk, ikke gir grunn til bekymring for 

menneskers og dyrs helse 

Tilleggsdata  

8.16.4.  Vurdering av menneskers potensielle eller 

faktiske eksponering for det aktive stoffet og 

restmengder gjennom kosten og på annen måte 

Tilleggsdata  

8.16.5.  Dersom restmengder av det aktive stoffet 

forekommer i eller på fôrvarer i et betydelig 

tidsrom eller finnes i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse etter at behandling er utført på eller 

rundt dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon 

(f.eks. direkte behandling av dyr eller indirekte 

behandling av driftsbygninger eller omgivelser), 

kreves det undersøkelser av fôring og stoffskifte 

hos dyrene for å kunne vurdere restmengder i 

næringsmidler av animalsk opprinnelse 

Tilleggsdata  

8.16.6.  Virkninger av industriell bearbeiding og/eller 

tilberedning i husholdninger på arten og 

omfanget av restmengder av det aktive stoffet 

Tilleggsdata  

8.16.7.  Eventuelle andre tilgjengelige relevante 

opplysninger 

Det kan være hensiktsmessig å ta med 

opplysninger om migrasjon til næringsmidler, 

særlig ved behandling av materialer beregnet på 

å komme i kontakt med næringsmidler 

Tilleggsdata  
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8.16.8.  Sammendrag og vurdering av data framlagt iht. 

nr. 8.16.1–8.16.8 

Det er viktig å fastslå om metabolitter påvist i 

næringsmidler (fra dyr eller planter), er de 

samme som dem som er blitt undersøkt i 

giftighetsundersøkelser. Ellers er verdiene for 

risikovurdering (f.eks. ADI) ikke gyldige for de 

restmengdene som påvises 

Tilleggsdata  

8.17.  Dersom det aktive stoffet skal brukes i 

produkter for tiltak mot planter, herunder alger, 

skal det utføres forsøk for å vurdere 

giftvirkninger av eventuelle metabolitter fra 

behandlede planter dersom de er forskjellige fra 

dem som er identifisert i dyr 

Tilleggsdata  

8.18.  Sammendrag av giftighet for pattedyr 

Avgi en samlet vurdering og konklusjon med 

hensyn til alle toksikologiske data og eventuelle 

andre opplysninger om de aktive stoffene, 

herunder dose uten observert skadevirkning 

(NOAEL) 

  

9.  ØKOTOKSIKOLOGISKE 

UNDERSØKELSER 

  

9.1.  Giftighet for vannorganismer   

9.1.1.  Korttidsprøving av giftighet på fisk 

Dersom det kreves opplysninger om 

korttidsgiftighet på fisk, bør terskelmodellen 

(trinnvis framgangsmåte) anvendes 

 Det er ikke nødvendig å foreta 

undersøkelsen dersom 

— en gyldig langtidsundersøkelse av 

giftighet i vann på fisk er tilgjengelig 

9.1.2.  Korttidsprøving av giftighet på virvelløse 

vanndyr 

  

9.1.2.1.  Daphnia magna   

9.1.2.2.  Andre arter Tilleggsdata  

9.1.3.  Undersøkelse av veksthemming hos alger   

9.1.3.1.  Virkning på vekstrate hos grønnalger   

9.1.3.2.  Virkning på vekstrate hos cyanobakterier eller 

kiselalger 

  

9.1.4.  Biokonsentrasjon  Bestemmelse på grunnlag av forsøk 

trenger ikke utføres dersom 

— det på grunnlag av fysisk-kjemiske 

egenskaper (f.eks. log Kow < 3) eller 

annen dokumentasjon, kan påvises at 

stoffet har lavt potensial for 

biokonsentrasjon 

9.1.4.1.  Beregningsmetoder  

9.1.4.2.  Bestemmelse på grunnlag av forsøk  

9.1.5.  Hemming av mikrobiell aktivitet 

Undersøkelsen kan erstattes med et 

nitrifikasjonshemmingsforsøk dersom 

tilgjengelige data viser at stoffet sannsynligvis 

hemmer mikrobiell vekst eller funksjon, særlig 

nitrogenbindende bakterier 
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9.1.6.  Ytterligere undersøkelser av giftighet hos 

vannorganismer 

Dersom resultatene av de økotoksikologiske 

undersøkelsene, undersøkelsene av skjebne og 

atferd og/eller tilsiktet bruk for det aktive stoffet 

viser at det foreligger en risiko for vannmiljøet, 

eller dersom langvarig eksponering forventes, 

skal én eller flere av de prøvingene/forsøkene 

som er beskrevet i dette avsnittet, utføres 

Tilleggsdata  

9.1.6.1.  Langtidsprøving av giftighet på fisk 

a)  Prøving av giftighet på fisk på tidlige 

livsstadier (FELS) 

b)  Korttidsprøving av giftighet på fisk på 

embryo- og plommesekkyngelstadium 

c)  Vekstforsøk på fiskeyngel 

d)  Forsøk over hele fiskens livssyklus 

Tilleggsdata  

9.1.6.2.  Langtidsprøving av giftighet på virvelløse dyr 

a)  Vekst- og reproduksjonsundersøkelse på 

Daphnia 

b)  Reproduksjon og vekst for andre arter 

(f.eks. pungreke) 

c)  Utvikling og framvekst av andre arter 

(f.eks. fjærmygg) 

Tilleggsdata  

9.1.7.  Bioakkumulering hos en egnet art som lever i 

vann 

Tilleggsdata  

9.1.8.  Virkninger på andre, nærmere angitte 

organismer utenfor målgruppen (flora og fauna) 

som antas å tilhøre risikogrupper 

Tilleggsdata  

9.1.9.  Undersøkelser av organismer som lever i 

sediment 

Tilleggsdata  

9.1.10.  Virkninger på makrofytter som lever i vann Tilleggsdata  

9.2.  Giftighet i jord, innledende undersøkelser Tilleggsdata  

9.2.1.  Virkninger på mikroorganismer i jord  

9.2.2.  Virkninger på meitemark eller andre virvelløse 

dyr utenfor målgruppen som lever i jord 

 

9.2.3.  Akutt giftighet for planter  

9.3  Langtidsundersøkelser på jord Tilleggsdata  

9.3.1.  Reproduksjonsundersøkelse av meitemark eller 

andre virvelløse dyr utenfor målgruppen som 

lever i jord 

 

9.4.  Virkninger på fugler Tilleggsdata For endepunkt 9.4.3 er det ikke 

nødvendig å foreta undersøkelsen dersom 

— giftighetsundersøkelsen av fôr viser 

at LC50 er over 2 000 mg/kg 

9.4.1.  Akutt oral giftighet 

9.4.2.  Korttidsgiftighet — åtte dagers fôrundersøkelse 

på minst én art (ikke kylling, and eller gås) 
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9.4.3.  Virkninger på reproduksjonen   

9.5.  Virkninger på leddyr 

9.5.1.  Virkninger på honningbier 

9.5.2.  Andre leddyr utenfor målgruppen som lever på 

land, f.eks. rovdyr 

Tilleggsdata  

9.6.  Biokonsentrasjon, på land Tilleggsdata  

9.7.  Bioakkumulering, på land Tilleggsdata  

9.8.  Virkninger på andre organismer utenfor 

målgruppen som ikke er vannorganismer 

Tilleggsdata  

9.9.  Virkninger på pattedyr 

9.9.1.  Akutt oral giftighet 

9.9.2.  Korttidsgiftighet 

9.9.3.  Langtidsgiftighet 

9.9.4.  Virkninger på reproduksjon 

Tilleggsdata Dataene er utledet av vurderingen av 

giftighet hos pattedyr. Det mest følsomme 

relevante langtidstoksikologiske ende-

punktet for pattedyr (NOAEL), uttrykt i 

mg undersøkt kjemisk forbindelse per 

kilogram kroppsvekt per dag, skal 

rapporteres 

9.10.  Påvisning av hormonforstyrrende aktivitet Tilleggsdata  

10.  SKJEBNE OG ATFERD I MILJØET   

10.1.  Skjebne og atferd i vann og sediment   

10.1.1.  Nedbryting, innledende undersøkelser 

Dersom vurderingen som er utført tyder på 

behov for videre undersøkelse av stoffets 

nedbryting og dets nedbrytingsprodukter, eller 

det aktive stoffet har en generelt lav eller ingen 

abiotisk nedbryting, skal undersøkelsene 

beskrevet i 10.1.3 og 10.3.2 og om nødvendig i 

10.4, utføres. Valget av hensiktsmessig(e) 

forsøk avhenger av resultatene av den 

innledende vurderingen 

  

10.1.1.1.  Abiotisk   

a)  Hydrolyse som funksjon av pH og 

identifisering av nedbrytingsprodukt(er) 

— Nedbrytingsprodukter som ved et 

prøvetakingstilfelle er til stede i 

konsentrasjoner på ≥ 10 %, skal 

identifiseres 

b)  Fotolyse i vann, herunder identifikasjon av 

omdanningsprodukter 
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10.1.1.2.  Biotisk   

a)  God biologisk nedbrytbarhet   

b)  Iboende biologisk nedbrytbarhet (om 

relevant) 

  

10.1.2.  Adsorpsjon/desorpsjon   

10.1.3.  Nedbrytingshastighet og nedbrytingsvei, 

herunder identifikasjon av metabolitter og 

nedbrytingsprodukter 

  

10.1.3.1.  Biologisk rensing av spillvann   

a)  Aerob biologisk nedbryting Tilleggsdata  

b)  Anaerob biologisk nedbryting Tilleggsdata  

c)  Simuleringsforsøk i renseanlegg Tilleggsdata  

10.1.3.2.  Biologisk nedbryting i ferskvann   

a)  Undersøkelse av aerob nedbryting i vann Tilleggsdata  

b)  Forsøk med nedbryting i vann/sediment Tilleggsdata  

10.1.3.3.  Biologisk nedbryting i sjøvann Tilleggsdata  

10.1.3.4.  Biologisk nedbryting under gjødsellagring Tilleggsdata  

10.1.4.  Adsorpsjon og desorpsjon i vann/vannsediment-

systemer og eventuelt adsorpsjon og desorpsjon 

av metabolitter og nedbrytingsprodukter 

Tilleggsdata  

10.1.5.  Feltundersøkelse av akkumulering i sediment Tilleggsdata  

10.1.6.  Uorganiske stoffer: opplysninger om skjebne og 

atferd i vann 

Tilleggsdata  

10.2.  Skjebne og atferd i jord Tilleggsdata  

10.2.1.  Laboratorieundersøkelse av nedbrytings-

hastighet og nedbrytingsvei, herunder 

identifikasjon av prosessene og av eventuelle 

metabolitter og nedbrytingsprodukter i én 

jordtype (med mindre nedbrytingsveien er pH-

avhengig) under egnede forhold 

Laboratorieundersøkelser av nedbrytings-

hastighet i ytterligere tre jordtyper 

Tilleggsdata  

10.2.2.  Feltundersøkelser, to jordtyper Tilleggsdata  

10.2.3.  Undersøkelser av akkumulering i jord Tilleggsdata  
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10.2.4.  Adsorpsjon og desorpsjon i minst tre jordtyper 

og eventuelt adsorpsjon og desorpsjon av 

metabolitter og nedbrytingsprodukter 

Tilleggsdata  

10.2.5.  Ytterligere undersøkelser av sorpsjon   

10.2.6.  Mobilitet i minst tre jordtyper og eventuelt 

mobilitet for metabolitter og nedbrytings-

produkter 

Tilleggsdata  

10.2.6.1.  Undersøkelser av utlekking fra kolonner   

10.2.6.2.  Lysimeterundersøkelser   

10.2.6.3.  Feltundersøkelse av utlekking   

10.2.7.  Omfang og art av bundne restmengder 

Fastsettelse av bundne restmengder og deres 

egenskaper anbefales utført i kombinasjon med 

en simuleringsundersøkelse i jord 

Tilleggsdata  

10.2.8.  Andre undersøkelser av nedbryting i jord Tilleggsdata  

10.2.9.  Uorganiske stoffer: opplysninger om skjebne og 

atferd i jord 

  

10.3.  Skjebne og atferd i luft   

10.3.1.  Fotolyse i luft (anslag) 

Identifikasjon av omdanningsprodukter 

  

10.3.2.  Skjebne og atferd i luft, ytterligere 

undersøkelser 

Tilleggsdata  

10.4.  Andre undersøkelser av skjebne og atferd i 

miljøet 

Tilleggsdata  

10.5.  Definisjon av restmengde Tilleggsdata  

10.5.1.  Definisjon av restmengde til risikovurdering-

sformål 

 

10.5.2.  Definisjon av restmengde til overvåkingsformål   

10.6.  Overvåkingsdata Tilleggsdata  

10.6.1.  Identifikasjon av alle nedbrytingsprodukter 

(> 10 %) må inngå i undersøkelsene av 

nedbryting i jord, vann og sediment 

  

11.  NØDVENDIGE TILTAK FOR Å VERNE 

MENNESKER, DYR OG MILJØET 

  

11.1.  Anbefalte metoder og forholdsregler med 

hensyn til håndtering, bruk, lagring, transport 

eller brann 
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Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med 

visse opplysningskrav som kan kreve 

bruk av forsøk på virveldyr 

11.2.  Ved brann: arten av reaksjonsprodukter, 

forbrenningsgasser osv. 

  

11.3.  Nødtiltak ved ulykker   

11.4.  Mulighet for destruering eller dekontaminering 

etter utslipp i eller på følgende: 

a)  luft 

b)  vann, herunder drikkevann 

c)  jord 

  

11.5.  Framgangsmåter ved avfallshåndtering av det 

aktive stoffet for industrielle brukere eller 

yrkesbrukere 

  

11.6.  Mulighet for ombruk eller gjenvinning   

11.7.  Mulighet for nøytralisering av virkninger   

11.8.  Vilkår for kontrollert utslipp, herunder utslipp 

av sigevann ved sluttbehandling 

  

11.9.  Vilkår for kontrollert avfallsforbrenning   

11.10.  Identifisering av alle stoffer som hører inn under 

virkeområdet for liste I eller II i vedlegget til 

rådsdirektiv 80/68/EØF av 17. desember 1979 

om vern av grunnvann mot forurensning 

forårsaket av visse farlige stoffer(3), vedlegg I og 

II til europaparlaments- og rådsdirektiv  

2006/118/EF av 12. desember 2006 om vern av 

grunnvann mot forurensning og forringelse(4), 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv  

2008/105/EF av 16. desember 2008 om miljø-

kvalitetsstandarder på området vannpolitikk(5), 

del B i vedlegg I til direktiv 98/83/EF eller 

vedlegg VIII og X til direktiv 2000/60/EF 

  

12.  KLASSIFISERING, MERKING OG 

EMBALLERING 

  

12.1.  Oppgi eventuell eksisterende klassifisering og 

merking 

  

12.2.  Stoffets fareklassifisering som følge av 

anvendelsen av forordning (EF) nr. 1272/2008 

  

I tillegg skal det for hver post begrunnes hvorfor 

det ikke oppgis en klassifisering for et 

endepunkt 

  

12.2.1.  Fareklassifisering   

12.2.2.  Farepiktogrammer   

12.2.3.  Varselord   
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med 

visse opplysningskrav som kan kreve 

bruk av forsøk på virveldyr 

12.2.4.  Faresetninger   

12.2.5.  Sikkerhetssetninger, herunder for forebygging, 

reaksjon, lagring og sluttbehandling 

  

12.3.  Eventuelle særlige konsentrasjonsgrenser som 

følge av anvendelsen av forordning (EF) 

nr. 1272/2008 

  

13.  SAMMENDRAG OG VURDERING 

Sammendrag og vurdering av de viktigste 

opplysningene hentet fra endepunktene i hvert 

underavsnitt (2-12), samt utkast til 

risikovurdering 

  

(1) Opplysningene som gis, bør gjelde det rene aktive stoffet med nevnte spesifikasjon eller det aktive stoffet slik det er framstilt, 

dersom de er forskjellige. 

(2) Opplysningene som gis, bør gjelde det rene aktive stoffet med nevnte spesifikasjon. 

(3) EFT L 20 av 26.1.1980, s. 43. 

(4) EUT L 372 av 27.12.2006, s. 19. 

(5) EUT L 348 av 24.12.2008, s. 84. 
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AVDELING 2 

MIKROORGANISMER 

Grunndatasett og tilleggsdatasett for aktive stoffer 

De opplysningene som kreves for å underbygge godkjenningen av et aktivt stoff, er oppført i tabellen nedenfor. 

Vilkårene for ikke å kreve et særskilt forsøk som er fastsatt i de relevante forsøksmetodene i forordning (EF) 

nr. 440/2008, men ikke gjentatt i kolonne 3, gjelder likevel. 

Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

1.  SØKER   

1.1.  Navn og adresse   

1.2.  Kontaktperson   

1.3.  Framstiller (navn, adresse, framstillings-

anleggets beliggenhet) 

  

2.  MIKROORGANISMENS IDENTITET   

2.1.  Mikroorganismens vanlige navn (herunder 

alternative og utgåtte navn) 

  

2.2.  Taksonomisk navn og stamme   

2.3.  Samling og kulturreferansenummer dersom 

kulturen er deponert 

  

2.4.  Metoder, framgangsmåter og kriterier benyttet 

for å påvise og identifisere mikroorganismer 

  

2.5.  Angivelse av den aktive bestanddelens tekniske 

kvalitet 

  

2.6.  Framstillingsmetode og kvalitetskontroll   

2.7.  Mikroorganismens innhold   

2.8.  Identitet og innhold av urenheter, tilsetnings-

stoffer, forurensende mikroorganismer 

  

2.9.  Partienes analyseprofil   

3.  MIKROORGANISMENS BIOLOGISKE 

EGENSKAPER 

  

3.1.  Generelle opplysninger om mikroorganismen   

3.1.1.  Historisk bakgrunn   

3.1.2.  Historisk bruk   

3.1.3.  Opprinnelse, naturlig forekomst og geografisk 

utbredelse 
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

3.2.  Mikroorganismens utviklingsstadier/livssyklus   

3.3.  Forbindelser til kjente sykdomsframkallende 

stoffer hos planter, dyr eller mennesker 

  

3.4.  Genetisk stabilitet og faktorer som påvirker 

denne 

  

3.5.  Opplysninger om produksjon av metabolitter 

(særlig toksiner) 

  

3.6.  Produksjon og resistens mot antibiotika og 

andre antimikrobielle stoffer 

  

3.7.  Robusthet overfor miljøfaktorer   

3.8.  Ytterligere opplysninger om mikroorganismen   

4.  METODER FOR PÅVISNING OG IDENTI-

FIKASJON 

  

4.1.  Metoder for analyse av den framstilte mikro-

organismen 

  

4.2.  Metoder som benyttes til overvåking for å 

bestemme og kvantifisere restmengder (leve-

dyktige eller ikke-levedyktige) 

  

5.  EFFEKTIVITET MOT ORGANISME I MÅL-

GRUPPEN 

  

5.1.  Funksjon og bekjempelsesmetode, f.eks. til-

trekking, dreping, hemming 

  

5.2.  Infeksjons-, sprednings- og koloniseringsevne   

5.3.  Representativ(e) organisme(r) som skal bekjem-

pes, og produkter, organismer eller gjenstander 

som skal vernes 

  

5.4.  Virkninger på representativ(e) organisme(r) i 

målgruppen 

Virkninger på materialer, stoffer og produkter 

  

5.5.  Konsentrasjon som mikroorganismen sann-

synligvis vil bli brukt i 

  

5.6.  Virkemåte (herunder forsinkelse)   

5.7.  Effektivitetsdata   

5.8.  Alle kjente begrensninger av effektiviteten   

5.8.1.  Opplysninger om forekomst eller mulig fore-

komst av resistensutvikling hos organisme(r) i 

målgruppen samt egnede mottiltak 

  

5.8.2.  Observasjoner av uønskede eller utilsiktede bi-

virkninger 

  

5.8.3.  Grad av vertsspesifisitet og virkninger på andre 

arter enn organismer i målgruppen 
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grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 
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Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

5.9.  Metoder for å hindre tap av virulens i mikro-

organismens grunnstamme 

  

6.  TILSIKTET BRUK OG EKSPONERING   

6.1.  Planlagt(e) bruksområde(r)   

6.2.  Produkttype(r)   

6.3.  Nærmere beskrivelse av bruksmønster/-mønstre   

6.4.  Brukerkategorier som mikroorganismen bør 

godkjennes for 

  

6.5.  Opplysninger om eksponering, om relevant med 

angivelse av de metodene som beskrives i av-

snitt 5 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 1907/2006 

  

6.5.1.  Opplysninger om eksponering av mennesker 

ved tilsiktet bruk og sluttbehandling av det 

aktive stoffet 

  

6.5.2.  Opplysninger om miljøeksponering ved tilsiktet 

bruk og sluttbehandling av det aktive stoffet 

  

6.5.3.  Opplysninger om eksponering av dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon samt av 

næringsmidler og fôrvarer ved tilsiktet bruk av 

det aktive stoffet 

  

7.  VIRKNING PÅ MENNESKERS OG DYRS 

HELSE 

 Opplysningskravene i dette avsnitt kan 

tilpasses etter behov i samsvar med 

spesifikasjonene i avdeling 1 i dette 

vedlegg 

7.1.  Grunnleggende opplysninger   

7.1.1.  Medisinske data   

7.1.2.  Medisinsk overvåking av personell ved fram-

stillingsanlegget 

  

7.1.3.  Observasjoner av sensibilisering / allergifram-

kallende evne 

  

7.1.4.  Direkte observasjoner, f. eks. kliniske tilfeller 

Sykdomsframkallende evne og infeksjonsevne 

for mennesker og andre pattedyr ved immun-

suppresjon 

  

7.2.  Grunnleggende undersøkelser   

7.2.1.  Sensibilisering   

7.2.2.  Akutt giftighet, sykdomsframkallende evne, og 

infeksjonsevne 

  

7.2.2.1.  Akutt oral giftighet, sykdomsframkallende evne 

og infeksjonsevne 

  

7.2.2.2.  Akutt giftighet ved innånding, sykdoms-

framkallende evne og infeksjonsevne 

Tilleggsdata  

7.2.2.3.  Intraperitoneal/subkutan enkeltdose Tilleggsdata  



Nr. 79/388 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 
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7.2.3.  Genotoksisitetsforsøk in vitro   

7.2.4.  Cellekulturundersøkelse   

7.2.5.  Opplysninger om korttidsgiftighet og sykdoms-

framkallende evne 

Tilleggsdata  

7.2.5.1.  Helsevirkninger etter gjentatt eksponering ved 

innånding 

Tilleggsdata  

7.2.6.  Anbefalt behandling: førstehjelpstiltak, 

medisinsk behandling 

  

7.3.  Spesifikke undersøkelser av giftighet, sykdoms-

framkallende evne og infeksjonsevne 

Tilleggsdata  

7.4.  Genotoksisitet – in vivo-undersøkelser av 

somatiske celler 

Tilleggsdata  

7.5.  Genotoksisitet – in vivo-undersøkelser av 

kjønnsceller 

Tilleggsdata  

7.6.  Sammendrag av giftighet, sykdoms-

framkallende evne og infeksjonsevne hos 

pattedyr, og generell vurdering 

  

7.7.  Restmengder i eller på behandlede produkter, 

næringsmidler og fôrvarer 

Tilleggsdata  

7.7.1.  Persistens og sannsynlighet for formering i eller 

på behandlede produkter, fôrvarer eller 

næringsmidler 

Tilleggsdata  

7.7.2.  Ytterligere opplysninger Tilleggsdata  

7.7.2.1.  Ikke-levedyktige restmengder Tilleggsdata  

7.7.2.2.  Levedyktige restmengder Tilleggsdata  

7.8.  Sammendrag og vurdering av restmengder i 

eller på behandlede produkter, næringsmidler 

og fôrvarer 

Tilleggsdata  

8.  VIRKNINGER PÅ ORGANISMER 

UTENFOR MÅLGRUPPEN 

 Opplysningskravene i dette avsnitt kan 

tilpasses etter behov i samsvar med 

spesifikasjonene i avdeling 1 i dette 

vedlegg. 

8.1.  Virkninger på vannorganismer   

8.1.1.  Virkninger på fisk   

8.1.2.  Virkninger på virvelløse ferskvannsdyr   

8.1.3.  Virkninger på algevekst   

8.1.4.  Virkninger på andre planter enn alger Tilleggsdata  

8.2.  Virkninger på meitemark   

8.3.  Virkninger på mikroorganismer i jord   

8.4.  Virkninger på fugler   

8.5.  Virkninger på bier   

8.6.  Virkninger på andre leddyr enn bier   
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opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

8.7.  Ytterligere undersøkelser Tilleggsdata  

8.7.1.  Landplanter Tilleggsdata  

8.7.2.  Pattedyr Tilleggsdata  

8.7.3.  Andre relevante arter og prosesser Tilleggsdata  

8.8.  Sammendrag og vurdering av virkninger på 

organismer utenfor målgruppen 

  

9.  SKJEBNE OG ATFERD I MILJØET   

9.1.  Persistens og formering   

9.1.1.  Jord   

9.1.2.  Vann   

9.1.3.  Luft   

9.1.4.  Mobilitet   

9.1.5.  Sammendrag og vurdering av skjebne og atferd 

i miljøet 

  

10.  NØDVENDIGE TILTAK FOR Å VERNE 

MENNESKER, DYR OG MILJØET 

  

10.1.  Anbefalte metoder og forholdsregler med 

hensyn til håndtering, lagring, transport eller 

brann 

  

10.2.  Nødtiltak ved ulykker   

10.3.  Framgangsmåter for destruering eller dekon-

taminering 

  

10.4.  Framgangsmåter ved avfallshåndtering   

10.5.  Overvåkingsplan til bruk for den aktive mikro-

organismen, herunder håndtering, lagring, 

transport og bruk 

  

11.  KLASSIFISERING, MERKING OG 

EMBALLERING AV MIKROORGANISMEN 

  

11.1.  Relevante risikogrupper angitt i artikkel 2 i 

direktiv 2000/54/EF 

  

12.  SAMMENDRAG OG VURDERING 

Sammendrag og vurdering av de viktigste 

opplysningene hentet fra endepunktene i hvert 

underavsnitt (2-12), samt utkast til risiko-

vurdering 

  

.  
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VEDLEGG III 

OPPLYSNINGSKRAV FOR BIOCIDPRODUKTER 

1.  I dette vedlegg fastsettes kravene til de opplysningene som skal inngå i den dokumentasjonen om biocidprodukter, 

som skal følge en søknad om godkjenning av et aktivt stoff i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav b), og den 

dokumentasjonen som skal følge en søknad om godkjenning av et biocidprodukt i samsvar med artikkel 20 nr. 1 

bokstav a). 

2.  Dataelementene fastsatt i dette vedlegg omfatter et grunndatasett og et tilleggsdatasett. Dataelementene som tilhører 

grunndatasettet, anses som grunnleggende opplysninger som i prinsippet skal gis for alle biocidprodukter. 

Når det gjelder tilleggsdatasettet, skal de dataelementene som skal framlegges for et gitt biocidprodukt, bestemmes 

på grunnlag av hvert av de dataelementene som inngår i tilleggsdatasettet i henhold til dette vedlegg, idet det blant 

annet tas hensyn til produktets fysiske og kjemiske egenskaper, foreliggende data, opplysninger som inngår i 

grunndatasettet, typer produkter samt eksponeringsmønstrene knyttet til bruk av slike produkter. 

Kolonne 1 i tabellen i vedlegg III inneholder særlige opplysninger om enkelte dataelementer som skal tas med. De 

generelle betraktningene om tilpasning av opplysningskravene fastsatt i vedlegg IV til denne forordning, får også 

anvendelse. Ettersom det er viktig å redusere forsøkene på virveldyr, inneholder kolonne 3 i tabellen særlige 

opplysninger om tilpasning av visse dataelementer som kan kreve bruk av forsøk på virveldyr. 

Noen av opplysningskravene fastsatt i dette vedlegg vil kanskje ikke være mulig å oppfylle på grunnlag av 

tilgjengelige opplysninger om det aktive stoffet eller de aktive stoffene som produktet inneholder, og egenskapene 

til ikke-aktive stoffer i produktet. For ikke-aktive stoffer skal søkeren ved behov benytte de opplysningene som gis 

innenfor rammen av avdeling IV i forordning (EF) nr. 1907/2006, og når det er relevant, de opplysningene som er 

gjort tilgjengelig av Byrået i samsvar med artikkel 77 nr. 2 bokstav e) i nevnte forordning. 

De relevante beregningsmetodene som benyttes til klassifisering av stoffblandinger som fastsatt i forordning (EF) 

nr. 1272/2008, skal, der det er relevant, anvendes i farevurderingen av biocidproduktet. Slike beregningsmetoder 

skal ikke benyttes dersom det i forbindelse med en bestemt fare anses som sannsynlig at det kan oppstå synergiske 

eller antagonistiske virkninger mellom de ulike stoffene i produktet. 

Detaljerte tekniske retningslinjer for anvendelse av dette vedlegg og utarbeiding av dokumentasjon er tilgjengelig 

på Byråets nettsted. 

Søkeren har plikt til å innlede samråd før dokumentasjonen innleveres. I tillegg til plikten fastsatt i artikkel 62 nr. 2, 

kan søkere også samrå seg med vedkommende myndighet, som vil vurdere dokumentasjonen med hensyn til de 

foreslåtte opplysningskravene og særlig de forsøkene på virveldyr som søkeren foreslår. 

Det kan være nødvendig å sende inn ytterligere opplysninger dersom det er nødvendig å utføre vurderingen angitt i 

artikkel 29 nr. 3 eller artikkel 44 nr. 2. 

Opplysningene som framlegges, skal uansett danne et tilstrekkelig grunnlag for en risikovurdering som viser at 

kriteriene i artikkel 19 nr. 1 bokstav b), er oppfylt. 

3.  En fullstendig, detaljert beskrivelse av undersøkelsene som er gjennomført, og metodene som er brukt, skal også 

gis. Det er viktig å sikre at de tilgjengelige opplysningene er relevante og av tilstrekkelig kvalitet til å oppfylle 

kravene. 

4.  Dokumentasjonen skal framlegges i det formatet som Byrået har gjort tilgjengelig. I tillegg skal IUCLID brukes for 

de delene av dokumentasjonen som IUCLID kan brukes til. Formater og ytterligere veiledning om opplysningskrav 

og utarbeiding av dokumentasjonen finnes på Byråets hjemmeside. 

5.  Forsøk som framlegges med sikte på godkjenning, skal utføres i samsvar med metodene beskrevet i forordning (EF) 

nr. 440/2008. Dersom en metode er uegnet eller ubeskrevet, skal det imidlertid brukes andre metoder som er 

vitenskapelig egnede og om mulig internasjonalt anerkjente, og deres egnethet må begrunnes i søknaden. Dersom 

forsøksmetodene anvendes på nanomaterialer, skal det gjøres rede for deres vitenskapelige egnethet for 

nanomaterialer, og der det er relevant, for de tekniske tilpasningene/justeringene som er gjort for å ta hensyn til 

disse materialenes særlige egenskaper.  
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6.  Forsøk som utføres, skal oppfylle relevante krav til vern av laboratoriedyr som fastsatt i direktiv 2010/63/EU, og 

når det gjelder økotoksikologiske og toksikologiske forsøk, god laboratoriepraksis som fastsatt i 

direktiv 2004/10/EF, eller andre internasjonale standarder som Kommisjonen eller Byrået anser som likeverdige. 

Forsøk som gjelder fysisk-kjemiske egenskaper og sikkerhetsrelaterte opplysninger om stoffet, bør utføres slik at de 

minst oppfyller internasjonale standarder. 

7.  Når forsøk utføres, skal det for hvert forsøk framlegges en detaljert kvantitativ og kvalitativ beskrivelse 

(spesifikasjon) av det produktet som benyttes, og dets urenheter. 

8.  Dersom det foreligger prøvingsdata som er framkommet før 17. juli 2012 ved andre metoder enn dem som er 

fastsatt i forordning (EF) nr. 440/2008, skal medlemsstatens vedkommende myndighet i hvert enkelt tilfelle treffe 

beslutning om hvorvidt disse dataene er tilstrekkelige for denne forordnings formål, og om hvorvidt det må utføres 

nye forsøk i samsvar med forordning (EF) nr. 440/2008, idet det blant annet tas hensyn til behovet for å unngå 

unødvendige forsøk. 

9.  Nye forsøk på virveldyr skal gjennomføres som siste tilgjengelige mulighet for å oppfylle opplysningskravene 

fastsatt i dette vedlegg, når alle andre datakilder er uttømt. In vivo-forsøk med etsende stoffer i 

konsentrasjoner/dosenivåer som gir etsende virkning, skal også unngås. 
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AVDELING 1 

KJEMIKALIER 

Grunndatasett og tilleggsdatasett for kjemikalier 

De opplysningene som kreves for å underbygge godkjenningen av et biocidprodukt, er oppført i tabellen nedenfor. 

For hvert opplysningskrav fastsatt i dette vedlegg, skal angivelsene i kolonne 1 og 3 i vedlegg II for samme 

opplysningskrav også gjelde. 

Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

1.  SØKER   

1.1.  Navn, adresse osv.   

1.2.  Kontaktperson   

1.3.  Framstiller eller tilvirker av biocidproduktet og 

det aktive stoffet eller de aktive stoffene (navn, 

adresser, herunder anleggenes beliggenhet) 

  

2.  BIOCIDPRODUKTETS IDENTITET   

2.1.  Handelsnavn eller foreslått handelsnavn   

2.2.  Framstillerens utviklingskode og nummer på 

produktet, dersom det er relevant 

  

2.3.  Biocidproduktets fullstendige kvantitative 

sammensetning (g/kg, g/l eller % w/w (v/v)), 

dvs. en angivelse av alle aktive og ikke-aktive 

stoffer (stoffer eller stoffblandinger i henhold til 

artikkel 3 i forordning (EF) nr. 1907/2006), som 

med hensikt er tilsatt biocidproduktet 

(preparatet), samt detaljerte kvantitative og 

kvalitative opplysninger om sammensetningen av 

det aktive stoffet eller de aktive stoffene som 

biocidproduktet inneholder. For ikke-aktive 

stoffer skal det foreligge et sikkerhetsdatablad i 

samsvar med artikkel 31 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006. 

 I tillegg skal det gis alle relevante opplysninger 

om biocidproduktets enkeltbestanddeler, deres 

funksjon og, når det gjelder reaksjonsblandinger, 

biocidproduktets endelige sammensetning 

  

2.4.  Biocidproduktets utforming og art, f.eks. 

emulgerbart konsentrat, sprøytepulver, løsning 

  

3.  FYSISKE, KJEMISKE OG TEKNISKE 

EGENSKAPER 

  

3.1.  Utseende (ved 20 °C og 101,3 kPa)   

3.1.1.  Fysisk tilstand (ved 20 °C og 101,3 kPa)   

3.1.2.  Farge (ved 20 °C og 101,3 kPa)   

3.1.3.  Lukt (ved 20 °C og 101,3 kPa)   
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3.2.  Surhetsgrad, alkalitet 

 Prøvingen skal utføres når biocidproduktets pH 

eller dets dispersjon i vann (1 %) ligger utenfor 

pH-område 4-10 

  

3.3.  Relativ tetthet (væsker) og bulktetthet (faste 

stoffer) 

  

3.4.  Lagringsstabilitet – stabilitet og holdbarhetstid   

3.4.1.  Lagringsstabilitetsprøving   

3.4.1.1.  Hurtiglagringsprøving   

3.4.1.2.  Langtidslagringsprøving ved omgivelses-

temperatur 

  

3.4.1.3.  Stabilitetsprøving ved lav temperatur (væsker)   

3.4.2.  Virkninger på innholdet i det aktive stoffet og 

biocidproduktets tekniske egenskaper 

  

3.4.2.1.  Lys   

3.4.2.2.  Temperatur og fuktighet   

3.4.2.3.  Reaktivitet overfor beholderens materiale   

3.5.  Biocidproduktets tekniske egenskaper   

3.5.1.  Fuktningsevne   

3.5.2.  Suspensjonsevne, spontanitet og dispersjons-

stabilitet 

  

3.5.3.  Våt- og tørrsilsprøve   

3.5.4.  Emulgeringsevne, reemulgeringsevne, emul-

sjonsstabilitet 

  

3.5.5.  Henfallstid   

3.5.6.  Partikkelstørrelsesfordeling, innhold av støv / 

fine partikler, slitasje og sprøhet 

  

3.5.7.  Persistent skumdannelse   

3.5.8.  Flyteevne/hellbarhet/støvavgivelse   

3.5.9.  Forbrenningshastighet – røykgeneratorer   

3.5.10.  Forbrenningsgrad – røykgeneratorer   

3.5.11.  Røykens sammensetning – røykgeneratorer   

3.5.12.  Sprøytemønster – aerosoler   

3.5.13.  Andre tekniske egenskaper   

3.6.  Fysisk og kjemisk forenlighet med andre 

produkter, herunder andre biocidprodukter som 

det skal godkjennes for å bli brukt sammen med 

  

3.6.1.  Fysisk forenlighet   
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3.6.2.  Kjemisk forenlighet   

3.7.  Løsningsgrad og fortynningsstabilitet   

3.8.  Overflatespenning   

3.9.  Viskositet   

4.  FYSISKE FARER OG TILSVARENDE 

EGENSKAPER 

  

4.1.  Eksplosive varer   

4.2.  Brannfarlige gasser   

4.3.  Brannfarlige aerosoler   

4.4.  Oksiderende gasser   

4.5.  Gasser under trykk   

4.6.  Brannfarlige væsker   

4.7.  Brannfarlige faste stoffer   

4.8.  Selvreaktive stoffer og stoffblandinger   

4.9.  Pyrofore væsker   

4.10.  Pyrofore faste stoffer   

4.11.  Selvopphetende stoffer og stoffblandinger   

4.12.  Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med 

vann utvikler brannfarlige gasser 

  

4.13.  Oksiderende væsker   

4.14.  Oksiderende faste stoffer   

4.15.  Organiske peroksider   

4.16.  Etsende for metaller   

4.17.  Andre fysiske fareindikasjoner   

4.17.1.  Produktenes selvantenningstemperatur (væsker 

og gasser) 

  

4.17.2.  Relativ selvantenningstemperatur for faste stoffer   

4.17.3.  Støveksplosjonsfare   

5.  METODER FOR PÅVISNING OG 

IDENTIFIKASJON 

  

5.1.  Analysemetode, herunder valideringsparametrer 

for å bestemme konsentrasjonen av det aktive 

stoffet / de aktive stoffene, restmengder, 

relevante urenheter og potensielt skadelige 

stoffer i biocidproduktet 
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5.2.  Dersom de ikke omfattes av punkt 5.2 og 5.3 i 

vedlegg II, analysemetoder til overvåkingsformål 

som omfatter gjenfinningsprosent og bestem-

melsesgrenser for relevante bestanddeler av 

biocidproduktet og/eller eventuelle restmengder 

av dette i eller på følgende: 

Tilleggsdata  

5.2.1.  Jord Tilleggsdata  

5.2.2.  Luft Tilleggsdata  

5.2.3.  Vann (herunder drikkevann) og sediment Tilleggsdata  

5.2.4.  Kroppsvæsker og vev fra dyr og mennesker Tilleggsdata  

5.3.  Analysemetoder til overvåkingsformål, herunder 

gjenfinningsprosent og grenser for mengde-

bestemmelse og påvisning for det aktive stoffet 

og restmengder av dette, i eller på næringsmidler 

av vegetabilsk og animalsk opprinnelse eller 

fôrvarer og andre produkter der det er relevant 

(ikke nødvendig dersom verken det aktive stoffet 

eller materialer som er behandlet med det, 

kommer i kontakt med dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, næringsmidler av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse eller 

fôrvarer) 

Tilleggsdata  

6.  EFFEKTIVITET MOT ORGANISMER I 

MÅLGRUPPEN 

  

6.1.  Funksjon, f.eks. soppdrepende middel, rottegift, 

insektmiddel, bakteriedrepende middel 

 Bekjempelsesmetode, f.eks. tiltrekking, dreping, 

hemming 

  

6.2.  Representativ(e) organisme(r) som skal 

bekjempes, og produkter, organismer eller gjen-

stander som skal vernes 

  

6.3.  Virkninger på representative organismer i 

målgruppen 

  

6.4.  Sannsynlig konsentrasjon som det aktive stoffet 

vil bli brukt i 

  

6.5.  Virkemåte (herunder forsinkelse)   

6.6.  Forslag til påstander som skal angis på etiketten 

for produktet, og når etiketter kreves, for 

behandlede produkter 

  

6.7.  Effektivitetsdata som underbygger disse 

påstandene, herunder alle tilgjengelige standard-

protokoller, laboratorie- eller feltforsøk som er 

benyttet, samt eventuelt relevante ytelses-

standarder 

  

6.8.  Alle kjente begrensninger av effektiviteten   

6.8.1.  Opplysninger om forekomst eller mulig 

forekomst av resistensutvikling samt egnede 

mottiltak 

  

6.8.2.  Observasjoner av uønskede eller utilsiktede 

bivirkninger, f.eks. på nytteorganismer og andre 

organismer utenfor målgruppen 
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6.9.  Sammendrag og vurdering   

7.  TILSIKTET BRUK OG EKSPONERING   

7.1.  Planlagt(e) bruksområde(r) for biocidprodukter 

og eventuelt behandlede produkter 

  

7.2.  Produkttype   

7.3.  Nærmere beskrivelse av tilsiktet bruksmønster / 

tilsiktede bruksmønstre for biocidprodukter og 

eventuelt behandlede produkter 

  

7.4.  Bruker, f.eks. industriell bruker, yrkesbruker 

med opplæring, yrkesbruker eller offentligheten 

(ikke-yrkesbruker) 

  

7.5.  Den mengden som sannsynligvis vil bli brakt i 

omsetning per år, eventuelt per brukskategori 

  

7.6.  Anvendelsesmetode og beskrivelse av metoden   

7.7.  Dosering og eventuelt sluttkonsentrasjon av 

biocidproduktet og det aktive stoffet i et 

behandlet produkt eller i systemet der produktet 

skal brukes, f.eks. kjølevann, overflatevann, vann 

til oppvarmingsformål 

  

7.8.  Antall anvendelser og tidspunkter for disse, og 

når det er relevant, eventuelle særlige 

opplysninger om geografisk beliggenhet eller 

klimavariasjoner samt nødvendige venteperioder, 

klareringstid, tilbakeholdingstid eller andre 

forholdsregler for å verne menneskers og dyrs 

helse og miljøet 

  

7.9.  Foreslått bruksanvisning   

7.10.  Eksponeringsdata i samsvar med vedlegg VI til 

denne forordning 

  

7.10.1.  Opplysninger om menneskers eksponering i 

forbindelse med framstilling og utforming, 

foreslått/forventet bruk og sluttbehandling 

  

7.10.2.  Opplysninger om miljøeksponering i forbindelse 

med framstilling og utforming, foreslått/forventet 

bruk og sluttbehandling 

  

7.10.3.  Opplysninger om eksponering for behandlede 

produkter, herunder utlekkingsdata (laboratorie-

undersøkelser eller modelldata) 

  

7.10.4.  Opplysninger om andre produkter som produktet 

trolig vil bli brukt sammen med, særlig 

identiteten til de aktive stoffene i disse 

produktene dersom det er relevant, og 

sannsynligheten for eventuelle vekselvirkninger 
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8.  TOKSIKOLOGISK PROFIL FOR 

MENNESKER OG DYR 

  

8.1.  Hudetsing eller hudirritasjon 

 Vurdering av dette endepunktet skal utføres i 

henhold til den sekvensielle forsøksstrategien for 

hudirritasjon og -etsing fastsatt i tillegget til 

forsøksretningslinje B.4. Akutt giftighet: 

Hudirritasjon/-etsing (vedlegg B.4 til forordning 

(EF) nr. 440/2008) 

 Det er ikke nødvendig å foreta prøving av 

produktet/stoffblandingen dersom 

— det foreligger gyldige data om hver av 

bestanddelene i stoffblandingen som 

er tilstrekkelige til at stoffblandingen 

kan klassifiseres i samsvar med 

reglene fastsatt i direktiv 1999/45/EF 

og forordning (EF) nr. 1272/2008 

(CLP), og det ikke forventes 

synergivirkninger mellom noen av 

bestanddelene 

8.2.  Øyeirritasjon(1) 

 Vurdering av dette endepunktet skal utføres i 

henhold til den sekvensielle forsøksstrategien for 

øyeirritasjon og -etsing fastsatt i tillegget til 

forsøksretningslinje B.5. Akutt giftighet: 

Øyeirritasjon/-etsing (Vedlegg B.5  til forordning 

(EF) nr. 440/2008) 

 Det er ikke nødvendig å foreta prøving av 

produktet/stoffblandingen dersom 

— det foreligger gyldige data om hver av 

bestanddelene i stoffblandingen slik at 

stoffblandingen kan klassifiseres i 

samsvar med reglene fastsatt i 

direktiv 1999/45/EF og forordning 

(EF) nr. 1272/2008 (CLP), og det ikke 

forventes synergivirkninger mellom 

noen av bestanddelene 

8.3.  Hudsensibilisering 

 Vurdering av dette endepunktet skal bestå av 

følgende fortløpende trinn: 

1.  En vurdering av tilgjengelige data for 

mennesker og dyr samt alternative data 

2.  In vivo-forsøk 

 Lokalt lymfeknuteforsøk på dyr av 

musefamilien (LLNA), herunder den 

reduserte utgaven av forsøket dersom det er 

relevant, er førstevalg av metode for in vivo-

forsøk. Dersom hudsensibilisering prøves på 

annen måte, skal dette begrunnes 

 Det er ikke nødvendig å foreta prøving av 

produktet/stoffblandingen dersom 

— det foreligger gyldige data om hver av 

bestanddelene i stoffblandingen slik at 

stoffblandingen kan klassifiseres i 

samsvar med reglene fastsatt i 

direktiv 1999/45/EF og forordning 

(EF) nr. 1272/2008 (CLP), og det ikke 

forventes synergivirkninger mellom 

noen av bestanddelene 

— tilgjengelige opplysninger tilsier at 

produktet bør klassifiseres som 

hudsensibiliserende eller -etsende, 

eller 

— stoffet er en sterk syre (pH < 2,0) eller 

base (pH > 11,5) 

8.4.  Åndedrettssensibilisering Tilleggsdata Det er ikke nødvendig å foreta prøving av 

produktet/stoffblandingen dersom 

— det foreligger gyldige data om hver av 

bestanddelene i stoffblandingen slik at 

stoffblandingen kan klassifiseres i 

samsvar med reglene fastsatt i 

direktiv 1999/45/EF og forordning 

(EF) nr. 1272/2008 (CLP), og det ikke 

forventes synergivirkninger mellom 

noen av bestanddelene 
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8.5.  Akutt giftighet 

— Standardmetoden for klassifisering skal være 

den trinnvise metoden for klassifisering av 

stoffblandinger for akutt giftighet fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1272/2008 

 Det er ikke nødvendig å foreta prøving av 

produktet/stoffblandingen dersom 

— det foreligger gyldige data om hver av 

bestanddelene i stoffblandingen slik at 

stoffblandingen kan klassifiseres i 

samsvar med reglene fastsatt i 

direktiv 1999/45/EF og forordning 

(EF) nr. 1272/2008 (CLP), og det ikke 

forventes synergivirkninger mellom 

noen av bestanddelene 

8.5.1.  Tilførsel gjennom munnen   

8.5.2.  Ved innånding   

8.5.3.  Gjennom huden   

8.5.4.  For biocidprodukter som skal godkjennes for 

bruk sammen med andre biocidprodukter, skal 

det foretas en vurdering av risikoene for 

menneskers helse, dyrs helse og miljøet som kan 

oppstå ved bruk av disse produkt-

kombinasjonene. Beregninger kan benyttes som 

alternativ til undersøkelser av akutt giftighet. I 

noen tilfeller, for eksempel når det ikke 

foreligger gyldige data av det slaget som er angitt 

i kolonne 3, kan det være nødvendig å utføre et 

begrenset antall undersøkelser av akutt giftighet 

ved bruk av kombinasjoner av produktene 

 Det er ikke nødvendig å foreta prøving av 

produktblandingen dersom 

— det foreligger gyldige data om hver av 

bestanddelene i stoffblandingen slik at 

stoffblandingen kan klassifiseres i 

samsvar med reglene fastsatt i 

direktiv 1999/45/EF og forordning 

(EF) nr. 1272/2008 (CLP), og det ikke 

forventes synergivirkninger mellom 

noen av bestanddelene 

8.6.  Opplysninger om opptak gjennom huden 

 Opplysninger om opptak gjennom huden ved 

eksponering for biocidproduktet. Vurderingen av 

dette endepunktet skal gjøres ved bruk av en 

trinnvis metode 

  

8.7.  Tilgjengelige toksikologiske data om 

— ikke-aktive stoffer (dvs. potensielt skadelige 

stoffer) eller 

— en stoffblanding som inneholder ett eller 

flere potensielt skadelige stoffer 

Dersom de opplysningene som er tilgjengelig for 

ett eller flere ikke-aktive stoffer, ikke er 

tilstrekkelig og ikke kan utledes ved 

sammenligning med stoffer med samme struktur 

eller andre godtatte metoder som ikke innebærer 

forsøk, skal målrettede forsøk som beskrevet i 

vedlegg II, utføres for potensielt skadelige stoffer 

eller for stoffblandinger som inneholder ett eller 

flere potensielt skadelige stoffer 

 Det er ikke nødvendig å foreta prøving av 

produktet/stoffblandingen dersom 

— det foreligger gyldige data om hver av 

bestanddelene i stoffblandingen slik at 

stoffblandingen kan klassifiseres i 

samsvar med reglene fastsatt i 

direktiv 1999/45/EF og forordning 

(EF) nr. 1272/2008 (CLP) 

8.8.  Undersøkelser av næringsmidler og fôrvarer Tilleggsdata  

8.8.1.  Dersom det er restmengder av biocidproduktet i 

eller på fôrvarer i et betydelig tidsrom, skal det 

foretas undersøkelser av fôring og stoffskifte hos 

husdyr, slik at restmengder i næringsmidler av 

animalsk opprinnelse kan vurderes 

Tilleggsdata  
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8.9.  Virkninger av industriell bearbeiding og/eller 

tilberedning i husholdninger på arten og 

omfanget av restmengder av biocidproduktet 

Tilleggsdata  

8.10.  Andre forsøk som gjelder menneskers 

eksponering 

Egnede forsøk og et grunngitt tilfelle kreves for 

biocidproduktet 

I tillegg kan det for visse biocidprodukter som 

anvendes direkte på eller omkring husdyr 

(herunder hester), være nødvendig å foreta 

restmengdeundersøkelser 

Tilleggsdata  

9.  ØKOTOKSIKOLOGISKE UNDERSØKELSER   

9.1.  Det kreves tilstrekkelige opplysninger om 

biocidproduktets økotoksisitet til at det kan 

treffes beslutning om produktets klassifisering 

— Når det foreligger gyldige data om hver av 

bestanddelene i stoffblandingen og det ikke 

forventes synergivirkninger mellom noen av 

bestanddelene, kan stoffblandingen klassi-

fiseres i samsvar med reglene fastsatt i 

direktiv 1999/45/EF, forordning (EF) 

nr. 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) 

nr. 1272/2008 (CLP) 

— Når gyldige data om bestanddelene ikke er 

tilgjengelige eller det kan forventes 

synergivirkninger, kan det være nødvendig å 

foreta forsøk med bestanddelene og/eller 

selve biocidproduktet 

  

9.2.  Ytterligere økotoksikologiske undersøkelser 

Det kan være nødvendig å foreta ytterligere 

undersøkelser med hensyn til endepunktene 

nevnt i vedlegg II avsnitt 9, for relevante 

bestanddeler av biocidproduktet eller selve 

biocidproduktet, dersom dataene om det aktive 

stoffet ikke gir tilstrekkelig informasjon og det 

foreligger indikasjoner på risiko på grunn av 

bestemte egenskaper ved biocidproduktet 

  

9.3.  Virkninger på andre, nærmere angitte organismer 

utenfor målgruppen (flora og fauna) som antas å 

tilhøre risikogrupper 

Tilleggsdata Data for å vurdere farer for viltlevende 

pattedyr er utledet av den toksikologiske 

vurderingen for pattedyr 

9.4.  Dersom biocidproduktet har form av lokkestoff 

eller granulat, kan følgende undersøkelser være 

påkrevd: 

  

9.4.1.  Kontrollerte forsøk for å vurdere risikoen for 

organismer utenfor målgruppen under feltforhold 

  

9.4.2.  Undersøkelse av toleranse for biocidproduktet 

ved svelging hos organismer utenfor målgruppen 

som antas å tilhøre risikogrupper 

  

9.5.  Sekundær økologisk virkning, f.eks. når en stor 

andel av en bestemt habitattype behandles 

Tilleggsdata  
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10.  SKJEBNE OG ATFERD I MILJØET   

 Nedenstående krav til prøving gjelder bare for 

relevante bestanddeler i biocidproduktet 

  

10.1.  Forutsigbare inngangsveier til miljøet ut fra 

planlagt bruk 

  

10.2.  Ytterligere undersøkelser av skjebne og atferd i 

miljøet 

Det kan være nødvendig å utføre ytterligere 

undersøkelser med henblikk på endepunktene 

nevnt i vedlegg II avsnitt 10, for relevante 

bestanddeler i biocidprodukter eller selve 

biocidproduktet 

For produkter som brukes utendørs, med direkte 

utslipp til jord, vann eller overflater, kan 

bestanddelene i produktet virke inn på det aktive 

stoffets skjebne og atferd (og økotoksisitet). Med 

mindre det er vitenskapelig belegg for at 

skjebnen til bestanddelene i produktet omfattes 

av dataene som er framlagt for de aktive stoffene 

og andre potensielt skadelige stoffer som er 

identifisert, skal det framlegges opplysninger om 

dette 

Tilleggsdata  

10.3.  Utlekkingsegenskaper Tilleggsdata  

10.4.  Undersøkelser av fordeling og spredning i eller 

på følgende: 

Tilleggsdata  

10.4.1.  Jord Tilleggsdata  

10.4.2.  Vann og sediment Tilleggsdata  

10.4.3.  Luft Tilleggsdata  

10.5.  Dersom biocidproduktet skal sprøytes nær 

overflatevann, kan det kreves en oversprøytings-

undersøkelse for å vurdere risikoen for vann-

organismer eller -planter under feltforhold 

Tilleggsdata  

10.6.  Dersom biocidproduktet skal sprøytes utendørs, 

eller det er mulighet for at det dannes store 

mengder støv, kan det kreves at det framlegges 

data om atferd ved oversprøyting for å vurdere 

risikoen for bier og leddyr utenfor målgruppen 

under feltforhold 

Tilleggsdata  

11.  NØDVENDIGE TILTAK FOR Å VERNE 

MENNESKER, DYR OG MILJØET 

  

11.1.  Anbefalte metoder og forholdsregler med hensyn 

til håndtering, bruk, lagring, sluttbehandling, 

transport og brann 

  

11.2.  Identiteten til relevante forbrenningsprodukter 

ved brann 

  

11.3.  Særskilt behandling ved ulykker, f.eks. 

førstehjelpstiltak, motgift, medisinsk behandling 

om slik finnes, samt nødtiltak for å verne miljøet 
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

11.4.  Mulighet for destruering eller dekontaminering 

etter utslipp i eller på følgende: 

  

11.4.1.  Luft   

11.4.2.  Vann, herunder drikkevann   

11.4.3.  Jord   

11.5.  Framgangsmåter ved avfallshåndtering av 

biocidproduktet og dets emballasje til industriell 

bruk, bruk av yrkesbrukere med opplæring, 

yrkesbrukere eller ikke-yrkesbrukere (f.eks. 

mulighet for ombruk, gjenvinning, 

nøytralisering, vilkår for kontrollert utslipp samt 

forbrenning) 

  

11.6.  Framgangsmåter for rengjøring av brukt utstyr, 

når det er relevant 

  

11.7.  Angivelse av eventuelle repellenter eller gift-

kontrolltiltak som inngår i produktet for å hindre 

virkning på organismer utenfor målgruppen 

  

12.  KLASSIFISERING, MERKING OG 

EMBALLERING 

  

Som fastsatt i artikkel 20 nr. 1 bokstav b), skal 

det sendes inn forslag som inneholder en 

begrunnelse for fare- og sikkerhetssetningene i 

samsvar med bestemmelsene i 

direktiv 1999/45/EF og forordning (EF) 

nr. 1272/2008 

Eksempler på etiketter, bruksanvisninger og 

sikkerhetsdatablader skal foreligge 

  

12.1.  Fareklassifisering   

12.2.  Farepiktogrammer   

12.3.  Varselord   

12.4.  Faresetninger   

12.5.  Sikkerhetssetninger, herunder for forebygging, 

reaksjon, lagring og sluttbehandling 

  

12.6.  Forslag til sikkerhetsdatablad, der det er relevant   

12.7.  Emballasje (type, materiale, størrelse osv.), 

produktets forenlighet med foreslått emballasje-

materiale 

  

13.  VURDERING OG SAMMENDRAG 

Sammendrag og vurdering av de viktigste 

opplysningene hentet fra endepunktene i hvert 

underavsnitt (2-12), samt utkast til 

risikovurdering 

  

(1) Undersøkelse for øyeirritasjon er ikke nødvendig dersom det er påvist at biocidproduktet har potensielt etsende egenskaper. 
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AVDELING 2 

MIKROORGANISMER 

Grunndatasett og tilleggsdatasett 

De opplysningene som kreves for å underbygge godkjenningen av et biocidprodukt, er oppført i tabellen nedenfor. 

For hvert opplysningskrav fastsatt i dette vedlegg, skal angivelsene i kolonne 1 og 3 i vedlegg II for samme 

opplysningskrav også gjelde. 

Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

1.  SØKER   

1.1.  Navn og adresse   

1.2.  Kontaktperson   

1.3.  Framstiller eller tilvirker av biocidproduktet og 

mikroorganismen(e) (navn, adresser, herunder 

anleggenes beliggenhet) 

  

2.  BIOCIDPRODUKTENES IDENTITET   

2.1.  Handelsnavn eller foreslått handelsnavn   

2.2.  Framstillerens utviklingskode og nummer på 

biocidproduktet, når det er relevant 

  

2.3.  Detaljerte kvantitative (g/kg, g/l eller % w/w 

(v/v)) og kvalitative opplysninger om biocid-

produktets oppbygning, sammensetning og 

funksjon, f.eks. mikroorganismer, aktive stoffer 

og ikke-aktive stoffer i produktet samt eventuelle 

andre relevante bestanddeler. 

Alle relevante opplysninger om enkeltbestand-

delene og den endelige sammensetningen av 

biocidproduktet skal framlegges 

  

2.4.  Biocidproduktets utforming og art   

3.  BIOCIDPRODUKTETS BIOLOGISKE, 

FYSISKE, KJEMISKE OG TEKNISKE 

EGENSKAPER 

  

3.1.  Biologiske egenskaper ved mikroorganismen i 

biocidproduktet 

  

3.2.  Utseende (ved 20 °C og 101,3 kPa)   

3.2.1.  Farge (ved 20 °C og 101,3 kPa)   

3.2.2.  Lukt (ved 20 °C og 101,3 kPa)   

3.3.  Surhetsgrad, alkalitet og pH-verdi   

3.4.  Relativ tetthet   

3.5.  Lagringsstabilitet – stabilitet og holdbarhetstid   

3.5.1.  Virkninger av lys   
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

3.5.2.  Virkninger av temperatur og fuktighet   

3.5.3.  Reaktivitet overfor beholderen   

3.5.4.  Andre faktorer som påvirker stabiliteten   

3.6.  Biocidproduktets tekniske egenskaper   

3.6.1.  Fuktningsevne   

3.6.2.  Suspensjonsevne og suspensjonsstabilitet   

3.6.3.  Våt- og tørrsilsprøve   

3.6.4.  Emulgeringsevne, reemulgeringsevne, emul-

sjonsstabilitet 

  

3.6.5.  Partikkelstørrelsesfordeling, innhold av støv / 

fine partikler, slitasje og sprøhet 

  

3.6.6.  Persistent skumdannelse   

3.6.7.  Flyteevne/hellbarhet/støvavgivelse   

3.6.8.  Forbrenningshastighet – røykgeneratorer   

3.6.9.  Forbrenningsgrad – røykgeneratorer   

3.6.10.  Røykens sammensetning – røykgeneratorer   

3.6.11.  Sprøytemønster – aerosoler   

3.6.12.  Andre tekniske egenskaper   

3.7.  Fysisk, kjemisk og biologisk forenlighet med 

andre produkter, herunder biocidprodukter, som 

det skal godkjennes eller registreres for å bli 

brukt sammen med 

  

3.7.1.  Fysisk forenlighet   

3.7.2.  Kjemisk forenlighet   

3.7.3.  Biologisk forenlighet   

3.8.  Overflatespenning   

3.9.  Viskositet   

4.  FYSISKE FARER OG TILSVARENDE 

EGENSKAPER 

  

4.1.  Eksplosive varer   

4.2.  Brannfarlige gasser   

4.3.  Brannfarlige aerosoler   

4.4.  Oksiderende gasser   

4.5.  Gasser under trykk   
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

4.6.  Brannfarlige væsker   

4.7.  Brannfarlige faste stoffer   

4.8.  Oksiderende væsker   

4.9.  Oksiderende faste stoffer   

4.10.  Organiske peroksider   

4.11.  Etsende for metaller   

4.12.  Andre fysiske fareindikasjoner   

4.12.1.  Produktenes selvantenningstemperatur (væsker 

og gasser) 

  

4.12.2.  Relativ selvantenningstemperatur for faste stoffer   

4.12.3.  Støveksplosjonsfare   

5.  METODER FOR PÅVISNING OG 

IDENTIFIKASJON 

  

5.1.  Analysemetode for å bestemme konsentrasjonen 

av mikroorganisme(r) og potensielt skadelige 

stoffer i biocidproduktet 

  

5.2.  Analysemetoder til overvåkingsformål, herunder 

gjenfinningsprosent og grenser for mengde-

bestemmelse og påvisning for det aktive stoffet 

samt restmengder av dette, i eller på nærings-

midler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse 

eller fôrvarer og andre produkter der det er 

relevant (ikke nødvendig dersom verken det 

aktive stoffet eller produkter som er behandlet 

med det, kommer i kontakt med dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon, næringsmidler av 

vegetabilsk og animalsk opprinnelse eller 

fôrvarer) 

Tilleggsdata  

6.  EFFEKTIVITET MOT ORGANISME I 

MÅLGRUPPEN 

  

6.1.  Funksjon og bekjempelsesmetode   

6.2.  Representativ(e) skadelig(e) organisme(r) som 

skal bekjempes, og produkter, organismer eller 

gjenstander som skal vernes 

  

6.3.  Virkninger på representative organismer i mål-

gruppen 

  

6.4.  Sannsynlig konsentrasjon som mikroorganismen 

vil bli brukt i 

  

6.5.  Virkemåte   

6.6.  Forslag til påstander som skal angis på etiketten 

for produktet 

  

6.7.  Effektivitetsdata som underbygger disse 

påstandene, herunder alle tilgjengelige 

standardprotokoller, laboratorie- eller feltforsøk 

som er anvendt, samt eventuelt relevante 

ytelsesstandarder 
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

6.8.  Alle andre kjente begrensninger av effektiviteten, 

herunder resistens 

  

6.8.1.  Opplysninger om forekomst eller mulig 

forekomst av resistensutvikling samt egnede 

mottiltak 

  

6.8.2.  Observasjoner av uønskede eller utilsiktede 

bivirkninger 

  

7.  TILSIKTET BRUK OG EKSPONERING   

7.1.  Planlagt bruksområde   

7.2.  Produkttype   

7.3.  Nærmere beskrivelse av tilsiktet bruk   

7.4.  Bruker, f.eks. industriell bruker, yrkesbruker 

med opplæring, yrkesbruker eller offentligheten 

(ikke-yrkesbruker) 

  

7.5.  Anvendelsesmetode og beskrivelse av metoden   

7.6.  Dosering og eventuelt sluttkonsentrasjon av 

biocidproduktet eller det aktive stoffet i 

mikroorganismen i et behandlet produkt eller i 

systemet der produktet skal brukes (f.eks. i 

doseringsutstyr eller lokkestoff) 

  

7.7.  Antall anvendelser og tidspunkter for disse samt 

beskyttelsens varighet 

Eventuelle særlige opplysninger om geografisk 

beliggenhet eller klimavariasjoner samt 

nødvendige venteperioder før gjeninnføring eller 

nødvendig tilbakeholdingstid eller andre 

forholdsregler for å verne menneskers og dyrs 

helse og miljøet 

  

7.8.  Foreslått bruksanvisning   

7.9.  Eksponeringsdata   

7.9.1.  Opplysninger om menneskers eksponering i 

forbindelse med foreslått/forventet bruk og 

sluttbehandling 

  

7.9.2.  Opplysninger om miljøeksponering i forbindelse 

med foreslått/forventet bruk og sluttbehandling 

  

8.  TOKSIKOLOGISK PROFIL FOR 

MENNESKER OG DYR 

 Det er ikke nødvendig å foreta prøving av 

produktet/stoffblandingen dersom 

— det foreligger gyldige data om hver av 

bestanddelene i stoffblandingen slik at 

stoffblandingen kan klassifiseres i 

samsvar med reglene fastsatt i 

direktiv 1999/45/EF, forordning (EF) 

nr. 1907/2006 (REACH) og 

forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP), 

og det ikke forventes 

synergivirkninger mellom noen av 

bestanddelene 
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

8.1.  Hudetsing eller -irritasjon   

8.2.  Øyeirritasjon   

8.3.  Hudsensibilisering   

8.4.  Åndedrettssensibilisering Tilleggsdata  

8.5.  Akutt giftighet 

— Standardmetoden for klassifisering skal være 

den trinnvise metoden for klassifisering av 

stoffblandinger for akutt giftighet fastsatt i 

forordning (EF) nr. 1272/2008 

  

8.5.1.  Oralt   

8.5.2.  Ved innånding   

8.5.3.  Ved hudkontakt   

8.5.4.  Andre undersøkelser av akutt giftighet   

8.6.  Opplysninger om opptak gjennom huden, om 

nødvendig 

  

8.7.  Tilgjengelige toksikologiske data om 

— ikke-aktive stoffer (dvs. potensielt skadelige 

stoffer) eller 

— en stoffblanding som inneholder ett eller 

flere potensielt skadelige stoffer 

 Dersom de opplysningene som er 

tilgjengelig for ett eller flere ikke-aktive 

stoffer, ikke er tilstrekkelig og ikke kan 

utledes ved sammenligning med stoffer med 

samme struktur eller andre godtatte metoder 

som ikke innebærer forsøk, skal målrettede 

forsøk som beskrevet i vedlegg II, utføres 

for potensielt skadelige stoffer eller for 

stoffblandinger som inneholder ett eller flere 

potensielt skadelige stoffer 

 Det er ikke nødvendig å foreta prøving av 

produktet/stoffblandingen dersom 

— det foreligger gyldige data om hver av 

bestanddelene i stoffblandingen slik at 

stoffblandingen kan klassifiseres i 

samsvar med reglene fastsatt i 

direktiv 1999/45/EF, forordning (EF) 

nr. 1907/2006 (REACH) og 

forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP), 

og det ikke forventes 

synergivirkninger mellom noen av 

bestanddelene 

8.8.  Tilleggsundersøkelser for kombinasjoner av 

biocidprodukter 

For biocidprodukter som skal godkjennes for 

bruk sammen med andre biocidprodukter, skal 

det foretas vurdering av risikoene som kan 

oppstå for mennesker, dyr og miljøet ved bruk av 

disse produktkombinasjonene. Beregninger kan 

benyttes som alternativ til undersøkelser av akutt 

giftighet. I noen tilfeller, for eksempel når det 

ikke foreligger gyldige data av det slaget som er 

angitt i kolonne 3, kan det være nødvendig å 

utføre et begrenset antall undersøkelser av akutt 

giftighet ved bruk av kombinasjoner av 

produktene 

 Det er ikke nødvendig å foreta prøving av 

produktblandingen dersom 

— det foreligger gyldige data om hver av 

bestanddelene i stoffblandingen slik at 

stoffblandingen kan klassifiseres i 

samsvar med reglene fastsatt i 

direktiv 1999/45/EF, forordning (EF) 

nr. 1907/2006 (REACH) og 

forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP), 

og det ikke forventes 

synergivirkninger mellom noen av 

bestanddelene 
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

8.9.  Restmengder i eller på behandlede produkter, 

næringsmidler og fôrvarer 

Tilleggsdata  

9.  ØKOTOKSIKOLOGISKE UNDERSØKELSER   

9.1.  Det kreves tilstrekkelige opplysninger om 

biocidproduktets økotoksisitet til at det kan 

treffes beslutning om produktets klassifisering 

— Når det foreligger gyldige data om hver av 

bestanddelene i stoffblandingen og det ikke 

forventes synergivirkninger mellom noen av 

bestanddelene, kan stoffblandingen klassi-

fiseres i samsvar med reglene fastsatt i 

direktiv 1999/45/EF, forordning (EF) 

nr. 1907/2006 (REACH) og forordning (EF) 

nr. 1272/2008 (CLP) 

— Når gyldige data om bestanddelene ikke er 

tilgjengelig eller det kan forventes synergi-

virkninger, kan det være nødvendig å foreta 

forsøk med bestanddelene og/eller selve 

biocidproduktet 

  

9.2.  Ytterligere økotoksikologiske undersøkelser 

Det kan være nødvendig å foreta ytterligere 

undersøkelser med hensyn til endepunktene 

nevnt i vedlegg II avsnitt 8 «Mikroorganismer», 

for relevante bestanddeler av biocidproduktet 

eller selve biocidproduktet, dersom dataene om 

det aktive stoffet ikke gir tilstrekkelig 

informasjon og det foreligger indikasjoner på 

risiko på grunn av bestemte egenskaper ved 

biocidproduktet 

  

9.3.  Virkninger på andre, nærmere angitte organismer 

utenfor målgruppen (flora og fauna) som antas å 

tilhøre risikogrupper 

Tilleggsdata Data for å vurdere farer for viltlevende 

pattedyr er utledet av den toksikologiske 

vurderingen for pattedyr 

9.4.  Dersom biocidproduktet har form av lokkestoff 

eller granulat: 

Tilleggsdata  

9.4.1.  Kontrollerte forsøk for å vurdere risikoen for 

organismer utenfor målgruppen under feltforhold 

 

9.4.2.  Undersøkelser av toleranse for biocidproduktet 

ved svelging hos organismer utenfor målgruppen 

som antas å tilhøre risikogrupper 

 

9.5.  Sekundær økologisk virkning, f.eks. når en stor 

andel av en bestemt habitattype behandles 

Tilleggsdata  

10.  SKJEBNE OG ATFERD I MILJØET   

10.1.  Forutsigbare inngangsveier til miljøet ut fra 

planlagt bruk 
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

10.2.  Ytterligere undersøkelser av skjebne og atferd i 

miljøet 

Når det er relevant, kan alle opplysninger angitt i 

vedlegg II avsnitt 9 «Mikroorganismer», kreves 

framlagt for produktet 

For produkter som brukes utendørs, med direkte 

utslipp til jord, vann eller overflater, kan 

bestanddelene i produktet virke inn på det aktive 

stoffets skjebne og atferd (og økotoksisitet). Med 

mindre det er vitenskapelig belegg for at 

skjebnen til bestanddelene i produktet omfattes 

av dataene som er framlagt for de aktive stoffene 

og andre potensielt skadelige stoffer som er 

identifisert, skal det framlegges opplysninger 

Tilleggsdata  

10.3.  Utlekkingsegenskaper Tilleggsdata  

10.4.  Dersom biocidproduktet skal sprøytes utendørs 

eller det er mulighet for at det dannes store 

mengder støv, kan det kreves at det framlegges 

data om atferd ved oversprøyting for å vurdere 

risikoen for bier under feltforhold 

Tilleggsdata  

11.  NØDVENDIGE TILTAK FOR Å VERNE 

MENNESKER, DYR OG MILJØET 

  

11.1.  Anbefalte metoder og forholdsregler med hensyn 

til håndtering, lagring, transport eller brann 

  

11.2.  Tiltak i tilfelle uhell   

11.3.  Framgangsmåter for destruering eller 

dekontaminering av biocidproduktet og dets 

emballasje 

  

11.3.1.  Kontrollert forbrenning   

11.3.2.  Annet   

11.4.  Emballering og biocidproduktets forenlighet med 

foreslått emballasjemateriale 

  

11.5.  Framgangsmåter for rengjøring av brukt utstyr, 

der det er relevant 

  

11.6.  Overvåkingsplan som skal brukes for den aktive 

mikroorganismen og andre mikroorganismer som 

finnes i biocidproduktet, herunder håndtering, 

lagring, transport og bruk 

  

12.  KLASSIFISERING, MERKING OG 

EMBALLERING 

  

Eksempler på etiketter, bruksanvisninger og 

sikkerhetsdatablader skal foreligge 

  

12.1.  Opplysning om behovet for å utstyre 

biocidproduktet med det biologiske faremerket 

angitt i vedlegg II til direktiv 2000/54/EF 
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Kolonne 1 

Opplysninger som kreves 

Kolonne 2 

Alle data er 

grunndata med 

mindre de er 

beskrevet som 

tilleggsdata 

Kolonne 3 

Særlige regler for tilpasning av 

standardopplysninger i forbindelse med visse 

opplysningskrav som kan kreve bruk av forsøk 

på virveldyr 

12.2.  Sikkerhetssetninger, herunder for forebygging, 

reaksjon, lagring og sluttbehandling 

  

12.3.  Forslag til sikkerhetsdatablad, når det er relevant   

12.4.  Emballasje (type, materiale, størrelse osv.), 

produktets forenlighet med foreslått emballasje-

materiale 

  

13.  SAMMENDRAG OG VURDERING 

Sammendrag og vurdering av de viktigste 

opplysningene hentet fra endepunktene i hvert 

underavsnitt (2-12), samt utkast til 

risikovurdering 
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VEDLEGG IV 

ALLMINNELIGE REGLER FOR TILPASNING AV OPPLYSNINGSKRAVENE 

Uten at det berører de særlige reglene fastsatt i vedlegg III for bruk av beregningsmetoder for å klassifisere 

stoffblandinger for å unngå forsøk på virveldyr, fastsettes det i dette vedlegg regler som skal følges når søkeren foreslår 

å tilpasse opplysningskravene fastsatt i vedlegg II og III i samsvar med artikkel 6 nr. 2 og 3 eller artikkel 21 nr. 1 og 2. 

Begrunnelsen for slik tilpasning av opplysningskravene må angis tydelig under den relevante overskriften i 

dokumentasjonen, med henvisning til den relevante regelen eller de relevante reglene i dette vedlegg. 

1.  FORSØK SYNES IKKE Å VÆRE VITENSKAPELIG NØDVENDIG 

1.1.  Bruk av eksisterende data 

1.1.1.  Data om fysisk-kjemiske egenskaper fra forsøk som ikke er foretatt i henhold til GLP eller relevante 

forsøksmetoder 

Slike data skal anses som likeverdige med data framkommet ved tilsvarende forsøksmetoder dersom følgende 

vilkår er oppfylt: 

1)  dataene er tilstrekkelige til at klassifisering, merking og risikovurdering kan foretas, 

2)  det foreligger tilstrekkelig relevant og pålitelig dokumentasjon til å vurdere om undersøkelsen er likeverdig, 

og 

3)  dataene er gyldige for endepunktet som undersøkes, og undersøkelsen foretas med et akseptabelt 

kvalitetssikringsnivå. 

1.1.2. Data som gjelder menneskers helse og miljøegenskaper fra forsøk som ikke er foretatt i henhold til GLP eller 

relevante forsøksmetoder 

Slike data skal anses som likeverdige med data framkommet ved tilsvarende forsøksmetoder dersom følgende 

vilkår er oppfylt: 

1)  dataene er tilstrekkelige til at klassifisering, merking og risikovurdering kan foretas, 

2)  tilstrekkelig og pålitelig dekning av de viktigste parametrene/endepunktene som planlegges undersøkt i 

tilsvarende forsøksmetoder, 

3)  eksponeringens varighet er sammenlignbar med eller lengre enn tilsvarende forsøksmetoder dersom 

eksponeringens varighet er en relevant parameter, 

4)  det er framlagt tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon av undersøkelsen, og 

5)  undersøkelsen er utført med bruk av et kvalitetssikringssystem. 

1.1.3. Historiske data som gjelder mennesker 

I samsvar med artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal forsøk på mennesker som en hovedregel 

ikke utføres for denne forordnings formål. Eksisterende historiske data som gjelder mennesker, som 

epidemiologiske undersøkelser av eksponerte befolkningsgrupper, data om utilsiktet eksponering eller 

eksponering i arbeidet, undersøkelser om biologisk overvåking, kliniske undersøkelser og undersøkelser av 

frivillige personer utført i samsvar med internasjonalt anerkjente etiske standarder, skal imidlertid tas i 

betraktning. 

Innsamlede data som gjelder mennesker, skal ikke benyttes til å senke sikkerhetsmarginene som følger av 

forsøk på eller undersøkelser av dyr. 

Dataenes verdi for en bestemt virkning på menneskers helse avhenger blant annet av typen analyse og 

parametrene som omfattes, samt av reaksjonens omfang og spesifisitet, og følgelig virkningens forutsigbarhet. 

Kriteriene for å vurdere dataenes tilstrekkelighet omfatter: 

1)  riktig utvalg og beskrivelse av eksponerte grupper og kontrollgrupper,  
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2)  en tilstrekkelig beskrivelse av eksponeringen, 

3)  tilstrekkelig varighet av oppfølgingen for å fastslå eventuelle sykdomstilfeller, 

4)  en gyldig metode for observasjon av virkning, 

5)  tilstrekkelig hensyntagen til skjevheter og feilkilder, og 

6)  en rimelig statistisk pålitelighet som underbygger konklusjonen. 

I alle tilfeller skal det gis tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon. 

1.2.  Dataenes beviskraft 

Det kan foreligge data fra flere uavhengige informasjonskilder som samlet har tilstrekkelig beviskraft og 

berettiger antakelsen/konklusjonen om at et stoff har eller ikke har en bestemt farlig egenskap, mens 

opplysningene fra hver enkelt kilde isolert sett ikke anses som tilstrekkelig til å berettige en slik 

antakelse/konklusjon. Positive resultater fra nylig utviklede forsøksmetoder som ennå ikke er inkludert i de 

relevante forsøksmetodene, eller fra en internasjonal forsøksmetode som er anerkjent av Kommisjonen som 

likeverdig, kan ha tilstrekkelig beviskraft til å berettige konklusjonen om at et stoff har en bestemt farlig 

egenskap. Dersom en nylig utviklet forsøksmetode er godkjent av Kommisjonen, men ennå ikke er 

offentliggjort, kan resultatene fra en slik forsøksmetode likevel tas i betraktning, selv når dette fører til en 

konklusjon om at et stoff ikke har en bestemt farlig egenskap. 

Dersom en vurdering av alle tilgjengelige data gir tilstrekkelig bevis for at et stoff har eller ikke har en bestemt 

farlig egenskap 

— skal ytterligere forsøk på virveldyr for å påvise denne egenskapen, ikke foretas, 

— kan ytterligere forsøk som ikke involverer virveldyr, utelates. 

I alle tilfeller skal det gis tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon. 

1.3.  Kvalitativ eller kvantitativ strukturaktivitetsrelasjon ((Q)SAR) 

Resultater oppnådd ved bruk av gyldige (Q)SAR-modeller (kvalitative eller kvantitative 

strukturaktivitetsrelasjoner) kan tyde på forekomst av, men ikke fravær av en bestemt farlig egenskap. 

Resultatene fra bruk av (Q)SAR-modeller kan anvendes i stedet for forsøk når følgende vilkår er oppfylt: 

— resultatene er utledet av en (Q)SAR-modell som det er fastslått har vitenskapelig gyldighet, 

— stoffet faller inn under (Q)SAR-modellens bruksområde, 

— resultatene er tilstrekkelige for klassifisering, merking og risikovurdering, og 

— det gis tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon om den benyttede metoden. 

Byrået skal i samarbeid med Kommisjonen, medlemsstatene og berørte parter utarbeide og gi retningslinjer for 

bruk av (Q)SAR-modeller. 

1.4.  In vitro-metoder 

Resultater fra egnede in vitro-metoder kan tyde på forekomst av en gitt farlig egenskap, eller kan være viktige 

når det gjelder den mekanistiske forståelsen, og dermed for vurderingen. I denne sammenheng betyr «egnede» 

tilstrekkelig utviklet i henhold til internasjonalt omforente kriterier for utvikling av forsøk. 

Dersom slike in vitro-forsøk er positive, må den farlige egenskapen bekreftes ved hensiktsmessige in vivo-

forsøk. Slik bekreftelse er imidlertid ikke nødvendig dersom følgende vilkår er oppfylt: 

1)  resultatene er utledet av en in vitro-metode som er fastslått å være av vitenskapelig verdi etter en 

valideringsundersøkelse i henhold til internasjonalt omforente valideringsprinsipper,  
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2)  resultatene er tilstrekkelige for klassifisering, merking og risikovurdering, og 

3)  det gis tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon om den benyttede metoden. 

 Ved negative resultater får disse unntakene ikke anvendelse. Det kan anmodes om et bekreftende forsøk i 

hvert enkelt tilfelle. 

1.5.  Gruppering av stoffer og metode med sammenligning med stoffer med samme struktur 

Stoffer hvis fysisk-kjemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaper ligner eller følger et fast mønster 

som følge av strukturell likhet, kan anses som en gruppe eller «kategori» av stoffer. Anvendelse av 

gruppebegrepet krever at fysisk-kjemiske egenskaper, virkninger på menneskers og dyrs helse og 

miljøvirkninger samt skjebne i miljøet kan forutsis ut fra data for ett eller flere referansestoffer som tilhører 

samme gruppe, ved interpolasjon med andre stoffer i gruppen (metode med sammenligning med stoffer med 

samme struktur). Dermed unngås behovet for å foreta forsøk med hvert stoff for hvert endepunkt. 

Likhetene kan bygge på følgende opplysninger: 

1)  en felles funksjonsgruppe som tilsier at stoffet har farlige egenskaper, 

2)  felles forløpere og/eller sannsynligheten for felles nedbrytingsprodukter via fysiske og biologiske prosesser, 

som fører til stoffer med samme struktur og tilsier at stoffet har farlige egenskaper, eller 

3)  et fast mønster i endringen av egenskapenes styrke for hele kategorien. 

Dersom gruppebegrepet anvendes, skal stoffene klassifiseres og merkes på grunnlag av dette. 

I alle tilfeller skal resultatene 

— være tilstrekkelige for klassifisering, merking og risikovurdering, 

— ha tilstrekkelig og pålitelig dekning av nøkkelparametrene som inngår i tilsvarende forsøksmetode, og 

— omfatte en eksponeringsvarighet som er sammenlignbar med eller lengre enn tilsvarende forsøksmetode 

dersom eksponeringsvarighet er en relevant parameter. 

I alle tilfeller skal det gis tilstrekkelig og pålitelig dokumentasjon om den benyttede metoden. 

Byrået skal i samarbeid med Kommisjonen, medlemsstatene og berørte parter utarbeide og gi retningslinjer for 

bruk av teknisk og vitenskapelig begrunnede metoder til gruppeinndeling av stoffene. 

2.  FORSØK ER TEKNISK UMULIG 

Forsøk for et bestemt endepunkt kan utelates dersom det teknisk ikke er mulig å foreta undersøkelsen som følge 

av stoffets egenskaper, f.eks. kan svært flyktige, svært reaktive eller ustabile stoffer ikke anvendes, blanding av 

stoffet med vann kan forårsake brann- eller eksplosjonsfare, eller radiomerking av stoffet som kreves i visse 

undersøkelser, kan være umulig. Retningslinjene som gis i de relevante forsøksmetodene, særlig når det gjelder 

tekniske begrensninger ved en bestemt metode, skal alltid overholdes. 

3.  FORSØK TILPASSET DET ENKELTE PRODUKT, BASERT PÅ EKSPONERINGSDATA 

3.1.  Uten hensyn til artikkel 6 nr. 2, kan forsøk i samsvar med noen av endepunktene i avsnitt 8 og 9 i vedlegg II og 

III utelates på grunnlag av særlige omstendigheter i forbindelse med eksponeringen dersom det foreligger 

eksponeringsdata i samsvar med vedlegg II og III. 

I slike tilfeller skal følgende vilkår være oppfylt: 

— Det skal utføres en eksponeringsvurdering som omfatter primær- og sekundæreksponering i et realistisk 

verst tenkelig tilfelle for all tilsiktet bruk av et biocidprodukt som inneholder det aktive stoffet som det 

søkes godkjenning for, eller av det biocidproduktet som det søkes godkjenning for.  
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— Dersom et nytt eksponeringsscenario framlegges på et senere tidspunkt, under godkjenningsprosessen for 

produktet, skal det sendes inn tilleggsopplysninger for å vurdere om begrunnelsen for tilpasning av dataene 

fortsatt gjelder. 

— Det skal redegjøres klart og tydelig for grunnene til at utfallet av eksponeringsvurderingen rettferdiggjør 

unntak fra opplysningskravene. 

Forsøk som gjelder virkninger uten grenseverdier, kan imidlertid ikke utelates. Visse grunndata skal følgelig 

alltid være obligatoriske, f.eks. resultater fra genotoksisitetsforsøk. 

Dersom det er relevant, skal Byrået i samarbeid med Kommisjonen, medlemsstatene og berørte parter utarbeide 

og gi retningslinjer med ytterligere veiledning om kriteriene fastsatt i samsvar med artikkel 6 nr. 4 og 

artikkel 21 nr. 3. 

3.2.  I alle tilfeller skal det gis tilstrekkelig begrunnelse og dokumentasjon. Begrunnelsen skal bygge på en 

eksponeringsvurdering i samsvar med de relevante tekniske retningslinjene, der slike foreligger. 

 ______   
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VEDLEGG V 

BIOCIDPRODUKTTYPER OG BESKRIVELSER AV DISSE SOM NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1 

HOVEDGRUPPE 1: Desinfeksjonsmidler 

Disse produkttypene omfatter ikke rengjøringsmidler som ikke skal ha noen biocidvirkning, herunder flytende 

vaskemidler, vaskepulvere og lignende produkter. 

Produkttype 1: Hygiene for mennesker 

Produktene i denne gruppen er biocidprodukter som brukes til hygiene for mennesker, og som påføres eller kommer i 

kontakt med menneskers hud eller hodebunn primært for å desinfisere huden eller hodebunnen. 

Produkttype 2: Desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er beregnet på bruk direkte på mennesker eller dyr 

Produkter som brukes til å desinfisere overflater, materialer, utstyr og møbler som ikke kommer i direkte kontakt med 

næringsmidler eller fôrvarer. 

Bruksområdene omfatter blant annet svømmebassenger, akvarier, badevann og annet vann, klimaanlegg, vegger og 

gulv i private og offentlige områder, industriområder og andre områder til yrkesvirksomhet. 

Produkter som brukes til å desinfisere luft, vann som ikke skal brukes som drikkevann for mennesker eller dyr, 

kjemiske toaletter, spillvann, sykehusavfall og jord. 

Produkter som brukes som algemidler til behandling av svømmebassenger, akvarier og annet vann, og til utbedring av 

byggematerialer. 

Produkter som skal inngå i tekstiler, mykpapir, masker, malinger og andre produkter eller materialer med henblikk på å 

gi de behandlede produktene desinfiserende egenskaper. 

Produkttype 3: Veterinærhygiene 

Produkter som brukes til veterinærhygiene, f.eks. desinfeksjonsmidler, desinfiserende såper, munn- eller 

kroppshygieneprodukter eller produkter med antimikrobiell funksjon. 

Produkter som brukes til å desinfisere materialer og overflater i tilknytning til dyrehold eller dyretransport. 

Produkttype 4: Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler og fôr 

Produkter som brukes til å desinfisere utstyr, beholdere, spiseredskaper, overflater eller rør til produksjon, transport, 

lagring eller inntak av næringsmidler eller fôr (herunder drikkevann), til mennesker og dyr. 

Produkter som brukes til å impregnere materialer som kan komme i kontakt med næringsmidler. 

Produkttype 5: Drikkevann 

Produkter som brukes til å desinfisere drikkevann til mennesker og dyr. 

HOVEDGRUPPE 2: Konserveringsmidler 

Med mindre annet er angitt, omfatter disse produkttypene bare produkter som skal hindre mikrobe- og algeutvikling. 

Produkttype 6: Konserveringsmidler for produkter under lagring 

Produkter som brukes til konservering av industriprodukter, unntatt næringsmidler, fôrvarer, kosmetikk, legemidler og 

medisinsk utstyr, for å hindre mikrobiell nedbryting og sikre holdbarhetstiden. 

Produkter som brukes som konserveringsmidler ved lagring eller bruk av rottegift, insektmidler eller andre 

lokkestoffer. 

Produkttype 7: Konserveringsmidler for film 

Produkter som brukes til konservering av filmer eller belegg ved å hindre mikrobiell nedbryting eller algevekst for å 

beskytte de opprinnelige overflateegenskapene til materialer eller gjenstander som maling, plast, tetningsmasse, 

klebemidler til vegg eller mur, bindemidler, papir og kunstverker.  
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Produkttype 8: Treimpregneringsmidler 

Produkter som brukes til å beskytte trevirke fra og med sagbruksstadiet eller trevarer ved å bekjempe organismer som 

ødelegger eller deformerer trevirket, herunder insekter. 

Denne produkttypen omfatter midler både for forebygging og behandling. 

Produkttype 9: Konserveringsmidler for fibrer, lær, gummi og polymeriserte materialer 

Produkter som brukes til å beskytte fibermaterialer og polymeriserte materialer, for eksempel lær, gummi, papir eller 

tekstilprodukter, ved å hindre mikrobiologisk nedbryting. 

Denne produkttypen omfatter biocidprodukter som motvirker at mikroorganismer får feste på materialoverflater, og 

hemmer eller forebygger dermed utvikling av lukt og/eller gir andre fordelaktige virkninger. 

Produkttype 10: Konserveringsmidler for byggematerialer 

Produkter som brukes til å beskytte murverk, komposittmaterialer eller andre byggematerialer unntatt trevirke ved å 

bekjempe mikrobiologiske angrep og algeangrep. 

Produkttype 11: Konserveringsmidler for væsker i kjøle- og prosessystemer 

Produkter som brukes til å beskytte vann eller andre væsker som brukes i kjøle- eller prosessystemer, ved å bekjempe 

skadelige organismer som mikrober, alger og blåskjell. 

Produkter som brukes til å desinfisere drikkevann eller vann i svømmebassenger, inngår ikke i denne produkttypen. 

Produkttype 12: Slimmidler 

Produkter som brukes til å forebygge eller bekjempe slimdannelse på materialer, utstyr og konstruksjoner som brukes i 

industriprosesser, f.eks. på tre- og papirmasse og i porøse sandlag i forbindelse med oljeutvinning. 

Produkttype 13: Konserveringsmidler for væsker som brukes som arbeids- eller skjærevæske 

Produkter til bekjempelse av mikrobiell nedbryting i væsker som brukes ved bearbeiding eller skjæring av metall, glass 

eller andre materialer. 

HOVEDGRUPPE 3: Skadedyrbekjempelse 

Produkttype 14: Rottegift 

Produkter som brukes til å bekjempe mus, rotter eller andre gnagere på andre måter enn ved å avskrekke eller tiltrekke. 

Produkttype 15: Fuglebekjempelsesmidler 

Produkter som brukes til å bekjempe fugler på andre måter enn ved å avskrekke eller tiltrekke. 

Produkttype 16: Bløtdyrmidler, markmidler og produkter til å bekjempe andre virvelløse dyr 

Produkter som brukes til å bekjempe bløtdyr, mark og virvelløse dyr, og som ikke dekkes av andre produkttyper, på 

andre måter enn ved å avskrekke eller tiltrekke. 

Produkttype 17: Fiskebekjempelsesmidler 

Produkter som brukes til å bekjempe fisk på andre måter enn ved å avskrekke eller tiltrekke. 

Produkttype 18: Insektmidler, middmidler og produkter til å bekjempe andre leddyr 

Produkter som brukes til å bekjempe leddyr (f.eks. insekter, edderkoppdyr og krepsdyr), på andre måter enn ved å 

avskrekke eller tiltrekke. 

Produkttype 19: Repellenter og lokkestoffer 

Produkter som brukes til å bekjempe skadelige organismer (både virvelløse dyr som lopper og virveldyr som fugler, 

fisk og gnagere) ved å avskrekke eller tiltrekke, herunder midler som brukes til hygiene for mennesker eller til 

veterinærhygiene, enten direkte på huden eller indirekte i menneskers eller dyrs omgivelser.  
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Produkttype 20: Bekjempelse av andre virveldyr 

Produkter som brukes til å bekjempe andre virveldyr enn dem som omfattes av de andre produkttypene i denne 

hovedgruppen, ved enten å avskrekke eller tiltrekke. 

HOVEDGRUPPE 4: Andre biocidprodukter 

Produkttype 21: Grohemmende midler 

Produkter som brukes til å bekjempe vekst og avsetning av forurensende organismer (mikrober og høyerestående 

plante- eller dyrearter) på fartøyer, akvakulturutstyr eller andre konstruksjoner som brukes i vann. 

Produkttype 22: Balsamerings- og prepareringsvæsker 

Produkter som brukes til å desinfisere og konservere menneske- eller dyrelik eller deler av slike. 

 ______   
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VEDLEGG VI 

FELLES PRINSIPPER FOR VURDERING AV DOKUMENTASJON FOR BIOCIDPRODUKTER 

INNHOLD 

Termer og definisjoner 

Innledning 

Vurdering 

—  Allmenne prinsipper 

—  Virkninger på menneskers og dyrs helse 

—  Miljøvirkninger 

—  Virkninger på organismer i målgruppen 

—  Effektivitet 

—  Sammendrag 

Konklusjoner 

—  Allmenne prinsipper 

—  Virkninger på menneskers og dyrs helse 

—  Miljøvirkninger 

—  Virkninger på organismer i målgruppen 

—  Effektivitet 

—  Sammendrag 

Sammenfatning av konklusjoner 

TERMER OG DEFINISJONER 

Samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) 

Overskriftene «Virkninger på menneskers og dyrs helse», «Miljøvirkninger», «Virkninger på organismer i 

målgruppen» og «Effektivitet» som benyttes i avsnittene «Vurdering» og «Konklusjoner», svarer til de fire kriteriene 

fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b), som følger: 

«Effektivitet» svarer til kriterium i): «er tilstrekkelig effektivt». 

«Virkninger på organismer i målgruppen» svarer til kriterium ii): «har ingen uakseptable virkninger på organismene i 

målgruppen, særlig uakseptabel resistens eller kryssresistens, eller unødig lidelse og smerte for virveldyr». 

«Virkninger på menneskers og dyrs helse» svarer til kriterium iii): «verken biocidproduktet selv eller som følge av 

restmengder, har ingen umiddelbare eller forsinkede uakseptable virkninger på menneskers helse, herunder helsen til 

sårbare grupper(1), eller på dyrs helse, verken direkte eller gjennom drikkevann, næringsmidler, fôr, luft eller gjennom 

andre indirekte virkninger. 

«Miljøvirkninger» svarer til kriterium iv): «verken biocidproduktet selv eller som følge av restmengder, har ingen 

uakseptable virkninger på miljøet, særlig med hensyn til 

— dets skjebne og spredning i miljøet,  

  

(1) Se definisjon av sårbare grupper i artikkel 3. 
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— forurensning av overflatevann (herunder estuarvann og sjøvann), grunnvann og drikkevann, luft og jord, også på 

steder langt fra bruksstedet, som følge av spredning i miljøet over store avstander, 

— biocidproduktets virkning på organismer utenfor målgruppen, 

— biocidproduktets virkning på det biologiske mangfoldet og økosystemet». 

Tekniske definisjoner 

a)  Fareidentifikasjon 

Identifikasjon av skadevirkningene et biocidprodukt kan ha i kraft av sine iboende egenskaper. 

b)  Vurdering av dose (konsentrasjon) — respons (virkning) 

Beregning av forholdet mellom en dose av eller et eksponeringsnivå for et aktivt eller potensielt skadelig stoff i et 

biocidprodukt og hvor hyppig og omfattende en virkning er. 

c)  Eksponeringsvurdering 

Bestemmelse av utslipp, spredningsveier og bevegelseshastigheter for et aktivt eller et potensielt skadelig stoff i et 

biocidprodukt og dets omdanning eller nedbryting med det formål å beregne konsentrasjonen/dosene som 

befolkningsgrupper, dyr eller deler av miljøet eksponeres for eller kan bli eksponert for. 

d)  Risikobeskrivelse 

Beregning av hyppigheten og alvorlighetsgraden av skadevirkninger som sannsynligvis vil oppstå i 

befolkningsgrupper, hos dyr eller i deler av miljøet som følge av faktisk eller forventet eksponering for et aktivt 

eller et potensielt skadelig stoff i et biocidprodukt. Beskrivelsen kan omfatte en «risikoberegning», dvs. en 

mengdebestemmelse av slik sannsynlighet. 

e)  Miljø 

Vann, herunder sedimenter, luft, jord, ville dyre- og plantearter og ethvert samspill mellom dem, og ethvert 

samspill med levende organismer. 

INNLEDNING 

1. I dette vedlegg fastsettes felles prinsipper for vurdering av dokumentasjon om biocidproduktene nevnt i 

artikkel 19 nr. 1 bokstav b). En beslutning fra en medlemsstat eller Kommisjonen om å godkjenne et 

biocidprodukt, skal treffes på grunnlag av vilkårene fastsatt i artikkel 19, idet det tas hensyn til vurderingen utført i 

samsvar med dette vedlegg. Detaljerte tekniske retningslinjer for anvendelsen av dette vedlegg er tilgjengelig på 

Byråets nettsted. 

2. Prinsippene fastsatt i dette vedlegg kan i sin helhet få anvendelse ved vurdering av biocidprodukter som består av 

kjemiske stoffer. For biocidprodukter som inneholder mikroorganismer, bør disse prinsippene utvikles ytterligere i 

tekniske retningslinjer der det tas hensyn til de praktiske erfaringene som er gjort, og anvendes idet det tas hensyn 

til produktenes art og nye vitenskapelige data. Når det gjelder biocidprodukter som inneholder nanomaterialer, vil 

prinsippene fastsatt i dette vedlegg også måtte tilpasses og utdypes i tekniske retningslinjer for å ta hensyn til nye 

vitenskapelige data. 

3. For å sikre et høyt og harmonisert vernenivå for menneskers og dyrs helse og miljøet skal enhver risiko som kan 

oppstå ved bruk av et biocidprodukt, identifiseres. For å oppnå dette skal det foretas en risikovurdering for å 

avgjøre om eventuelle risikoer som identifiseres, er akseptable eller ikke. Dette skjer ved at det foretas en 

vurdering av risikoer forbundet med de relevante enkeltbestanddelene i biocidproduktet, idet det tas hensyn til 

eventuelle kumulative virkninger og synergivirkninger. 

4. Det skal alltid foretas en risikovurdering av det aktive stoffet eller de aktive stoffene i biocidproduktet. 

Risikovurderingen skal omfatte fareidentifikasjon og eventuelt vurdering av dose (konsentrasjon) - respons 

(virkning), eksponeringsvurdering og risikobeskrivelse. Dersom en kvantitativ risikovurdering ikke kan foretas, 

skal det foretas en kvalitativ risikovurdering. 

5. Det skal foretas ytterligere risikovurderinger, på samme måte som beskrevet ovenfor, for eventuelle andre 

potensielt skadelige stoffer i biocidproduktet. De opplysningene som framlegges innenfor rammen av forordning 

(EF) nr. 1907/2006, skal tas i betraktning når det er relevant.  
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6. For at en risikovurdering skal kunne foretas, kreves det visse opplysninger. Disse opplysningene er nærmere angitt 

i vedlegg II og III, der det tas hensyn til at det finnes en rekke forskjellige bruksmåter og forskjellige produkttyper, 

og at dette får innvirkning på de tilhørende risikoene. Opplysningene som kreves, skal utgjøre det minimum som 

er nødvendig for å foreta en korrekt risikovurdering. Vurderingsorganet skal ta behørig hensyn til kravene i 

artikkel 6, 21 og 62 for å unngå dobbeltarbeid i forbindelse med innsending av opplysninger. Det kan også kreves 

opplysninger om et potensielt skadelig stoff i et biocidprodukt. For aktive stoffer som utvikles på stedet, skal 

risikovurderingen også omfatte eventuelle risikoer ved forløper(e). 

7. Resultatene av de risikovurderingene som foretas for et aktivt stoff og et potensielt skadelig stoff i et 

biocidprodukt, skal sammenfattes i en samlet vurdering for selve biocidproduktet. 

8. Ved vurdering av et biocidprodukt skal vurderingsorganet: 

a)  ta hensyn til andre relevante tekniske eller vitenskapelige data som med rimelighet er tilgjengelig for organet, 

med hensyn til biocidproduktets egenskaper, bestanddeler, metabolitter eller restmengder, 

b)  eventuelt foreta en vurdering av søkerens begrunnelser for ikke å ha framlagt visse opplysninger. 

9. Anvendelsen av disse felles prinsippene skal, sammen med de andre vilkårene i artikkel 19, gi vedkommende 

myndigheter eller Kommisjonen mulighet til å treffe beslutning om et biocidprodukt kan godkjennes eller ikke. En 

slik godkjenning kan inneholde begrensninger for bruk eller andre vilkår. I visse tilfeller kan vedkommende 

myndigheter konkludere med at det er behov for tilleggsopplysninger før det kan treffes beslutning om 

godkjenning. 

10. Når det gjelder biocidprodukter som inneholder aktive stoffer som omfattes av utelukkingskriteriene i artikkel 5 

nr. 1, skal vedkommende myndigheter eller Kommisjonen også vurdere om vilkårene i artikkel 5 nr. 2 kan 

oppfylles. 

11. Under vurderingsprosessen skal søkerne og de organene som utfører vurderingen, samarbeide for raskt å avklare 

eventuelle spørsmål i forbindelse med opplysningskravene, for på et tidlig tidspunkt å få avklart om det er 

nødvendig med tilleggsundersøkelser, eller eventuelt for å endre foreslåtte bruksvilkår for biocidproduktet eller 

endre dets art eller sammensetning for å sikre at alle kravene i artikkel 19 og i dette vedlegg er oppfylt. Den 

administrative byrden, særlig for små og mellomstore bedrifter, skal holdes på et nødvendig minstenivå uten at det 

svekker vernenivået for mennesker, dyr og miljøet. 

12. De avgjørelsene som vurderingsorganet tar i vurderingsprosessen, må bygge på vitenskapelige prinsipper, 

fortrinnsvis internasjonalt anerkjente, og råd fra sakkyndige. 

VURDERING 

Allmenne prinsipper 

13. De dataene som framlegges for å underbygge en søknad om godkjenning av et biocidprodukt, skal valideres av 

den vedkommende myndigheten som vurderer eller mottar søknaden i samsvar med de relevante artiklene i 

forordningen. Etter at disse dataene er validert, skal vedkommende myndigheter bruke dem til å foreta en 

risikovurdering med utgangspunkt i den foreslåtte bruken. De opplysningene som framlegges innenfor rammen av 

forordning (EF) nr. 1907/2006, skal tas i betraktning når det er relevant. 

14. Det skal alltid foretas en risikovurdering av det aktive stoffet i biocidproduktet. Dersom det i tillegg finnes 

potensielt skadelige stoffer i biocidproduktet, skal det foretas en risikovurdering for hvert av disse. 

Risikovurderingen skal omfatte den foreslåtte normale bruken av biocidproduktet sammen med en realistisk 

vurdering av det verst tenkelige tilfellet, herunder relevante spørsmål om produksjon og sluttbehandling. 

Vurderingen skal også ta i betraktning hvordan eventuelle «behandlede produkter» som er behandlet med eller 

inneholder produktet, kan brukes og sluttbehandles. Aktive stoffer som utvikles på stedet, og tilknyttede forløpere 

skal også vurderes. 

15. Vurderingen skal også ta i betraktning muligheten for kumulative virkninger eller synergivirkninger. Byrået skal i 

samarbeid med Kommisjonen, medlemsstatene og berørte parter utarbeide og gi ytterligere retningslinjer for de 

vitenskapelige definisjonene av og metodene for vurderingen av kumulative virkninger og synergivirkninger. 

16. For hvert aktivt stoff og hvert potensielt skadelig stoff som forekommer i biocidproduktet, skal risikovurderingen 

omfatte fareidentifikasjon og fastsettelse, der det er mulig, av hensiktsmessige referanseverdier for dose eller 

virkning knyttet til konsentrasjoner som NOAEL, eller beregnet konsentrasjon uten virkning (PNEC). Den skal 

eventuelt også omfatte en vurdering av dose (konsentrasjon) – respons (virkning), sammen med en 

eksponeringsvurdering og risikobeskrivelse.  
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17. Resultatene som oppnås ved å sammenligne eksponeringen og de relevante referanseverdiene for hvert av de 

aktive stoffene og eventuelle potensielt skadelige stoffer, skal sammenfattes i en samlet risikovurdering for 

biocidproduktet. Dersom kvantitative resultater ikke foreligger, skal resultatene fra de kvalitative vurderingene 

sammenfattes på tilsvarende måte. 

18. Ved risikovurderingen skal følgende fastslås: 

a)  farer som følge av fysisk-kjemiske egenskaper, 

b)  risikoen for mennesker og dyr, 

c)  risikoen for miljøet, 

d)  nødvendige tiltak for å verne mennesker, dyr og miljøet, både ved den foreslåtte normale bruken av 

biocidproduktet og i en realistisk verst tenkelig situasjon. 

19. I visse tilfeller kan det fastslås at det er nødvendig med tilleggsopplysninger før en risikovurdering kan sluttføres. 

Slike tilleggsopplysninger skal begrenses til det minimum som er nødvendig for risikovurderingen. 

20. Den informasjonen som gis om biocidproduktfamilien, skal være av en slik art at vurderingsorganet kan treffe en 

beslutning om hvorvidt alle produktene i biocidproduktfamilien oppfyller kriteriene i artikkel 19 nr. 1 bokstav b). 

21. Når det er relevant, skal den tekniske ekvivalensen for hvert aktivt stoff i biocidproduktet fastslås med henvisning 

til aktive stoffer som allerede er inntatt på listen over godkjente aktive stoffer. 

Virkninger på menneskers og dyrs helse 

Virkninger på menneskers helse 

22. Ved risikovurderingen skal det tas hensyn til følgende mulige virkninger ved bruk av biocidproduktet samt de 

befolkningsgruppene som kan bli utsatt for dem. 

23. De nevnte virkningene skyldes egenskaper ved det aktive stoffet og eventuelle potensielt skadelige stoffer. 

Virkningene er: 

— akutt giftighet, 

— irritasjon, 

— etsende virkning, 

— sensibilisering, 

— giftighet ved gjentatt dose, 

— arvestoffskadelig virkning, 

— kreftframkallende virkning, 

— reproduksjonstoksisitet, 

— giftvirkning på nervesystemet, 

— giftvirkning på immunsystemet, 

— hormonforstyrrende virkning, 

— andre særskilte egenskaper ved det aktive stoffet eller det potensielt skadelige stoffet, 

— andre virkninger på grunn av fysisk-kjemiske egenskaper.  
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24. De nevnte befolkningsgruppene er 

— yrkesbrukere, 

— ikke-yrkesbrukere, 

— personer som blir direkte eller indirekte eksponert gjennom miljøet. 

Det bør rettes særlig oppmerksomhet mot behovet for å beskytte sårbare grupper i disse befolkningsgruppene. 

25. Fareidentifikasjonen skal omfatte egenskaper ved og mulige skadevirkninger av det aktive stoffet og eventuelle 

potensielt skadelige stoffer i biocidproduktet. 

26. Vurderingsorganet skal anvende punkt 27–30 ved vurdering av dose (konsentrasjon) – respons (virkning) for et 

aktivt stoff eller et potensielt skadelig stoff i et biocidprodukt. 

27. For giftighet ved gjentatt dose og reproduksjonstoksisitet skal forholdet mellom dose og respons vurderes for hvert 

aktivt stoff eller potensielt skadelig stoff, og der det er mulig, skal NOAEL identifiseres. Dersom det ikke er mulig 

å fastsette NOAEL, skal laveste dose med observert skadevirkning (LOAEL) fastslås. Der det er hensiktsmessig, 

kan andre beskrivelser av forholdet mellom dose og virkning benyttes som referanseverdier. 

28. For akutt giftighet, etsende virkning og irritasjon er det vanligvis ikke mulig å utlede NOAEL eller LOAEL på 

grunnlag av forsøk utført i samsvar med kravene i denne forordning. For akutt giftighet skal LD50 (den dosen som 

fører til at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe dør), eller LC50 (den konsentrasjonen som fører til at 

halvparten av dyrene i en forsøksgruppe dør), eller andre hensiktsmessige beskrivelser av forholdet mellom dose 

og virkning utledes. For andre virkninger er det tilstrekkelig å fastslå om det aktive stoffet eller det potensielt 

skadelige stoffet har iboende egenskaper som kan forårsake slike virkninger ved bruk av biocidproduktet. 

29. For arvestoffskadelige og kreftframkallende virkninger bør det utføres en vurdering uten terskelverdier dersom det 

aktive stoffet eller det potensielt skadelige stoffet er genotoksisk eller kreftframkallende. Dersom det aktive stoffet 

eller det potensielt skadelige stoffet ikke er genotoksisk, skal det utføres en vurdering med terskelverdier. 

30. For hudsensibilisering og sensibilisering ved innånding, og dersom det ikke er enighet om at det er mulig å 

identifisere den høyeste dosen/konsentrasjonen som sannsynligvis ikke vil gi skadevirkninger, særlig hos en 

person som allerede er sensibilisert for et gitt stoff, skal det være tilstrekkelig å vurdere om det aktive stoffet eller 

det potensielt skadelige stoffet har iboende egenskaper som på grunn av bruk av biocidproduktet, kan forårsake 

slike virkninger. 

31. Når risikovurderingen utføres, skal det tas særlig hensyn til data om giftighet utledet fra observasjoner av 

eksponering av mennesker der slike data foreligger, f.eks. opplysninger fra produksjonsprosessen, giftsentre eller 

epidemiologiske undersøkelser. 

32. Det skal foretas en eksponeringsvurdering for hver befolkningsgruppe (yrkesbrukere, ikke-yrkesbrukere og 

mennesker som eksponeres direkte eller indirekte via miljøet) som utsettes for eller med rimelig sannsynlighet kan 

antas å bli utsatt for biocidproduktet, med særlig fokus på eksponeringsveier som er relevante for sårbare grupper. 

Formålet med vurderingen skal være å gjøre et kvantitativt eller kvalitativt anslag over den dosen/konsentrasjonen 

av hvert aktivt stoff eller potensielt skadelig stoff, herunder relevante metabolitter og nedbrytingsprodukter, som 

en befolkningsgruppe utsettes for eller kan bli utsatt for ved bruk av biocidproduktet og produkter behandlet med 

dette biocidproduktet. 

33. Eksponeringsvurderingen skal bygge på opplysningene i den tekniske dokumentasjonen som er framlagt i samsvar 

med artikkel 6 og 21, og eventuelle andre tilgjengelige og relevante opplysninger. Det skal etter forholdene tas 

særlig hensyn til 

— korrekt målte eksponeringsdata, 

— formen biocidproduktet markedsføres i, 

— biocidprodukttype, 

— anvendelsesmetode og dosering, 

— biocidproduktets fysisk-kjemiske egenskaper,  
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— sannsynlige eksponeringsveier og mulighet for absorpsjon, 

— eksponeringens hyppighet og varighet, 

— grenseverdier for restmengder, 

— de særskilte eksponerte befolkningsgruppers art og størrelse, dersom slike opplysninger er tilgjengelig. 

34. Når eksponeringsvurderingen utføres, skal det tas særlig hensyn til korrekt målte, representative eksponeringsdata, 

der slike data foreligger. Dersom det brukes beregningsmetoder for å anslå eksponeringsnivåer, skal det brukes 

egnede modeller. 

Disse modellene skal 

— gi et best mulig anslag over alle relevante prosesser, idet det tas hensyn til realistiske parametrer og 

forutsetninger, 

— underkastes en analyse som tar hensyn til mulige usikkerhetsfaktorer, 

— være tilstrekkelig validert gjennom målinger utført under forhold som er relevante for bruken av modellen, 

— være relevante for forholdene i området der de brukes. 

Det skal også tas hensyn til relevante overvåkingsdata om stoffer med tilsvarende bruks- og eksponeringsmønstre 

eller tilsvarende egenskaper. 

35. Dersom en referanseverdi er identifisert for noen av virkningene nevnt i nr. 23, skal risikobeskrivelsen omfatte en 

sammenligning av referanseverdien med den anslåtte dosen/konsentrasjonen befolkningsgruppen vil bli utsatt for. 

Dersom en referanseverdi ikke kan bestemmes, skal det foretas en kvalitativ sammenligning. 

Den toksiske virkningen på dyr ekstrapoleres til eksponert befolkningsgruppe på grunnlag av vurderingsfaktorer. 

Ved fastsettelse av en samlet vurderingsfaktor skal det tas hensyn til graden av usikkerhet ved ekstrapolering 

mellom arter og innen arter. I mangel av egnede kjemikaliespesifikke opplysninger benyttes en standard 

vurderingsfaktor som er 100 ganger den aktuelle referanseverdien. Andre aspekter kan også tas i betraktning som 

vurderingsfaktorer, herunder toksikokinetikk og toksikodynamikk, arten og alvorlighetsgraden av virkningen, 

befolkningsgrupper (og undergrupper), eksponeringsavvik mellom resultater fra undersøkelser og eksponering av 

mennesker med hensyn til hyppighet og varighet, ekstrapolering av undersøkelsens varighet (f.eks. fra subkronisk 

til kronisk), forholdet mellom dose og respons samt den generelle kvaliteten på alle dataene om giftighet. 

Virkninger på dyrs helse 

36. På grunnlag av de samme prinsippene som beskrevet i avsnittet om virkninger på mennesker, skal 

vurderingsorganet vurdere de risikoene biocidproduktet utgjør for dyrs helse. 

Miljøvirkninger 

37. Risikovurderingen skal ta hensyn til eventuelle skadevirkninger som kan oppstå i de tre delene av miljøet – luft, 

jord og vann (herunder sediment) – og i biota som følge av bruk av biocidproduktet. 

38. Fareidentifikasjonen skal omfatte egenskaper ved og mulige skadevirkninger av det aktive stoffet og eventuelle 

potensielt skadelige stoffer i biocidproduktet. 

39. Det skal foretas en vurdering av dose (konsentrasjon) – respons (virkning) med sikte på å beregne den høyeste 

konsentrasjonen som ikke ventes å gi skadevirkninger på miljøet. Dette skal gjøres for det aktive stoffet og 

eventuelle potensielt skadelige stoffer i biocidproduktet. Denne konsentrasjonen kalles PNEC. I enkelte tilfeller er 

det imidlertid ikke mulig å bestemme PNEC, og det må da foretas et kvalitativt anslag over dose (konsentrasjon) – 

respons (virkning). 

40. PNEC skal bestemmes på grunnlag av data om virkninger på organismer og økotoksisitetsundersøkelser framlagt i 

samsvar med kravene i artikkel 6 og 20. Den skal beregnes ved å anvende en vurderingsfaktor på 

referanseverdiene som framkommer ved forsøk på organismer, f.eks. LD50 (den dosen som fører til at halvparten 

av dyrene i en forsøksgruppe dør), LC50 (den konsentrasjonen som fører til at halvparten av dyrene i en 

forsøksgruppe dør), EC50 (den konsentrasjonen som fører til at halvparten av dyrene i en forsøksgruppe får en gitt 

virkning), IC50 (den konsentrasjonen som forårsaker 50 % hemming av en gitt parameter, f.eks. vekst), NOEL(C) 

(dose (konsentrasjon) uten observert virkning) eller LOEL(C) (laveste dose (konsentrasjon) med observert 

virkning). Der det er hensiktsmessig, kan andre beskrivelser av forholdet mellom dose og virkning benyttes som 

referanseverdier.  
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41. En vurderingsfaktor er et uttrykk for graden av usikkerhet som gjør seg gjeldende ved ekstrapolering av 

prøvingsdata for et begrenset antall arter til de naturlige omgivelsene. Desto mer omfattende dataene er og desto 

lenger forsøkene varer, desto mindre er dermed graden av usikkerhet og størrelsen på vurderingsfaktoren generelt 

sett. 

42. For hver del av miljøet skal det foretas en eksponeringsvurdering med henblikk på å forutsi den sannsynlige 

konsentrasjonen av hvert aktivt stoff eller potensielt skadelig stoff i biocidproduktet. Denne konsentrasjonen, 

beregnet miljøkonsentrasjon, er kjent som PEC. I enkelte tilfeller er det imidlertid ikke mulig å bestemme PEC, og 

det må da gjøres et kvalitativt eksponeringsanslag. 

43. Det er bare nødvendig å bestemme PEC, eller om nødvendig å gjøre et kvalitativt eksponeringsanslag, for de 

delene av miljøet der utslipp, tømming, sluttbehandling eller spredning, herunder relevante bidrag fra produkter 

behandlet med biocidprodukter, forekommer eller med rimelig grunn kan ventes å forekomme. 

44. Ved bestemmelse av PEC eller kvalitative eksponeringsanslag skal det når det er relevant, tas særlig hensyn til: 

— korrekt målte eksponeringsdata, 

— formen produktet markedsføres i, 

— biocidprodukttype, 

— anvendelsesmetode og dosering, 

— fysisk-kjemiske egenskaper, 

— nedbrytings- og omdanningsprodukter, 

— sannsynlige spredningsveier til deler av miljøet og mulighet for adsorpsjon/desorpsjon og nedbryting, 

— eksponeringens hyppighet og varighet, 

— spredning i miljøet over store avstander. 

45. Når eksponeringsvurderingen utføres, skal det tas særlig hensyn til korrekt målte, representative eksponeringsdata, 

der slike data foreligger. Dersom det brukes beregningsmetoder for å anslå eksponeringsnivåer, skal det brukes 

egnede modeller. Disse modellene skal ha de egenskapene som er nevnt i nr. 34. Dersom det er relevant, skal det i 

hvert enkelt tilfelle også tas hensyn til relevante overvåkingsdata om stoffer med tilsvarende bruks- og 

eksponeringsmønstre eller tilsvarende egenskaper. 

46. For enhver gitt del av miljøet skal risikobeskrivelsen i den grad det er mulig omfatte en sammenligning av PEC og 

PNEC, slik at PEC/PNEC-forholdet kan utledes. 

47. Dersom det ikke har vært mulig å utlede PEC/PNEC-forholdet, skal risikobeskrivelsen omfatte en kvalitativ 

vurdering av sannsynligheten for at det oppstår en virkning under de aktuelle eksponeringsforholdene, eller at den 

vil oppstå under de forventede eksponeringsforholdene. 

48. Vurderingsorganet skal fastslå at biocidproduktet ikke oppfyller kriterium iv) i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) dersom 

det inneholder et potensielt skadelig stoff eller relevante metabolitter eller nedbrytings- eller reaksjonsprodukter 

som oppfyller kriteriene for å være PBT eller vPvB i henhold til vedlegg XIII til forordning (EF) nr. 1907/2006, 

eller dersom det har hormonforstyrrende egenskaper, med mindre det er vitenskapelig bevist at ingen uakseptable 

virkninger forekommer under relevante feltforhold. 

Virkninger på organismer i målgruppen 

49. Det skal foretas en vurdering for å vise at biocidproduktets virkning på virveldyr i målgruppen ikke medfører 

unødig lidelse. Denne skal omfatte en vurdering av prinsippet bak virkningen og de observerte virkningene på 

atferden og helsen til virveldyrene i målgruppen, og dersom den tilsiktede virkningen er å drepe virveldyret i 

målgruppen, skal tiden som er nødvendig for å framkalle virveldyrets død og vilkårene døden inntrer under, 

vurderes.  
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50. Vurderingsorganet skal, når det er relevant, vurdere muligheten for at organismen i målgruppen kan utvikle 

resistens eller kryssresistens mot et aktivt stoff i biocidproduktet. 

Effektivitet 

51. De dataene som søkeren framlegger, skal være tilstrekkelige til å underbygge påstandene om produktets 

effektivitet. Data som framlegges av søkeren eller som er i vurderingsorganets besittelse, må kunne vise at 

biocidproduktet virker effektivt mot organismen i målgruppen ved normal bruk i samsvar med 

godkjenningsvilkårene. 

52. Forsøk bør utføres etter EUs retningslinjer dersom slike er tilgjengelige og relevante. Når det er hensiktsmessig, 

kan andre metoder fra nedenstående liste benyttes. Dersom det foreligger relevante akseptable feltdata, kan disse 

brukes. 

— ISO, CEN eller andre internasjonale standarder 

— Nasjonale standarder 

— Industristandarder (dersom de er godkjent av vurderingsorganet) 

— Den enkelte framstillers standardmetode (dersom den er godkjent av vurderingsorganet) 

— Data fra den faktiske utviklingen av biocidproduktet (dersom de er godkjent av vurderingsorganet) 

Sammendrag 

53. På hvert av områdene der det er foretatt risikovurdering, skal vurderingsorganet sammenstille resultatene for det 

aktive stoffet med resultatene for eventuelle potensielt skadelige stoffer og foreta en samlet vurdering for selve 

biocidproduktet. Denne skal også ta hensyn til eventuelle kumulative virkninger eller synergivirkninger. 

54. For biocidprodukter som inneholder mer enn ett aktivt stoff, skal eventuelle skadevirkninger også vurderes under 

ett med sikte på en samlet vurdering av selve biocidproduktet. 

KONKLUSJONER 

Allmenne prinsipper 

55. Formålet med vurderingen er å fastslå om produktet oppfyller kriteriene i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) eller ikke. 

Vurderingsorganet skal trekke sin konklusjon på grunnlag av en sammenstilling av risikoene forbundet med hvert 

av de aktive stoffene, og de risikoene forbundet med hvert potensielt skadelig stoff som er til stede i 

biocidproduktet, på grunnlag av vurderingen utført i samsvar med nr. 13–54 i dette vedlegg. 

56. Når det fastsettes samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b), skal vurderingsorganet trekke én av 

følgende konklusjoner for hver produkttype og hvert bruksområde for det biocidproduktet det er søkt om 

godkjenning for: 

1)  Biocidproduktet oppfyller kriteriene. 

2)  Biocidproduktet kan oppfylle kriteriene på visse vilkår / med visse begrensninger. 

3)  Det er ikke mulig å fastslå om biocidproduktet oppfyller kriteriene uten at det framlegges tilleggsdata. 

4)  Biocidproduktet oppfyller ikke kriteriene. 

57. Når det skal fastslås om et biocidprodukt oppfyller kriteriene i artikkel 19 nr. 1 bokstav b), skal vurderingsorganet 

ta i betraktning usikkerheten som følger av variasjonene i dataene som er benyttet i vurderingsprosessen. 

58. Dersom vurderingsorganet konkluderer med at det kreves tilleggsopplysninger eller -data, skal vurderingsorganet 

begrunne behovet for slike opplysninger eller data. Disse tilleggsopplysningene eller -dataene skal begrenses til 

det minimum som er nødvendig for å kunne foreta en hensiktsmessig ny risikovurdering.  
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Virkninger på menneskers og dyrs helse 

Virkninger på menneskers helse 

59. Vurderingsorganet skal vurdere mulige virkninger på alle befolkningsgrupper, dvs. yrkesbrukere, ikke-

yrkesbrukere og mennesker som eksponeres direkte eller indirekte via miljøet. Når disse konklusjonene trekkes, 

skal det tas særlig hensyn til sårbare grupper i de ulike befolkningsgruppene. 

60. Vurderingsorganet skal undersøke forholdet mellom eksponering og virkning. En rekke faktorer må tas i 

betraktning når dette forholdet undersøkes. En av de viktigste faktorene er den arten av skadevirkning som det 

vurderte stoffet gir. Blant disse virkningene er akutt giftighet, irritasjon, etsende virkning, sensibilisering, giftighet 

ved gjentatt dose, arvestoffskadelig virkning, kreftframkallende virkning, nevrotoksisitet, immuntoksisitet, 

reproduksjonstoksisitet, hormonforstyrrende virkning samt fysisk-kjemiske egenskaper og eventuelle andre 

skadelige egenskaper ved det aktive stoffet eller det potensielt skadelige stoffet eller deres relevante metabolitter 

eller nedbrytingsprodukter. 

61. Eksponeringsmarginen (MOEref) – forholdet mellom dosedeskriptor og eksponeringskonsentrasjon – ligger typisk 

rundt 100, men en MOEref som er høyere eller lavere enn dette, kan også være relevant, avhengig av blant annet 

arten av kritiske virkninger og befolkningsgruppens følsomhet. 

62. Vurderingsorganet skal, når det er hensiktsmessig, konkludere med at kriterium iii) i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) 

bare kan oppfylles dersom forebyggende og beskyttende tiltak iverksettes, herunder utforming av arbeidsprosesser 

og tekniske kontroller, bruk av passende utstyr og materialer, anvendelse av kollektive vernetiltak og, i de 

tilfellene eksponering ikke kan forhindres ved andre midler, anvendelse av individuelle vernetiltak, herunder bruk 

av personlig verneutstyr som åndedrettsvern, pustemasker, overaller, hansker og vernebriller, for å redusere 

eksponeringen for yrkesbrukere. 

63. Dersom bruk av personlig verneutstyr er eneste mulige metode for å redusere eksponeringen til et akseptabelt nivå 

for ikke-yrkesbrukere, skal produktet normalt ikke anses for å oppfylle kriterium iii) i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) 

for denne befolkningsgruppen. 

Virkninger på dyrs helse 

64. Ved bruk av de samme relevante kriteriene som beskrevet i avsnittet om virkninger på menneskers helse, skal 

vurderingsorganet vurdere om kriterium iii) i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) oppfylles med hensyn til dyrs helse. 

Miljøvirkninger 

65. Det grunnleggende verktøyet til beslutningstakingen er PEC/PNEC-forholdet eller, dersom dette ikke er 

tilgjengelig, et kvalitativt anslag. Det skal tas behørig hensyn til nøyaktigheten i beregningen av dette forholdet da 

denne er avhengig av variabilitet i de anvendte dataene, både ved konsentrasjonsmålinger og beregning av anslag. 

Ved bestemmelsen av PEC skal den mest velegnede modellen brukes, samtidig som det tas hensyn til 

biocidproduktets skjebne og atferd i miljøet. 

66. Dersom PEC/PNEC-forholdet for en gitt del av miljøet er lik eller mindre enn 1, skal risikobeskrivelsen munne ut 

i at ingen ytterligere opplysninger og/eller forsøk er nødvendige. Dersom PEC/PNEC-forholdet er større enn 1, 

skal vurderingsorganet på grunnlag av forholdets størrelse og andre relevante faktorer vurdere om ytterligere 

opplysninger og/eller forsøk er nødvendige for å klargjøre om bekymringen er begrunnet, om det er nødvendig 

med tiltak for å redusere risikoen, eller om biocidproduktet ikke kan oppfylle kriterium iv) i artikkel 19 nr. 1 

bokstav b). 

Vann 

67. Vurderingsorganet skal fastslå at biocidproduktet ikke oppfyller kriterium iv) i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) dersom 

den forutsigbare konsentrasjonen av det aktive stoffet eller et annet potensielt skadelig stoff, eller av relevante 

metabolitter eller nedbrytings- eller reaksjonsprodukter i vann (eller dets sedimenter) under de foreslåtte 

bruksvilkårene har en uakseptabel virkning på organismer utenfor målgruppen i vann-, hav- eller 

elvemunningsmiljø, med mindre det er vitenskapelig bevist at det under relevante feltforhold ikke forekommer 

noen uakseptabel virkning. Særlig skal vurderingsorganet fastslå at biocidproduktet ikke oppfyller kriterium iv) i 

artikkel 19 nr. 1 bokstav b) dersom den forutsigbare konsentrasjonen av det aktive stoffet eller et annet potensielt 

skadelig stoff, eller av relevante metabolitter eller nedbrytings- eller reaksjonsprodukter i vann (eller dets 

sedimenter), under de foreslåtte bruksvilkårene vil føre til manglende oppfyllelse av standardene fastsatt i: 

— direktiv 2000/60/EF, 

— direktiv 2006/118/EF,  
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— europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/56/EF av 17. juni 2008 om fastsettelse av en ramme for 

fellesskapstiltak på området havmiljøpolitikk(1), 

— direktiv 2008/105/EF eller 

— internasjonale avtaler om vern av elvesystemer og havområder mot forurensing. 

68. Vurderingsorganet skal fastslå at biocidproduktet ikke oppfyller kriterium iv) i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) dersom 

den forutsigbare konsentrasjonen i grunnvann av det aktive stoffet eller et annet potensielt skadelig stoff, eller av 

relevante metabolitter eller nedbrytings- eller reaksjonsprodukter, under de foreslåtte bruksvilkårene overstiger 

den laveste av følgende konsentrasjoner: 

— høyeste tillatte konsentrasjon i henhold til direktiv 98/83/EF, eller 

— høyeste konsentrasjon som fastsatt etter framgangsmåten for godkjenning av det aktive stoffet i henhold til 

denne forordning, på grunnlag av relevante data, særlig toksikologiske data, 

med mindre det er vitenskapelig bevist at den laveste konsentrasjonen ikke overstiges under relevante feltforhold. 

69. Vurderingsorganet skal fastslå at biocidproduktet ikke oppfyller kriterium iv) i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) dersom 

den forutsigbare konsentrasjonen av det aktive stoffet eller et potensielt skadelig stoff, eller av relevante 

metabolitter, nedbrytings- eller reaksjonsprodukter som kan forventes i overflatevann eller dets sedimenter etter 

bruk av biocidproduktet, under de foreslåtte bruksvilkårene 

— på steder der overflatevannet i eller fra området for planlagt bruk er beregnet på framstilling av drikkevann, 

overstiger verdiene fastsatt i 

— direktiv 2000/60/EF, 

— direktiv 98/83/EF eller 

— har en virkning på organismer utenfor målgruppen som anses som uakseptabel, 

med mindre det er vitenskapelig bevist at denne konsentrasjonen ikke overstiges under relevante feltforhold. 

70. Den foreslåtte bruksanvisningen for biocidproduktet, herunder framgangsmåter for rengjøring av påføringsutstyr, 

må være slik at sannsynligheten for utilsiktet forurensning av vann eller dets sedimenter blir så liten som mulig når 

bruksanvisningen følges. 

Jord 

71. Vurderingsorganet skal fastslå at biocidproduktet ikke oppfyller kriterium iv) i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) dersom 

den forutsigbare konsentrasjonen av det aktive stoffet eller et annet potensielt skadelig stoff, eller av relevante 

metabolitter eller nedbrytings- eller reaksjonsprodukter i jord, under de foreslåtte bruksvilkårene har en 

uakseptabel virkning på arter utenfor målgruppen, med mindre det er vitenskapelig bevist at det under relevante 

feltforhold ikke forekommer uakseptable virkninger. 

Luft 

72. Vurderingsorganet skal fastslå at biocidproduktet ikke oppfyller kriterium iv) i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) dersom 

det er en rimelig forutsigbar mulighet for en uakseptabel virkning på luften, med mindre det er vitenskapelig 

bevist at det under relevante feltforhold ikke forekommer uakseptable virkninger. 

Organismer utenfor målgruppen 

73. Vurderingsorganet skal fastslå at biocidproduktet ikke oppfyller kriterium iv) i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) dersom 

det er en rimelig forutsigbar mulighet for at organismer utenfor målgruppen eksponeres for biocidproduktet 

dersom, for et aktivt stoff eller potensielt skadelig stoff, 

— PEC/PNEC er over 1, eller  

— konsentrasjonen av det aktive stoffet, et annet potensielt skadelig stoff eller relevante metabolitter eller 

nedbrytings- eller reaksjonsprodukter har en uakseptabel virkning på arter utenfor målgruppen, med mindre 

det er vitenskapelig bevist at det ikke forekommer uakseptable virkninger under relevante feltforhold. 

  

(1) EUT L 164 av 25.6.2008, s. 19. 
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74. Vurderingsorganet skal fastslå at biocidproduktet ikke oppfyller kriterium iv) i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) dersom 

det er en rimelig forutsigbar mulighet for at mikroorganismer i renseanlegg vil bli utsatt for biocidproduktet, og 

dersom PEC/PNEC-forholdet er over 1 for et aktivt stoff, et potensielt skadelig stoff, en relevant metabolitt eller et 

nedbrytings- eller reaksjonsprodukt, med mindre det er klart dokumentert i risikovurderingen at det under 

feltforhold ikke forekommer uakseptable virkninger direkte eller indirekte på levedyktigheten til slike 

mikroorganismer. 

Virkninger på organismer i målgruppen 

75. Dersom det er sannsynlighet for at det utvikles resistens eller kryssresistens mot det aktive stoffet i 

biocidproduktet, skal vurderingsorganet vurdere å iverksette tiltak for å begrense konsekvensene av denne 

resistensen mest mulig. Dette kan omfatte endringer i vilkårene for å gi en godkjenning. Dersom utviklingen av 

resistens eller kryssresistens ikke kan reduseres tilstrekkelig, skal vurderingsorganet fastslå at biocidproduktet ikke 

oppfyller kriterium ii) i artikkel 19 nr. 1 bokstav b). 

76. Et biocidprodukt beregnet på bekjempelse av virveldyr skal normalt ikke anses å oppfylle kriterium ii) i 

artikkel 19 nr. 1 bokstav b) med mindre 

— døden inntrer samtidig med at bevisstløshet inntrer, eller 

— døden inntrer umiddelbart, eller 

— vitale funksjoner reduseres gradvis uten tegn på åpenbar lidelse. 

For repellenter skal tilsiktet virkning oppnås uten unødig lidelse og smerte for virveldyret i målgruppen. 

Effektivitet 

77. Nivået av vern, bekjempelse eller annen ønsket virkning samt deres ensartethet og varighet skal minst tilsvare de 

resultatene som oppnås med relevante referanseprodukter, dersom slike produkter finnes, eller med andre 

bekjempelsesmidler. Dersom det ikke finnes noe referanseprodukt, skal biocidproduktet gi et bestemt verne- eller 

bekjempelsesnivå på de foreslåtte bruksområdene. Konklusjoner om biocidproduktets effektivitet må være gyldige 

for alle foreslåtte bruksområder og for alle geografiske områder i medlemsstaten, eller i Unionen dersom det er 

relevant, med mindre biocidproduktet er beregnet på bruk under nærmere angitte forhold. Vurderingsorganet skal 

vurdere dose-respons-data fra hensiktsmessige forsøk (som skal omfatte en kontrollgruppe uten behandling) med 

doseringer under anbefalt nivå, slik at det kan vurderes om anbefalt dose er den minstemengden som er nødvendig 

for å oppnå ønsket virkning. 

Sammendrag 

78. Når det gjelder kriteriene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) iii) og iv), skal vurderingsorganet sammenstille 

konklusjonene som er trukket om det aktive stoffet eller de aktive stoffene eller de potensielt skadelige stoffene, 

og utarbeide generelle sammenfattede konklusjoner for selve biocidproduktet. Det skal også utarbeides et 

sammendrag av konklusjonene med hensyn til kriteriene fastsatt i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) i) og ii). 

SAMMENFATNING AV KONKLUSJONER 

Vurderingsorganet skal på grunnlag av vurderingen utført i henhold til prinsippene fastsatt i dette vedlegg, avgjøre om 

det er påvist at biocidproduktet oppfyller kriteriene i artikkel 19 nr. 1 bokstav b) eller ikke. 

 ______  
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KOMMISJONSDIREKTIV 2012/4/EU 

av 22. februar 2012 

om endring av direktiv 2008/43/EF om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av 

eksplosive varer til sivil bruk i henhold til rådsdirektiv 93/15/EØF(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 93/15/EØF av 5. april 1993 

om harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av og 

kontroll med eksplosive varer til sivil bruk(1), særlig artikkel 14 

annet ledd annet punktum, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Lunter, herunder svartkruttlunter og tennladninger av 

tennhettetypen, omfattes av direktiv 93/15/EØF, men 

brukes til pyrotekniske formål heller enn til sprenging. 

De mulige skadevirkningene ved misbruk vil 

sannsynligvis tilsvare virkningene av misbruk av 

pyrotekniske artikler, som har et lavt farenivå, og disse 

virkningene er derfor langt mindre alvorlige enn ved 

andre typer eksplosive varer. I henhold til 

forholdsmessighetsprinsippet bør lunter, herunder 

svartkruttlunter og tennladninger av tennhettetypen, 

unntas fra systemet for identifisering og sporing av 

eksplosive varer til sivil bruk. 

2)  Utviklingen av datasystemer som er nødvendige for å 

gjennomføre systemet for identifisering og sporing av 

eksplosive varer til sivil bruk har tatt lengre tid enn 

forventet. Anvendelsen av kommisjonsdirektiv 

2008/43/EF(2) må utsettes for å gi foretak i sektoren for 

eksplosive varer ytterligere tid til full utvikling, prøving 

og validering, for dermed å øke sikkerheten til de 

elektroniske systemene som kreves for å gjennomføre 

direktiv 2008/43/EF. For å gjøre dette mulig, bør 

forpliktelsen for produsenter og importører til å merke 

eksplosive varer utsettes med ett år, til 5. april 2013. Det 

trengs ytterligere tid for at de nødvendige elektroniske 

sporingssystemene skal kunne gjennomføres av alle 

aktører i omsetningskjeden. Videre vil lagre av 

eksplosive varer med lengre lagringstid som er framstilt 

tidligere og ikke skulle merkes i henhold til direktiv 

2008/43/EF, fortsatt befinne seg i omsetningskjeden, og 

det er upraktisk å forplikte selskapene til å føre 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 23.2.2012, s. 18, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

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

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014,  

s. 23. 

(1) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. 

(2) EUT L 94 av 5.4.2008, s. 8. 

forskjellige registre. Plikten til datainnsamling og 

registrering bør derfor utsettes med tre år, til  

5. april 2015. 

3)  Visse artikler er for små til at det er mulig å plassere 

produksjonsstedets kode eller den elektronisk lesbare 

informasjonen på dem. Visse andre artikler har en form 

eller konstruksjon som gjør det umulig å plassere en 

entydig identifikasjonsmarkering på dem. I slike tilfeller 

bør den nødvendige identifikasjonsmarkeringen 

plasseres på hver minste pakningsenhet. Tekniske 

framskritt kan i framtiden gjøre det mulig å plassere 

produksjonsstedets kode eller den elektronisk lesbare 

informasjonen på slike artikler. Kommisjonen bør derfor 

innen utgangen av 2020 gjennomgå om det er mulig å 

plassere de nødvendige opplysningene på selve 

artiklene. 

4)  Direktiv 2008/43/EF bør derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 13 nr. 1 i 

direktiv 93/15/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2008/43/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 skal ny bokstav d)–f) lyde: 

«d) lunter, som er trådlignende ikke-detonerende 

tennanordninger, 

e)  svartkruttlunter, som består av en kjerne av finkornet 

svartkrutt omgitt av en bøyelig vev med et eller flere 

beskyttende ytterlag, og, som når de tennes, brenner 

med en forhåndsbestemt hastighet uten noen ytre 

sprengvirkning, 

f)  tennladninger av tennhettetypen, som består av en hette 

av metall eller plast som inneholder en liten mengde 

primærsprengstoff, som lett tennes ved anslag, og som 

fungerer som tennelementer i patroner for håndvåpen 

eller som anslagstennhetter for drivladninger.»  

2017/EØS/79/34 
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2)  Artikkel 7 skal lyde: 

«Artikkel 7 

Fenghetter 

 For fenghetter skal den entydige identifikasjonsmerkingen 

bestå av en selvklebende etikett eller direkte trykk eller 

stempel på hylsen. En tilsvarende etikett skal festes på hver 

kasse med fenghetter. 

 Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på 

hver fenghette og feste en tilsvarende brikke på hver kasse 

med fenghetter.» 

3)  Artikkel 9 og 10 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Tennladninger og forsterkerladninger 

 For andre tennladninger enn de som omhandles i artikkel 2 

og for forsterkerladninger, skal den entydige 

identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett 

eller direkte trykk på tennladningen eller forsterker-

ladningen. En tilsvarende etikett skal festes på hver kasse 

med slike tennladninger eller forsterkerladninger. 

 Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på 

hver slik tennladning eller forsterkerladning og feste en 

tilsvarende brikke på hver kasse med slike tennladninger 

eller forsterkerladninger. 

Artikkel 10 

Detonerende lunter 

 For detonerende lunter skal den entydige 

identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett 

eller direkte trykk på spolen. Den entydige 

identifikasjonsmerkingen skal påføres hver femte meter, 

enten på luntens ytre hylster eller på det innerste laget av 

ekstrudert plastmateriale rett under luntens ytre fibrer. En 

tilsvarende etikett skal festes på hver kasse med 

detonerende lunter. 

 Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke 

inne i lunten og en tilsvarende brikke på hver kasse med 

detonerende lunter.» 

4)  I artikkel 15 nr. 1 skal annet ledd lyde: 

 «De skal anvende disse bestemmelsene fra 5. april 2013. 

Bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme 

artikkel 3 nr. 6 og artikkel 13–14, skal imidlertid få 

anvendelse fra 5. april 2015.» 

5)  Ny artikkel 15a skal lyde: 

«Artikkel 15a 

 Innen 31. desember 2020 skal Kommisjonen ha foretatt en 

vurdering av om den tekniske utviklingen har gjort det 

mulig å oppheve unntakene fastsatt i nr. 3 i vedlegget.» 

6)  I nr. 3 i vedlegget tilføyes følgende ledd: 

 «For artikler som er for små til at opplysningene omhandlet 

i nr. 1 bokstav b) i) og ii) samt i nr. 2 får plass, eller der 

artiklenes form eller konstruksjon gjør det teknisk umulig å 

påføre en entydig identifikasjonsmerking, skal en entydig 

identifikasjonsmerking påføres hver minste pakningsenhet. 

 Hver minste pakningsenhet skal forsegles. 

 Enhver fenghette eller forsterkerladning som faller inn 

under unntaket i annet ledd, skal merkes på en varig måte 

slik at det er tydelig leselig, med opplysningene omhandlet 

i nr. 1 bokstav b) i) og ii). Antallet fenghetter eller 

forsterkerladninger i pakningsenheten skal trykkes på den 

minste pakningsenheten. 

 Enhver lunte som faller inn under unntaket i annet ledd, 

skal merkes med den entydige identifikasjonsmerkingen på 

rullen eller spolen, og på den minste pakningsenheten der 

dette er aktuelt.» 

Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 4. april 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 og en sammenligningstabell 

som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 

bestemmelsene i dette direktiv. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 5. april 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. 
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Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 22. februar 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- 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 luftfartssystemets ytelse og bærekraft(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 

fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Gjennomføringen av den felles transportpolitikken 

krever et effektivt lufttransportsystem som muliggjør 

sikre, regelmessige og bærekraftige lufttransport-

tjenester, slik at kapasiteten blir best mulig og det legges 

til rette for fritt varebytte og fri bevegelighet for 

personer og tjenester. 

2) Ved Europaparlamentets og Rådets vedtak av den første 

lovgivningspakken om et felles europeisk luftrom, det 

vil si forordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om 

fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom (rammeforordningen)(4), forordning 

(EF) nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av 

flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom 

(tjenesteytingsforordningen)(5), forordning (EF) 

nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk 

av Det felles europeiske luftrom (luftroms-

forordningen)(6) og forordning (EF) nr. 552/2004 av 

10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det europeiske 

nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)(7), 

ble det fastsatt et solid rettslig grunnlag for et 

sammenhengende, samvirkende og sikkert system for 

lufttrafikkstyring (ATM). 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 14.11.2009,  

s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 228/2013 av 

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 29 av 22.5.2014, s. 24. 

(1) EUT C 182 av 4.8.2009, s. 50. 

(2) EUT C 120 av 28.5.2009, s. 52. 

(3) Europaparlamentsuttalelse av 25. mars 2009 (ennå ikke 

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

(4) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(5) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 

(6) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(7) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26. 

3) For å svare på bransjens, medlemsstatenes og andre 

berørte parters sterke ønske om forenklede og mer 

effektive rammeregler for luftfart i Europa ble det i 

november 2006 opprettet en høynivågruppe for 

framtidens rammeregler for europeisk luftfart 

(«høynivågruppen»). Høynivågruppen, som bestod av 

representanter for flesteparten av de berørte partene, 

framla i juli 2007 en rapport med anbefalinger for å 

bedre ytelsen til og styringen av det europeiske 

luftfartssystemet. Høynivågruppen anbefalte å tillegge 

miljøet samme betydning som sikkerhet og effektivitet i 

luftfartssystemet og insisterte på at bransjen og 

reguleringsmyndighetene burde samarbeide for å sikre 

at lufttrafikkstyringen i så stor grad som mulig bidrar til 

en bærekraftig utvikling. 

4) På sitt møte 7. april 2008 anbefalte Rådet Kommisjonen 

å utvikle, i samsvar med høynivågruppens anbefalinger, 

et overordnet system i tråd med «gate-to-gate»-

konseptet for å fremme sikkerheten, bedre 

lufttrafikkstyringen og øke kostnadseffektiviteten. 

5) For å fullføre opprettelsen av Det felles europeiske 

luftrom må det treffes ytterligere tiltak på 

fellesskapsplan, særlig for å bedre det europeiske 

luftfartssystemets ytelse på sentrale områder som miljø, 

kapasitet og kostnadseffektivitet, og alt sammen må 

knyttes til de overordnede sikkerhetsmål. I tillegg må 

regelverket om Det felles europeiske luftrom tilpasses 

den tekniske utvikling. 

6) Ved rådsforordning (EF) nr. 219/2007 av 27. februar 

2007 om opprettelse av et fellesforetak til utvikling av 

en ny generasjon av det europeiske system for 

lufttrafikkstyring (SESAR)(8) oppfordres det til 

utarbeiding og gjennomføring av en ATM-hovedplan. 

Gjennomføringen av ATM-hovedplanen forutsetter 

lovgivningsmessige tiltak som støtter utvikling, 

innføring og finansiering av nye konsepter og ny 

teknologi. Den bør skape et system som består av fullt 

harmoniserte og samvirkende komponenter, noe som 

sikrer lufttransportaktiviteter med høy ytelse i Europa. I 

planen for gjennomføringen av Det felles europeiske 

luftrom bør det tas hensyn til den tidsplan som er 

fastsatt for utviklings- og gjennomføringsfasen av 

SESAR-programmet som en del av Det felles 

europeiske luftrom. Begge prosesser bør samordnes 

nøye.   

  

(8) EUT L 64 av 2.3.2007, s. 1. 

2017/EØS/79/35 
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7) Prinsippet med felles prosjekter, som har som mål å 

hjelpe luftromsbrukere og/eller ytere av 

flysikringstjenester å bedre den felles infrastrukturen for 

flysikring, ytingen av flysikringstjenester og utnyttingen 

av luftrommet, særlig når dette er nødvendig med tanke 

på gjennomføringen av ATM-hovedplanen, bør ikke 

påvirke eksisterende prosjekter med tilsvarende mål 

som allerede er vedtatt av én eller flere medlemsstater. 

Bestemmelser om hvordan gjennomføringen av felles 

prosjekter skal finansieres, bør ikke påvirke utformingen 

av prosjektene. Kommisjonen kan foreslå at 

fellesskapsfinansiering innenfor den flerårige finansielle 

rammen, for eksempel midler til transeuropeiske nett 

eller ytelser fra Den europeiske investeringsbank, kan 

brukes til støtte for felles prosjekter, særlig for å 

framskynde gjennomføringen av SESAR-programmet. 

Uten at det berører adgangen til slik finansiering bør 

medlemsstatene fritt kunne beslutte hvordan inntekter 

fra bortauksjonering av kvoter i luftfartssektoren 

innenfor ordningen for handel med utslippskvoter skal 

brukes, og i den forbindelse vurdere om en del av disse 

inntektene eventuelt skal brukes til å finansiere felles 

prosjekter på planet for funksjonelle luftromsblokker. 

8) Særlig når det gjennomføres felles prosjekter, bør det 

utvises forsiktighet, blant annet gjennom bruk av 

omfattende og oversiktlige regnskaper, for å sikre at 

luftromsbrukere ikke pålegges de samme avgiftene to 

ganger. Felles prosjekter bør gjennomføres til nytte for 

alle berørte parter og bør sikre lik behandling. 

9) For å sikre et enhetlig og forsvarlig tilsyn med 

tjenesteyting i Europa bør nasjonale tilsynsmyndigheter 

garanteres tilstrekkelig uavhengighet og tilstrekkelige 

ressurser. Denne uavhengigheten bør ikke hindre nevnte 

myndigheter i å utføre sine oppgaver innenfor en 

administrativ ramme. 

10) Nasjonale tilsynsmyndigheter har en sentral rolle i 

gjennomføringen av Det felles europeiske luftrom, og 

Kommisjonen bør derfor legge til rette for deres 

samarbeid slik at de kan utveksle beste praksis og 

utarbeide en felles tilnærming, deriblant gjennom økt 

samarbeid på regionalt plan. Dette samarbeidet bør skje 

regelmessig. 

11) Partene i arbeidslivet bør underrettes bedre og 

rådspørres om alle tiltak som har betydelige sosiale 

følger. På fellesskapsplan bør Komiteen for 

sektordialog, nedsatt i henhold til kommisjonsavgjerd 

98/500/EF(1), også konsulteres. 

12) For å bedre ytelsen innenfor lufttrafikkstyring (ATM) 

og flysikringstjenester (ANS) må det opprettes en 

ramme for å definere, gjennomføre og håndheve 

bindende ytelsesmål på sentrale ytelsesområder i tråd 

med retningslinjene til Den internasjonale organisasjon 

  

(1) EFT L 225 av 12.8.1998, s. 27. 

for sivil luftfart (ICAO). En nødvendig del av en slik 

ramme bør være en egnet ordning for å rapportere, 

undersøke, evaluere og spre ytelsesdata for 

lufttrafikkstyringen og flysikringstjenestene samt 

hensiktsmessige stimuleringsordninger for å oppmuntre 

til at målene nås. 

13) Nasjonale tilsynsmyndigheter bør ha spillerom til å ta 

hensyn til særlige nasjonale eller regionale forhold når 

de utarbeider sine nasjonale og regionale planer. Når 

medlemsstatene godkjenner eller vedtar nasjonale 

planer, bør de ha rett til å foreta hensiktsmessige 

endringer. 

14) Når Kommisjonen og medlemsstatene fastsetter avgifter 

for flysikringstjenester, bør de bestrebe seg på å bruke 

felles prognoser. En viss fleksibilitet bør være tillatt 

dersom trafikken avviker betydelig fra prognosene, 

særlig gjennom bruk av passende varslingsordninger. 

15) Det bør tas hensyn til ytelsesmål i de kostnader som 

medlemsstatene fastsetter på nasjonalt plan eller på 

planet for en funksjonell luftromsblokk, og som skal 

deles av luftromsbrukere. 

16) Ved tjenesteyting over landegrensene bør 

medlemsstatene sikre at utpekingen av en yter av 

lufttrafikktjenester ikke er forbudt i henhold til et 

nasjonalt rettssystem som følge av at denne er etablert i 

en annen medlemsstat eller eies av statsborgere i den 

medlemsstaten. 

17) De nasjonale tilsynsmyndigheter bør treffe egnede tiltak 

for å sikre et høyt sikkerhetsnivå, herunder muligheten 

til å utstede sertifikater enkeltvis for hver type 

flysikringstjeneste, samtidig som behovet for 

kostnadseffektivitet og konsekvens ivaretas og 

dobbeltarbeid unngås. 

18) Funksjonelle luftromsblokker er en viktig forutsetning 

for å bedre samarbeidet mellom ytere av 

flysikringstjenester med sikte på å oppnå bedre ytelse og 

skape synergier. Medlemsstatene bør opprette 

funksjonelle luftromsblokker innenfor en rimelig 

tidsramme. For dette formål og for å optimalisere 

grensesnittet til funksjonelle luftromsblokker i Det felles 

europeiske luftrom bør de berørte medlemsstater 

samarbeide med hverandre og eventuelt også med 

tredjestater. 

19) Når medlemsstater oppretter en funksjonell 

luftromsblokk, kan de øvrige medlemsstater, 

Kommisjonen og andre berørte parter komme med sine 

synspunkter for å fremme en meningsutveksling. 

Synspunktene bør bare være rådgivende for den eller de 

berørte medlemsstater.  
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20) Ved eventuelle vanskeligheter under 

forhandlingsprosessen med hensyn til opprettelsen av 

funksjonelle luftromsblokker kan Kommisjonen utpeke 

en systemkoordinator for funksjonelle luftromsblokker 

(«koordinatoren»). Koordinatorens oppgave bør være å 

bidra til at slike vanskeligheter overvinnes uten 

innblanding i spørsmål som gjelder suvereniteten til den 

eller de berørte medlemsstater og eventuelt de 

tredjestater som deltar i den samme funksjonelle 

luftromsblokken. Kostnader i forbindelse med 

koordinatorens oppgaver bør ikke påvirke 

medlemsstatenes nasjonale budsjetter. 

21) Rapportene fra Eurocontrols kommisjon for 

ytelsesvurdering og sluttrapporten fra høynivågruppen 

bekrefter at rutenettet og luftromsstrukturen ikke kan 

utvikles isolert, siden hver enkelt medlemsstat er en 

integrert del av Det europeiske nett for lufttrafikkstyring 

(EATMN) både innenfor og utenfor Fellesskapet. Det 

bør derfor opprettes et gradvis mer integrert operativt 

luftrom for allmenn lufttrafikk. 

22) Med henblikk på opprettelsen av funksjonelle 

luftromsblokker og fastsettelsen av ytelsesordningen bør 

Kommisjonen fastsette og ta hensyn til de vilkår som er 

nødvendige for Fellesskapets opprettelse av en felles 

europeisk flygeinformasjonsregion (Single European 

Flight Information Region, SEFIR), som 

medlemsstatene skal anmode ICAO om etter denne 

organisasjonens fastsatte framgangsmåter og i samsvar 

med medlemsstatenes rettigheter, plikter og ansvar i 

henhold til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, 

undertegnet i Chicago 7. desember 1944 («Chicago-

konvensjonen»). Ved å omfatte luftrommet som ligger 

under medlemsstatenes ansvarsområde, bør SEFIR 

kunne lette den felles planleggingen og den integrerte 

driften med henblikk på å redusere regionale 

flaskehalser. Denne typen SEFIR bør være fleksibel nok 

til å kunne ta hensyn til særlige behov som trafikktetthet 

og den nødvendige graden av kompleksitet. 

23) Luftromsbrukere møter uensartede vilkår med hensyn til 

tilgang til og fri bevegelighet innenfor Fellesskapets 

luftrom. Dette skyldes manglende harmonisering av 

Fellesskapets lufttrafikkregler, særlig mangelen på en 

harmonisert luftromsklassifisering. Kommisjonen bør 

derfor harmonisere slike regler på grunnlag av ICAOs 

standarder. 

24) Det europeiske nett for lufttrafikkstyring bør utformes 

og gjennomføres med henblikk på å oppnå sikkerhet, et 

bærekraftig miljø, økt kapasitet og bedre 

kostnadseffektivitet i hele lufttransportnettet. Som det 

ble understreket i rapporten om evaluering av initiativer 

til funksjonelle luftromsblokker og deres bidrag til 

bedre ytelse av 31. oktober 2008 fra Eurocontrols 

kommisjon for ytelsesvurdering, kan dette best oppnås 

via samordnet styring av lufttransportnettet på 

fellesskapsplan. 

25) I samsvar med medlemsstatenes erklæring om militære 

spørsmål knyttet til Det felles europeiske luftrom, 

vedlagt forordning (EF) nr. 549/2004, bør sivilt-militært 

samarbeid og samordning spille en viktig rolle i 

gjennomføringen av Det felles europeiske luftrom for å 

oppnå en mer fleksibel bruk av luftrommet og nå 

ytelsesmålene for Det felles europeiske luftrom, idet det 

tas behørig hensyn til militære oppdrags effektivitet. 

26) Det er avgjørende at det oppnås en felles, harmonisert 

luftromsstruktur med hensyn til ruter, at eksisterende og 

framtidig organisering av luftrommet baseres på felles 

prinsipper, at den løpende gjennomføringen av ATM-

hovedplanen sikres, at knappe ressurser utnyttes best 

mulig for å unngå unødvendige utstyrskostnader, og at 

luftrommet utformes og styres i samsvar med 

harmoniserte regler. For dette formål bør det være 

Kommisjonens ansvar å vedta de nødvendige rettslig 

bindende regler og gjennomføringsbestemmelser. 

27) Listen over funksjoner for styringen og utformingen av 

nettet bør endres slik at den ved behov kan omfatte 

framtidige nettfunksjoner som fastsettes i ATM-

hovedplanen. Når Kommisjonen gjennomfører dette, 

bør den gjøre best mulig bruk av Eurocontrols 

sakkunnskap. 

28) Høynivågruppen har anbefalt at det utvikles nye eller 

forbedrede funksjoner på eksisterende grunnlag, og at 

Eurocontrols rolle styrkes, samtidig som Fellesskapet 

får rollen som eneste lovgivende myndighet og 

prinsippet om å atskille reguleringen fra tjenesteytingen 

overholdes. Kommisjonen bør derfor overlate til et 

reformert Eurocontrol, som har innført nye 

styringsformer, å utføre oppgaver i forbindelse med 

forskjellige funksjoner, men disse skal ikke innebære at 

det vedtas bindende generelle tiltak eller fattes politiske 

beslutninger. Eurocontrol skal utføre oppgavene på en 

upartisk og kostnadseffektiv måte og med full deltakelse 

fra luftromsbrukerne og yterne av flysikringstjenester. 

29) Det bør innføres hensiktsmessige tiltak for å bedre 

effektiviteten i trafikkflytstyringen med henblikk på å 

bistå eksisterende driftsenheter, herunder Eurocontrols 

sentrale enhet for trafikkflytstyring, for å sikre effektive 

luftfartsoperasjoner. Videre understrekes det i 

kommisjonsmeldingen om en handlingsplan for 

kapasitet, effektivitet og sikkerhet i Europas lufthavner 

at det er nødvendig å sikre driftsmessig samsvar mellom 

reiseplaner og tidsluker i lufthavnene. I tillegg kan 

Fellesskapets senter for observasjon av 

lufthavnkapasitet bistå med å gi medlemsstatene 

objektiv informasjon slik at lufthavnkapasiteten 

tilpasses ATM-kapasiteten, uten at dette berører deres 

kompetanse på området.  
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30) Levering av moderne, fullstendig og rettidig 

luftfartsinformasjon av høy kvalitet har stor innflytelse 

på sikkerheten og letter tilgangen til Fellesskapets 

luftrom og den frie bevegelighet innenfor dette. Med 

hensyn til ATM-hovedplanen bør Fellesskapet ta 

initiativ til å modernisere denne sektoren i samarbeid 

med Eurocontrol og sikre at brukere kan få tilgang til 

informasjonen gjennom et felles offentlig kontaktpunkt 

som leverer moderne, brukervennlige og validerte 

integrerte opplysninger. 

31) Med hensyn til den elektroniske portalen for 

meteorologisk informasjon bør Kommisjonen, når det er 

relevant, ta hensyn til de ulike informasjonskildene som 

er tilgjengelige, herunder fra utpekte tjenesteytere. 

32) For å unngå unødvendige administrative byrder og 

overlappende framgangsmåter for verifisering bør 

sertifikater som er utstedt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 

av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og 

om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(1), 

godkjennes ved anvendelse av denne forordning dersom 

de gjelder komponenter eller systemer. 

33) Et sertifikat som er utstedt i samsvar med forordning 

(EF) nr. 216/2008, og som brukes som en alternativ 

metode for å vise at de grunnleggende kravene i 

forordning (EF) nr. 552/2004 er oppfylt, skal ledsages 

av de tekniske data som Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå (EASA) krever for å utstede et 

sertifikat. 

34) Visse krav i forordning (EF) nr. 552/2004 bør ikke få 

anvendelse på systemer som ble satt i drift før 

20. oktober 2005. Nasjonale tilsynsmyndigheter og 

ytere av flysikringstjenester bør ha frihet til å bli enige 

på nasjonalt plan om hvilke framgangsmåter og 

dokumenter som kreves for å vise at de ATM-systemer 

som var i drift før 20. oktober 2005, oppfyller de 

grunnleggende kravene i forordning (EF) nr. 552/2004. I 

gjennomføringsregler og fellesskapsspesifikasjoner som 

vedtas etter at denne forordning er vedtatt, bør det tas 

hensyn til denne ordningen, og det bør ikke komme et 

krav med tilbakevirkende kraft om dokumentasjon. 

35) Høynivågruppen anbefalte i sin sluttrapport til 

Kommisjonen at SESAR-programmet bør legge særlig 

vekt på å definere samvirkende framgangsmåter og 

systemer og samvirkende informasjonsutveksling 

innenfor Europa og med resten av verden. Dette bør 

også omfatte utarbeiding av relevante standarder og 

fastsettelse av nye gjennomføringsregler eller 

fellesskapsspesifikasjoner i forbindelse med Det felles 

europeiske luftrom. 

  

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

36) Når Kommisjonen vedtar gjennomføringstiltak, 

herunder standarder fastsatt av Eurocontrol, bør den 

sikre at tiltakene omfatter alle nødvendige forbedringer 

av de opprinnelige standardene og tar behørig hensyn til 

behovet for å unngå dobbelt regelverk. 

37) For å nå målene om å bedre både sikkerhetsstandardene 

for lufttrafikken og den generelle ytelsen for 

lufttrafikkstyringen og flysikringstjenestene for den 

allmenne lufttrafikken i Europa er det viktig at det tas 

hensyn til den menneskelige faktor. Medlemsstatene bør 

derfor vurdere å innføre prinsippene om en 

rettferdighetskultur («just culture»). 

38) Med henblikk på forslaget om å utvide EASAs 

kompetanse til å omfatte sikkerhet innen 

lufttrafikkstyring, må det sikres samsvar mellom 

forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004, (EF) 

nr. 551/2004, (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008. 

39) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne 

forordning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 

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

nærmere regler for utøvelsen av den 

gjennomføringsmyndighet som er gitt Kommisjonen(2). 

Disse tiltakene bør vedtas innenfor en rimelig 

tidsramme for å overholde fristene fastsatt i denne 

forordning og i forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) 

nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004, (EF) nr. 552/2004 

og (EF) nr. 216/2008. 

40) Kommisjonen skal særlig ha myndighet til å oppdatere 

tiltak som følge av teknisk eller driftsmessig utvikling 

og til å fastsette de grunnleggende kriterier og 

framgangsmåter for utøvelsen av visse 

nettstyringsfunksjoner. Ettersom disse tiltakene er 

allmenne og har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i forordning (EF) nr. 549/2004, (EF) 

nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 

ved å utfylle dem med nye ikke-grunnleggende 

bestemmelser, bør de vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 

beslutning 1999/468/EF. 

41) Når det av tvingende hasteårsaker ikke er mulig å 

overholde de fristene som normalt får anvendelse i 

forbindelse med framgangsmåten med forskriftskomité 

med kontroll, bør Kommisjonen kunne anvende 

framgangsmåten for behandling av hastesaker fastsatt i 

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

42) Ministererklæringen om Gibraltar lufthavn, som det ble 

oppnådd enighet om i Córdoba («ministererklæringen») 

18. september 2006 under det første ministermøtet i 

forumet for dialog om Gibraltar, skal erstatte den felles 

erklæringen om Gibraltar lufthavn avgitt i London 

2. desember 1987, og full overholdelse av denne 

erklæringen skal anses som overholdelse av erklæringen 

fra 1987. 

  

(2) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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43) Denne forordning får full anvendelse på Gibraltar 

lufthavn i forbindelse med og i kraft av 

ministererklæringen. Uten at det berører 

ministererklæringen skal anvendelsen på Gibraltar 

lufthavn og samtlige tiltak i forbindelse med dens 

gjennomføring fullt ut samsvare med erklæringen og 

samtlige bestemmelser i den. 

44) Forordning (EF) nr. 549/1999, (EF) nr. 550/2004, (EF) 

nr. 551/2004 og (EF) nr. 552/2004 bør derfor endres — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 549/2004 gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Formålet med initiativet Det felles europeiske luftrom 

er å bedre nåværende sikkerhetsstandarder for lufttrafikken, 

bidra til en bærekraftig utvikling av lufttransportsystemet 

og bedre den samlede ytelsen til lufttrafikkstyringen (ATM) 

og flysikringstjenestene (ANS) for den allmenne 

lufttrafikken i Europa slik at alle luftromsbrukeres behov 

oppfylles. Dette felles europeiske luftrom skal omfatte et 

sammenhengende felleseuropeisk rutenett, nettstyrings-

systemer og systemer for lufttrafikkstyring som 

utelukkende er basert på sikkerhet, effektivitet og tekniske 

hensyn, til beste for alle luftromsbrukere. For å nå dette 

målet fastsetter denne forordning harmoniserte rammeregler 

for opprettelsen av Det felles europeiske luftrom. 

2. Anvendelsen av denne forordning og av tiltakene 

nevnt i artikkel 3 berører ikke medlemsstatenes suverenitet 

over sine luftrom og medlemsstatenes krav når det gjelder 

offentlig orden, offentlig sikkerhet og forsvarsspørsmål, 

som omhandlet i artikkel 13. Denne forordning og tiltakene 

nevnt i artikkel 3 får ikke anvendelse på militære 

operasjoner og militær trening. 

3. Anvendelsen av denne forordning og av tiltakene 

nevnt i artikkel 3 berører ikke medlemsstatenes rettigheter 

og plikter etter Chicago-konvensjonen av 1944 om 

internasjonal sivil luftfart («Chicago-konvensjonen»). I den 

forbindelse er et ytterligere formål med denne forordning, 

på de områder den omfatter, å bistå medlemsstatene i 

oppfyllelsen av deres forpliktelser i henhold til Chicago-

konvensjonen ved å fastsette et felles tolkningsgrunnlag og 

en ensartet gjennomføring av konvensjonens bestemmelser 

og ved å sikre at det tas behørig hensyn til disse 

bestemmelsene innenfor rammen av denne forordning og 

dens gjennomføringsregler. 

4. Anvendelsen av denne forordning på Gibraltar 

lufthavn berører ikke Kongeriket Spanias og Det forente 

kongerike Storbritannia og Nord-Irlands rettslige stilling 

med hensyn til tvisten om suverenitet over territoriet der 

lufthavnen ligger.» 

2. I artikkel 2 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 8 skal lyde: 

«8. «luftromsbrukere»: alle operatører av luftfartøyer 

som er i drift innenfor rammen for allmenn 

lufttrafikk,» 

b) Nr. 10 skal lyde: 

«10. «lufttrafikkstyring (ATM)»: den samling av luft- 

og bakkebaserte funksjoner (lufttrafikktjenester, 

styring av luftrommet og trafikkflytstyring) som 

kreves for å sikre at luftfartøyer beveger seg 

sikkert og effektivt i alle driftsfaser,» 

c) Nytt nummer skal lyde: 

«13a. «ATM-hovedplan»: planen som ble godkjent 

ved rådsbeslutning 2009/320/EF(*) i samsvar 

med artikkel 1 nr. 2 i rådsforordning (EF) 

nr. 219/2007 av 27. februar 2007 om opprettelse 

av et fellesforetak til utvikling av en ny 

generasjon av det europeiske system for 

lufttrafikkstyring (SESAR)(**), 

  

(*) EUT L 95 av 9.4.2009, s. 41. 

(**) EUT L 64 av 2.3.2007, s. 1.» 

d) Nr. 15 skal lyde: 

«15. «sertifikat»: et dokument utstedt av en nasjonal 

tilsynsmyndighet i enhver form som er i samsvar 

med nasjonal lovgivning, og som bekrefter at en 

yter av flysikringstjenester oppfyller vilkårene 

som kreves for å yte en bestemt tjeneste,» 

e) Nr. 21 oppheves. 

f) Nr. 22 skal lyde: 

«22. «fleksibel bruk av luftrommet»: en modell for 

styring av luftrommet som anvendes i området til 

Den europeiske konferanse for sivil luftfart og er 

basert på «Airspace management handbook for 

the application of the concept of the flexible use 

of airspace» utstedt av Eurocontrol,»  
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g) Nye numre skal lyde: 

«23a. «flygeinformasjonstjeneste»: en tjeneste som har 

som formål å gi råd og informasjon som 

fremmer en sikker og effektiv luftfart,» 

23b. «alarmtjeneste»: en tjeneste som har som formål 

å underrette relevante organisasjoner om 

luftfartøyer som har behov for søke- og 

redningsbistand, og å bistå slike organisasjoner 

ved behov,» 

h) Nr. 25 skal lyde: 

«25. «funksjonell luftromsblokk»: en luftromsblokk 

fastsatt ut fra driftsmessige krav og opprettet 

uten hensyn til landegrenser, der yting av 

flysikringstjenester og tilknyttede funksjoner er 

ytelsesorientert og optimert med henblikk på at 

det i hver funksjonelle luftromsblokk innføres 

økt samarbeid mellom ytere av 

flysikringstjenester eller eventuelt en integrert 

tjenesteyter,» 

i) Nr. 37 oppheves. 

j) Nytt nummer skal lyde: 

«41. «tjenesteyting over landegrensene»: alle 

situasjoner der flysikringstjenester ytes i én 

medlemsstat av en tjenesteyter som er sertifisert i 

en annen medlemsstat.» 

3. Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Nasjonale tilsynsmyndigheter 

1. Medlemsstatene skal i fellesskap eller hver for seg 

enten utpeke eller opprette ett eller flere organer som 

nasjonal tilsynsmyndighet med ansvar for å ivareta de 

oppgaver som pålegges en slik myndighet i henhold til 

denne forordning og i henhold til de tiltak som er nevnt i 

artikkel 3. 

2. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal være 

uavhengige av ytere av flysikringstjenester. Denne 

uavhengigheten skal sikres ved en hensiktsmessig 

atskillelse, i det minste på funksjonsnivå, mellom nasjonale 

tilsynsmyndigheter og slike ytere. 

3. Nasjonale tilsynsmyndigheter skal utøve sin 

myndighet upartisk, uavhengig og på en oversiktlig måte. 

Dette skal oppnås ved hjelp av egnede styrings- og 

kontrollordninger, herunder innenfor en medlemsstats 

forvaltning. Dette skal imidlertid ikke hindre de nasjonale 

tilsynsmyndigheter i å utføre sine oppgaver i samsvar med 

de organisasjonsregler som gjelder for nasjonale sivile 

luftfartsmyndigheter eller andre offentlige organer. 

4. Medlemsstatene skal sikre at de nasjonale 

tilsynsmyndigheter har de nødvendige ressurser og den 

nødvendige kapasitet til å utføre oppgavene de er pålagt i 

henhold til denne forordning, effektivt og i rett tid. 

5. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de 

nasjonale tilsynsmyndigheters navn og adresse og om 

eventuelle endringer i disse, samt om de tiltak som treffes 

for å sikre at nr. 2-4 overholdes.» 

4. Artikkel 5 nr. 4 skal lyde: 

«4. 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. 

5. 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.» 

5. Artikkel 6-11 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Bransjens rådgivende organ 

Uten at det berører komiteens og Eurocontrols rolle skal 

Kommisjonen opprette et «rådgivende organ for bransjen» 

som skal omfatte ytere av flysikringstjenester, 

sammenslutninger av luftromsbrukere, lufthavnoperatører, 

luftfartsindustrien og fagpersonellets bransjeorganer. 

Organets rolle er utelukkende å gi Kommisjonen råd om 

gjennomføringen av Det felles europeiske luftrom. 

Artikkel 7 

Forbindelser med europeiske tredjestater 

Fellesskapet og dets medlemsstater skal etterstrebe og støtte 

utvidelse av Det felles europeiske luftrom til stater som ikke 

er medlemmer av Den europeiske union. For dette formål 

skal det, enten innenfor rammen av avtaler inngått med 

nabotredjestater eller innenfor rammen av avtaler om 

funksjonelle luftromsblokker, bestrebe seg på å utvide 

anvendelsen av denne forordning og av tiltakene nevnt i 

artikkel 3 til disse statene. 

Artikkel 8 

Gjennomføringsregler 

1. Ved utarbeiding av gjennomføringsregler kan 

Kommisjonen utstede et mandat til Eurocontrol eller 

eventuelt til et annet organ der det presiseres hvilke 

oppgaver som skal utføres, og en tidsplan for dem, idet det 

tas hensyn til de relevante frister som er fastsatt i denne 

forordning. Kommisjonen skal treffe sin beslutning i 

samsvar med framgangsmåten med rådgivende komité 

nevnt i artikkel 5 nr. 2.  
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2. Når Kommisjonen har til hensikt å utstede et mandat i 

samsvar med nr. 1, skal den bestrebe seg på å gjøre best 

mulig bruk av Eurocontrols eksisterende ordninger for å 

involvere og holde samråd med alle berørte parter, dersom 

disse ordningene er i samsvar med Kommisjonens praksis 

for innsyn og framgangsmåter for samråd og ikke strider 

mot dens institusjonelle forpliktelser. 

Artikkel 9 

Sanksjoner 

De sanksjoner medlemsstatene fastsetter for særlig 

luftromsbrukeres og tjenesteyteres overtredelser av denne 

forordning og av tiltakene nevnt i artikkel 3, skal være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

Artikkel 10 

Samråd med berørte parter 

1. Medlemsstatene, som handler i samsvar med sin 

nasjonale lovgivning, skal opprette samrådsordninger med 

henblikk på hensiktsmessig deltaking av berørte parter, 

herunder fagpersonellets bransjeorganer, ved 

gjennomføringen av Det felles europeiske luftrom. 

2. Kommisjonen skal opprette en samrådsordning på 

fellesskapsplan. Komiteen for sektordialog, nedsatt i 

henhold til kommisjonsavgjerd 98/500/EF, bør også delta i 

samrådet. 

3. Samråd med berørte parter skal særlig omfatte 

utvikling og innføring av nye begreper og teknologier i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (EATMN). 

Berørte parter kan omfatte 

― ytere av flysikringstjenester, 

― lufthavnoperatører, 

― relevante luftromsbrukere eller relevante grupper som 

representerer luftromsbrukere, 

― militære myndigheter, 

― luftfartsindustrien og 

― fagpersonellets bransjeorganer. 

Artikkel 11 

Ytelsesordning 

1. For å bedre ytelsen til flysikringstjenester og 

nettfunksjoner i Det felles europeiske luftrom skal det 

opprettes en ytelsesordning for flysikringstjenester og 

nettfunksjoner. Den skal omfatte 

a) ytelsesmål på fellesskapsplan for de sentrale 

ytelsesområdene sikkerhet, miljø, kapasitet og 

kostnadseffektivitet, 

b) nasjonale planer eller planer for funksjonelle 

luftromsblokker, herunder ytelsesmål, for å sikre 

samsvar med ytelsesmålene på fellesskapsplan og 

c) regelmessig vurdering, overvåking og referansemåling 

av ytelsen til flysikringstjenester og nettfunksjoner. 

2. I samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité 

nevnt i artikkel 5 nr. 3 kan Kommisjonen utpeke 

Eurocontrol eller et annet upartisk og kompetent organ til å 

fungere som et organ for ytelsesvurdering. Organet for 

ytelsesvurdering skal i samarbeid med de nasjonale 

tilsynsmyndigheter bistå Kommisjonen og på anmodning 

fra de nasjonale tilsynsmyndigheter også bistå med 

gjennomføringen av ytelsesordningen nevnt i nr. 1. 

Kommisjonen skal sikre at organet for ytelsesvurdering 

opptrer uavhengig når det utfører de oppgaver 

Kommisjonen har pålagt det. 

3. a) Ytelsesmålene på fellesskapsplan for nettet for 

lufttrafikkstyring skal vedtas av Kommisjonen etter 

framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

artikkel 5 nr. 3, idet det tas hensyn til relevant 

informasjon fra nasjonale tilsynsmyndigheter på 

nasjonalt plan eller på planet for funksjonelle 

luftromsblokker. 

b) De nasjonale planene eller planene for de 

funksjonelle luftromsblokkene nevnt i nr. 1 

bokstav b) skal utarbeides av de nasjonale 

tilsynsmyndighetene og vedtas av medlems-

staten(e). Disse planene skal omfatte bindende 

nasjonale mål eller mål på planet for de funksjonelle 

luftromsblokkene og egnede stimuleringsordninger 

som vedtatt av medlemsstaten(e). Planene skal 

utarbeides etter samråd med ytere av flysikrings-

tjenester, representanter for luftromsbrukere og 

eventuelt lufthavnoperatører og lufthavnkoordi-

natorer. 

c) Ved hjelp av vurderingskriteriene nevnt i nr. 6 

bokstav d) skal Kommisjonen vurdere om de 

nasjonale målene eller målene for de funksjonelle 

luftromsblokkene er i samsvar med ytelsesmålene 

på fellesskapsplan. 

Dersom Kommisjonen fastslår at et eller flere 

nasjonale mål eller mål for de funksjonelle 

luftromsblokkene ikke oppfyller vurderings-

kriteriene, kan den, etter framgangsmåten med 

rådgivende komité nevnt i artikkel 5 nr. 2, komme 

med en anbefaling om at de berørte nasjonale 

tilsynsmyndigheter utarbeider reviderte ytelsesmål. 

Den eller de berørte medlemsstater skal vedta 

reviderte ytelsesmål og egnede tiltak og i god tid 

underrette Kommisjonen om dem.  
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Dersom Kommisjonen mener at de reviderte 

ytelsesmålene og de egnede tiltakene ikke er 

tilstrekkelige, kan den, etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i artikkel 5 nr. 3, beslutte at 

den berørte medlemsstaten skal treffe korrigerende 

tiltak. 

Alternativt kan Kommisjonen, med tilstrekkelig 

støttedokumentasjon, beslutte å revidere ytelses-

målene på fellesskapsplan etter framgangsmåten 

med forskriftskomité nevnt i artikkel 5 nr. 3. 

d) Referanseperioden for ytelsesordningen skal være 

minst tre år og høyst fem år. Dersom de nasjonale 

mål eller målene for de funksjonelle luftroms-

blokkene ikke nås i løpet av denne perioden, skal 

medlemsstatene og/eller de nasjonale tilsynsmyndi-

gheter anvende de egnede tiltakene de har fastsatt. 

Den første referanseperioden skal omfatte de første 

tre årene etter vedtakelsen av gjennom-

føringsreglene nevnt i nr. 6. 

e) Kommisjonen skal regelmessig vurdere om 

ytelsesmålene er nådd, og den skal framlegge 

resultatene for Komiteen for det felles luftrom. 

4. Følgende framgangsmåter får anvendelse på 

ytelsesordningen nevnt i nr. 1: 

a) innsamling, validering, undersøkelse, vurdering og 

spredning av relevante opplysninger om ytelsen til 

flysikringstjenester og nettfunksjoner fra alle relevante 

parter, herunder ytere av flysikringstjenester, 

luftromsbrukere, lufthavnoperatører, nasjonale 

tilsynsmyndigheter, medlemsstater og Eurocontrol, 

b) valg av egnede sentrale ytelsesområder på grunnlag av 

ICAO-dokument nr. 9854, «Global air traffic 

management operational concept», som samsvarer med 

dem som er fastsatt i ytelsesrammen i ATM-

hovedplanen, herunder områdene sikkerhet, miljø, 

kapasitet og kostnadseffektivitet, og som om nødvendig 

tilpasses for å ta hensyn til de særskilte behovene i Det 

felles europeiske luftrom og til relevante mål for disse 

områdene, samt fastsettelse av et begrenset sett av 

sentrale ytelsesindikatorer for å måle ytelsen, 

c) fastsettelse av ytelsesmål på fellesskapsplan som skal 

defineres, idet det tas hensyn til informasjon som er 

innhentet på nasjonalt plan eller på planet for de 

funksjonelle luftromsblokkene, 

d) vurdering av de nasjonale ytelsesmålene eller 

ytelsesmålene for de funksjonelle luftromsblokkene på 

grunnlag av den nasjonale planen eller planen for den 

funksjonelle luftromsblokken og 

e) overvåking av de nasjonale ytelsesplanene eller 

ytelsesplanene for de funksjonelle luftromsblokkene, 

herunder hensiktsmessige varslingsordninger. 

Kommisjonen kan utvide listen i dette nummer med 

ytterligere framgangsmåter. Disse tiltakene, som har som 

formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser i denne 

forordning ved å utfylle dem, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i 

artikkel 5 nr. 4. 

5. I forbindelse med opprettelsen av ytelsesordningen 

skal det tas hensyn til at underveistjenester, 

terminaltjenester og nettfunksjoner er forskjellige og derfor 

bør behandles tilsvarende, ved behov også ved 

ytelsesmålingen. 

6. Med henblikk på hvordan ytelsesordningen skal 

fungere i detalj, skal Kommisjonen innen 4. desember 2011 

og innenfor en rimelig tidsramme med tanke på 

overholdelse av de relevante tidsfristene fastsatt i denne 

forordning, vedta gjennomføringsregler etter 

framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 5 

nr. 3. Gjennomføringsreglene skal omfatte 

a) innholdet i og tidsplanen for framgangsmåtene nevnt i 

nr. 4, 

b) referanseperioden og intervaller for vurdering av om 

ytelsesmålene er nådd og for fastsettelse av nye mål, 

c) kriterier for de nasjonale tilsynsmyndigheters 

utarbeiding av de nasjonale ytelsesplanene eller 

ytelsesplanene for de funksjonelle luftromsblokkene, 

som inneholder de nasjonale ytelsesmålene eller 

ytelsesmålene for de funksjonelle luftromsblokkene 

samt stimuleringsordningene. Ytelsesplanene skal 

i) bygge på virksomhetsplanene til yterne av 

flysikringstjenester, 

ii) omhandle alle kostnadskomponenter i det nasjonale 

kostnadsgrunnlaget eller kostnadsgrunnlaget for de 

funksjonelle luftromsblokkene, 

iii) omfatte bindende ytelsesmål som er i samsvar med 

ytelsesmålene på fellesskapsplan, 

d) kriterier for å vurdere om de nasjonale målene eller 

målene for de funksjonelle luftromsblokkene er i 

samsvar med ytelsesmålene på fellesskapsplan i 

referanseperioden, og for å støtte varslingsordninger, 

e) allmenne prinsipper for medlemsstatenes fastsettelse av 

stimuleringsordninger, 

f) prinsipper for anvendelse av en overgangsordning som 

er nødvendig for å tilpasse seg ytelsesordningens 

funksjon, og som ikke varer lenger enn 12 måneder 

etter vedtakelsen av gjennomføringsreglene.»  
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6. I artikkel 12 gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 2 skal lyde: 

«2. Kommisjonen skal regelmessig gjennomgå 

anvendelsen av denne forordning og tiltakene nevnt i 

artikkel 3 og skal første gang framlegge rapport for 

Europaparlamentet og Rådet innen 4. juni 2011 og 

deretter ved utløpet av hver referanseperiode nevnt i 

artikkel 11 nr. 3 bokstav d). Når det er begrunnet for 

dette formål, kan Kommisjonen anmode 

medlemsstatene om opplysninger som utfyller dem som 

finnes i rapportene de framlegger i samsvar med nr. 1 i 

denne artikkel.» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Rapportene skal inneholde en vurdering av de 

resultater som er oppnådd ved tiltakene truffet i henhold 

til denne forordning, herunder hensiktsmessige 

opplysninger om utviklingen innen sektoren, særlig 

med hensyn til økonomiske, sosiale, miljømessige, 

sysselsettingsmessige og teknologiske sider, og om 

tjenestens kvalitet på bakgrunn av de opprinnelige mål 

og med henblikk på framtidige behov.» 

7. Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 13a 

Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

Ved gjennomføringen av denne forordning og forordning 

(EF) nr. 550/2004, (EF) nr. 551/2004, (EF) nr. 552/2004 og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 

20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om 

opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå(*) skal 

medlemsstatene og Kommisjonen, i samsvar med sine 

respektive roller i henhold til denne forordning, på en 

hensiktsmessig måte samarbeide med Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå for å sikre at det er tatt behørig hensyn til 

alle sider ved sikkerheten. 

  

(*) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1.» 

Artikkel 2 

I forordning (EF) nr. 550/2004 gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 2-4 skal lyde: 

«Artikkel 2 

De nasjonale tilsynsmyndigheters oppgaver 

1. De nasjonale tilsynsmyndigheter nevnt i 

rammeforordningens artikkel 4 skal sørge for relevant 

tilsyn med anvendelsen av denne forordning, særlig med 

hensyn til sikker og effektiv drift hos ytere av 

flysikringstjenester som yter tjenester i det luftrommet 

som hører inn under ansvarsområdet til medlemsstaten 

som utpekte eller opprettet den berørte myndighet. 

2. For dette formål skal hver nasjonale tilsynsmyndighet 

organisere behørige inspeksjoner og undersøkelser for å 

kontrollere at kravene i denne forordning oppfylles, 

herunder krav til menneskelige ressurser i forbindelse med 

yting av flysikringstjenester. Den berørte yter av 

flysikringstjenester skal legge forholdene til rette for dette 

arbeidet. 

3. Når det gjelder funksjonelle luftromsblokker som 

omfatter luftrom som hører inn under ansvarsområdet til 

flere enn én medlemsstat, skal de berørte medlemsstater 

inngå en avtale om tilsyn som fastsatt i denne artikkel 

med hensyn til ytere av flysikringstjenester som yter 

tjenester i tilknytning til disse blokkene. 

4. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal samarbeide 

nært med hverandre for å sikre tilfredsstillende tilsyn med 

ytere av flysikringstjenester som innehar et gyldig 

sertifikat fra én medlemsstat, og som også yter tjenester i 

tilknytning til luftrommet som hører inn under en annen 

medlemsstats ansvarsområde. Slikt samarbeid skal 

omfatte ordninger for håndtering av saker med manglende 

oppfyllelse av relevante felles krav som fastsatt i 

artikkel 6 eller av vilkårene fastsatt i vedlegg II. 

5. Ved yting av flysikringstjenester over landegrensene 

skal slike ordninger omfatte en avtale om gjensidig 

godkjenning av tilsynsoppgavene fastsatt i nr. 1 og 2 og 

av resultatene av disse oppgavene. Den gjensidige 

godkjenningen skal også få anvendelse når det er inngått 

avtaler om godkjenning mellom nasjonale 

tilsynsmyndigheter for sertifisering av tjenesteytere. 

6. Dersom det er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning 

og med henblikk på regionalt samarbeid, kan nasjonale 

tilsynsmyndigheter også inngå avtaler om deling av 

ansvar med hensyn til tilsynsoppgaver. 

Artikkel 3 

Godkjente organer 

1. De nasjonale tilsynsmyndigheter kan beslutte helt 

eller delvis å delegere inspeksjonene og undersøkelsene 

nevnt i artikkel 2 nr. 2 til godkjente organer som oppfyller 

kravene fastsatt i vedlegg I. 

2. En slik delegering utført av en nasjonal 

tilsynsmyndighet skal være gyldig i Fellesskapet i en 

fornybar periode på tre år. De nasjonale 

tilsynsmyndigheter kan pålegge ethvert godkjent organ 

som er etablert i Fellesskapet, å foreta disse inspeksjonene 

og undersøkelsene.  
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Artikkel 4 

Sikkerhetskrav 

Kommisjonen skal, i samsvar med framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i rammeforordningens artikkel 5 

nr. 3, vedta gjennomføringsregler som omfatter de 

relevante bestemmelsene i Eurocontrols sikkerhetskrav 

(Eurocontrol Safety Regulatory Requirements, ESARR) 

og senere endringer av disse krav som faller innenfor 

denne forordnings virkeområde, ved behov med 

nødvendige tilpasninger.» 

2. Artikkel 5 oppheves. 

3. I artikkel 7 skal nr. 6 og 7 lyde: 

«6. Uten at artikkel 8 og 9 berøres gir utstedelse av 

sertifikater ytere av flysikringstjenester mulighet til å tilby 

sine tjenester til medlemsstater, andre ytere av 

flysikringstjenester, luftromsbrukere og lufthavner i 

Fellesskapet. 

7. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal overvåke 

oppfyllelsen av de felles krav og vilkår som er knyttet til 

sertifikatene. Nærmere opplysninger om overvåkingen 

skal tas med i de årlige rapportene som medlemsstatene 

skal framlegge i henhold til rammeforordningens 

artikkel 12 nr. 1. Dersom en nasjonal tilsynsmyndighet 

finner at innehaveren av et sertifikat ikke lenger oppfyller 

slike krav eller vilkår, skal den treffe hensiktsmessige 

tiltak samtidig som den sikrer at tjenestene opprettholdes, 

under forutsetning av at sikkerheten ikke trues. Slike tiltak 

kan omfatte tilbakekalling av sertifikatet.» 

4. Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Utpeking av ytere av lufttrafikktjenester 

1. Medlemsstatene skal sørge for at det ytes 

lufttrafikktjenester med enerett innenfor bestemte 

luftromsblokker i det luftrommet som hører inn under 

deres ansvarsområde. For dette formål skal 

medlemsstatene utpeke en yter av lufttrafikktjenester som 

innehar et sertifikat som er gyldig i Fellesskapet. 

2. Ved tjenesteyting over landegrensene skal 

medlemsstatene sikre at overholdelse av denne artikkel og 

artikkel 10 nr. 3 ikke hindres av deres nasjonale 

rettssystem i form av krav om at ytere av 

lufttrafikktjenester som yter tjenester i et luftrom som 

hører inn under denne medlemsstatens ansvarsområde, 

a) eies av den medlemsstaten eller dens borgere, enten 

direkte eller gjennom en flertallsandel, 

b) har sitt hovedforetak eller forretningskontor på denne 

medlemsstatens territorium eller 

c) benytter seg kun av anlegg i den medlemsstaten. 

3. Medlemsstatene skal fastsette hvilke rettigheter og 

forpliktelser de utpekte ytere av lufttrafikktjenester har. 

Forpliktelsene kan omfatte vilkår for rettidig levering av 

relevant informasjon som gjør det mulig å identifisere alle 

flybevegelser i luftrommet som hører inn under deres 

ansvarsområde. 

4. Medlemsstatene skal kunne utøve skjønn ved valg av 

yter av lufttrafikktjenester, forutsatt at sistnevnte oppfyller 

kravene og vilkårene nevnt i artikkel 6 og 7. 

5. Når det gjelder de funksjonelle luftromsblokkene som 

er fastsatt i samsvar med artikkel 9a, og som omfatter 

luftrom som hører inn under flere medlemsstaters 

ansvarsområde, skal de berørte medlemsstater sammen 

utpeke, i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, én eller flere 

ytere av lufttrafikktjenester senest en måned før 

luftromsblokken gjennomføres. 

6. Medlemsstatene skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om alle 

beslutninger som treffes innenfor rammen av denne 

artikkel med hensyn til utpeking av ytere av 

lufttrafikktjenester innenfor bestemte luftromsblokker i 

det luftrommet som hører inn under deres 

ansvarsområde.» 

5. Nye artikler skal lyde: 

«Artikkel 9a 

Funksjonelle luftromsblokker 

1. Innen 4. desember 2012 skal medlemsstatene treffe 

alle de tiltak som er nødvendige for å sikre 

gjennomføringen av funksjonelle luftromsblokker med 

sikte på å oppnå den nødvendige kapasitet og effektivitet i 

nettet for lufttrafikkstyring i Det felles europeiske luftrom, 

opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, bidra til den samlede 

ytelsen til lufttransportsystemet og bidra til reduserte 

miljøvirkninger. Medlemsstatene skal i størst mulig grad 

samarbeide med hverandre, særlig medlemsstater som 

oppretter tilgrensende funksjonelle luftromsblokker, for å 

sikre at denne bestemmelsen overholdes. Samarbeidet kan 

eventuelt også omfatte tredjestater som deltar i 

funksjonelle luftromsblokker. 

2. Funksjonelle luftromsblokker skal særlig 

a) understøttes av en sikkerhetsvurdering, 

b) muliggjøre best mulig utnytting av luftrommet, idet det 

tas hensyn til lufttrafikkflyten, 

c) sikre samsvar med det europeiske rutenettet som er 

fastsatt i samsvar med artikkel 6 i luftroms-

forordningen,  
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d) begrunnes ut fra den samlede merverdi de tilfører, 

herunder best mulig utnytting av tekniske og 

menneskelige ressurser, basert på nytte- og 

kostnadsanalyser, 

e) sikre en smidig og fleksibel overføring av ansvaret for 

flygekontrollen mellom enhetene for 

lufttrafikktjenester, 

f) sikre at de forskjellige luftromskonfigurasjonene er 

forenlige, blant annet ved å optimalisere de nåværende 

flygeinformasjonsregionene, 

g) oppfylle vilkårene som følger av regionale avtaler 

inngått innenfor ICAO, 

h) overholde regionale avtaler som gjelder på datoen for 

ikrafttredelsen av denne forordning, særlig avtaler som 

involverer europeiske tredjestater, og 

i) gjøre det lettere å oppnå ytelsesmål på fellesskapsplan. 

3. En funksjonell luftromsblokk skal opprettes bare ved 

gjensidig avtale mellom alle de medlemsstater og 

eventuelle tredjestater som har ansvaret for en del av det 

luftrom som den funksjonelle luftromsblokken omfatter. 

Før Kommisjonen underrettes om opprettelsen av en 

funksjonell luftromsblokk, skal den eller de berørte 

medlemsstater framlegge for Kommisjonen, de øvrige 

medlemsstater og andre berørte parter tilstrekkelige 

opplysninger og gi dem mulighet til å komme med sine 

synspunkter. 

4. Dersom en funksjonell luftromsblokk er knyttet til et 

luftrom som helt eller delvis faller inn under to eller flere 

medlemsstaters ansvarsområde, skal avtalen som ligger til 

grunn for opprettelsen av den funksjonelle 

luftromsblokken, inneholde de nødvendige bestemmelser 

om hvordan blokken kan endres, og om hvordan en 

medlemsstat kan trekke seg ut av blokken, herunder 

overgangsordninger. 

5. Dersom det oppstår problemer mellom to eller flere 

medlemsstater med hensyn til en funksjonell 

luftromsblokk på tvers av landegrensene som gjelder 

luftrom som faller inn under deres ansvarsområde, kan de 

berørte medlemsstatene i fellesskap bringe saken inn for 

Komiteen for det felles luftrom for å få en uttalelse. 

Uttalelsen skal rettes til de berørte medlemsstater. Uten at 

nr. 3 berøres skal medlemsstatene ta hensyn til en slik 

uttalelse med henblikk på å finne en løsning. 

6. Etter at Kommisjonen har mottatt medlemsstatenes 

underretninger om avtalene og bestemmelsene nevnt i 

nr. 3 og 4, skal den vurdere i hvilken grad de enkelte 

funksjonelle luftromsblokkene oppfyller kravene fastsatt i 

nr. 2 og framlegge resultatene for Komiteen for det felles 

luftrom for diskusjon. Dersom Kommisjonen finner at en 

eller flere funksjonelle luftromsblokker ikke oppfyller 

kravene, skal den innlede en dialog med de berørte 

medlemsstater med sikte på å komme til enighet om de 

tiltak som er nødvendige for å bringe forholdet i orden. 

7. Uten at nr. 6 berøres skal avtalene og bestemmelsene 

nevnt i nr. 3 og 4 meddeles Kommisjonen for 

offentliggjøring i Den europeiske unions tidende. Ved 

offentliggjøringen skal ikrafttredelsesdatoen for den 

relevante beslutning angis. 

8. Veiledende materiale for opprettelse og endring av 

funksjonelle luftromsblokker skal utarbeides innen 

4. desember 2010 i samsvar med framgangsmåten med 

rådgivende komité nevnt i rammeforordningens artikkel 5 

nr. 2. 

9. Kommisjonen skal innen 4. desember 2011 og i 

samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité nevnt 

i rammeforordningens artikkel 5 nr. 3 vedta 

gjennomføringsregler om opplysningene som den eller de 

berørte medlemsstater må framlegge før de oppretter og 

endrer en funksjonell luftromsblokk i samsvar med nr. 3 i 

denne artikkel. 

Artikkel 9b 

Systemkoordinator for funksjonelle luftromsblokker 

1. For å gjøre det lettere å opprette funksjonelle 

luftromsblokker kan Kommisjonen utpeke en fysisk 

person som systemkoordinator for funksjonelle 

luftromsblokker («koordinatoren»). Kommisjonen skal 

handle i samsvar med framgangsmåten med 

forskriftskomité fastsatt i rammeforordningens artikkel 5 

nr. 3. 

2. Uten at artikkel 9a nr. 5 berøres skal koordinatoren på 

anmodning fra alle berørte medlemsstater og eventuelle 

tredjestater som deltar i samme funksjonelle 

luftromsblokk, legge til rette for å løse problemer under 

forhandlingsprosessen slik at det går raskere å opprette 

funksjonelle luftromsblokker. Koordinatoren skal handle 

på grunnlag av et mandat fra samtlige berørte 

medlemsstater og eventuelle tredjestater som deltar i 

samme funksjonelle luftromsblokk. 

3. Koordinatoren skal handle upartisk, særlig med 

hensyn til medlemsstater, tredjestater, Kommisjonen og 

berørte parter. 

4. Koordinatoren skal ikke røpe opplysninger som 

vedkommende har fått i forbindelse med utførelsen av 

sine oppgaver, med mindre medlemsstaten(e) og 

eventuelle berørte tredjestater har tillatt det. 

5. Koordinatoren skal rapportere til Kommisjonen, 

Komiteen for det felles luftrom og Europaparlamentet 

hver tredje måned etter at vedkommende er utpekt. 

Rapporten skal omfatte en oppsummering av 

forhandlingene og resultatene av dem. 

6. Koordinatorens mandat skal utløpe når den siste 

avtalen om funksjonelle luftromsblokker er undertegnet, 

men senest 4. desember 2012.»  
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6. Artikkel 11 skal lyde: 

«Artikkel 11 

Forholdet til militære myndigheter 

Medlemsstatene skal, innenfor rammen av den felles 

transportpolitikken, treffe de nødvendige tiltak for å sikre 

at skriftlige avtaler eller tilsvarende juridiske ordninger 

mellom vedkommende sivile og militære myndigheter om 

styringen av bestemte luftromsblokker inngås eller 

fornyes.» 

7. Artikkel 12 nr. 3 skal lyde: 

«3. Ved yting av en tjenestepakke skal ytere av 

flysikringstjenester opplyse om og spesifisere kostnader 

og inntekter ved flysikringstjenester, fordelt i samsvar 

med avgiftsordningen for flysikringstjenester nevnt i 

artikkel 14, og eventuelt føre konsoliderte regnskaper for 

andre tjenester enn flysikringstjenester, noe de ville vært 

forpliktet til å gjøre dersom vedkommende tjenester ble 

levert av atskilte foretak.» 

8. Artikkel 14 skal lyde: 

«Artikkel 14 

Generelt 

I samsvar med kravene i artikkel 15 og 16 skal 

avgiftsordningen for flysikringstjenester bidra til større 

innsyn med hensyn til fastsettelse, pålegging og 

innkreving av avgifter for luftromsbrukere, bidra til 

kostnadseffektivitet ved yting av flysikringstjenester og 

bidra til effektive flyginger, samtidig som det 

opprettholdes et best mulig sikkerhetsnivå. Ordningen 

skal også være forenlig med artikkel 15 i Chicago-

konvensjonen av 1944 om internasjonal sivil luftfart og 

med Eurocontrols avgiftssystem for underveisavgifter.» 

9. Artikkel 15 skal lyde: 

«Artikkel 15 

Prinsipper 

1. Avgiftsordningen skal bygge på de beregnede 

kostnader for flysikringstjenester som tjenesteyterne 

pådrar seg til fordel for luftromsbrukerne. Ordningen skal 

fordele disse kostnadene blant brukerkategoriene. 

2. Følgende prinsipper skal anvendes ved fastsettelsen 

av kostnadsgrunnlaget ved beregning av avgifter: 

a) Kostnadene som skal fordeles på luftromsbrukerne, er 

de fastsatte kostnadene for yting av 

flysikringstjenester, herunder passende beløp for 

renter på kapitalinvestering og avskrivning av aktiva 

samt kostnader til vedlikehold, drift, ledelse og 

administrasjon. Fastsatte kostnader skal være de 

kostnader som medlemsstatene har fastsatt på 

nasjonalt plan eller på planet for funksjonelle 

luftromsblokker, enten i begynnelsen av 

referanseperioden for hvert kalenderår i den 

referanseperiode som er nevnt i rammeforordningens 

artikkel 11, eller i løpet av referanseperioden, etter 

hensiktsmessige tilpasninger der varslingsordningene 

fastsatt i rammeforordningens artikkel 11 anvendes. 

b) Kostnadene som skal tas i betraktning i denne 

forbindelse, er anslåtte kostnader i tilknytning til 

anlegg og tjenester som leveres og iverksettes i 

henhold til ICAOs regionale flysikringsplan for den 

europeiske region. De kan også omfatte kostnader 

som de nasjonale tilsynsmyndigheter og/eller 

godkjente organer har pådratt seg, samt andre 

kostnader som den berørte medlemsstat og 

tjenesteyter pådrar seg i forbindelse med yting av 

flysikringstjenester. De skal ikke omfatte kostnader i 

forbindelse med sanksjoner som medlemsstatene 

ilegger i samsvar med rammeforordningens artikkel 9, 

eller kostnader i forbindelse med eventuelle 

korrigerende tiltak som medlemsstatene pålegger i 

samsvar med rammeforordningens artikkel 11. 

c) Når det gjelder funksjonelle luftromsblokker, og som 

del av de respektive rammeavtaler, skal 

medlemsstatene gjøre en rimelig innsats for å komme 

til enighet om felles prinsipper for avgiftspolitikken. 

d) Kostnadene til forskjellige flysikringstjenester skal 

bestemmes hver for seg, som fastsatt i artikkel 12 

nr. 3. 

e) Kryssubsidiering skal ikke være tillatt mellom 

underveistjenester og terminaltjenester. Kostnader 

som gjelder både terminaltjenester og 

underveistjenester, skal fordeles proporsjonalt mellom 

underveistjenester og terminaltjenester på grunnlag av 

en oversiktlig metode. Kryssubsidiering mellom 

forskjellige flysikringstjenester skal være tillatt i hver 

av disse to kategoriene bare dersom dette er objektivt 

begrunnet og forutsatt at det angis tydelig. 

f) Det skal sikres innsyn i kostnadsgrunnlaget for 

beregningen av avgiftene. Det skal vedtas 

gjennomføringsregler for tjenesteyternes framlegging 

av opplysninger slik at det er mulig å kontrollere 

tjenesteyternes prognoser, faktiske kostnader og 

inntekter. De nasjonale tilsynsmyndigheter, 

tjenesteyterne, luftromsbrukerne, Kommisjonen og 

Eurocontrol skal regelmessig utveksle opplysninger. 

3. Medlemsstatene skal anvende følgende prinsipper ved 

fastsettelsen av avgifter i samsvar med nr. 2: 

a) Avgiftene for flysikringstjenesters tilgjengelighet skal 

fastsettes på ikke-diskriminerende vilkår. Ved 

fastsettelse av avgifter som pålegges forskjellige 

luftromsbrukere for bruk av samme tjeneste, skal det 

ikke gjøres forskjell ut fra nasjonalitet eller 

brukerkategori.  
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b) Det kan tillates fritak for visse brukere, særlig lettere 

luftfartøyer og statlige luftfartøyer, forutsatt at 

kostnadene ved slike fritak ikke overføres til andre 

brukere. 

c) Avgifter skal fastsettes per kalenderår på grunnlag av 

fastsatte kostnader, eller de kan fastsettes på de vilkår 

som medlemsstatene fastsetter for å bestemme høyeste 

nivåer for enhetssatsen eller for den årlige inntekten i 

en periode på høyst fem år. 

d) Flysikringstjenester kan gi inntekter som sørger for en 

rimelig avkastning på aktiva, slik at de bidrar til 

nødvendige kapitalforbedringer. 

e) Avgiftene skal gjenspeile kostnadene ved 

flysikringstjenester og -anlegg som stilles til rådighet 

for luftromsbrukerne, idet det tas hensyn til den 

relative produksjonskapasiteten til de forskjellige 

typene berørte luftfartøyer. 

f) Avgiftene skal fremme sikker, effektiv, fungerende og 

bærekraftig yting av flysikringstjenester for å oppnå et 

høyt sikkerhetsnivå og høy kostnadseffektivitet samt 

oppfylle ytelsesmålene, og de skal stimulere til 

integrert tjenesteyting og samtidig redusere luftfartens 

miljøvirkninger. For dette formål, og i tilknytning til 

de nasjonale ytelsesplanene eller ytelsesplanene for 

funksjonelle luftromsblokker, kan nasjonale 

tilsynsmyndigheter opprette ordninger, herunder 

stimuleringstiltak i form av økonomiske fordeler og 

ulemper, for å oppmuntre ytere av flysikringstjenester 

og/eller luftromsbrukere til å støtte forbedringer i 

ytingen av flysikringstjenester, som økt kapasitet, 

færre forsinkelser og bærekraftig utvikling, samtidig 

som et best mulig sikkerhetsnivå opprettholdes. 

4. Kommisjonen skal vedta detaljerte 

gjennomføringsregler for denne artikkel etter 

framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

rammeforordningens artikkel 5 nr. 3.» 

10. Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 15a 

Felles prosjekter 

1. Felles prosjekter kan bidra til en vellykket 

gjennomføring av ATM-hovedplanen. Slike prosjekter 

skal være til støtte for denne forordnings mål om å bedre 

det europeiske luftfartssystemets ytelse på sentrale 

områder som kapasitet, effektiv avvikling av flyginger, 

kostnadseffektivitet og et bærekraftig miljø, innenfor 

rammen av de overordnede sikkerhetsmålene. 

2. Kommisjonen kan, etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i rammeforordningens artikkel 5 

nr. 3, utarbeide veiledende materiale for hvordan 

prosjektene kan være til støtte for gjennomføringen av 

ATM-hovedplanen. Dette veiledende materialet skal ikke 

berøre ordninger for gjennomføring av slike prosjekter 

knyttet til funksjonelle luftromsblokker som partene 

innenfor blokkene er blitt enige om. 

3. Kommisjonen kan, etter framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i rammeforordningens artikkel 5 

nr. 3, også beslutte å opprette felles prosjekter for 

nettrelaterte funksjoner, som er av særlig betydning med 

sikte på å forbedre den samlede ytelsen for 

lufttrafikkstyring og flysikringstjenester i Europa. Slike 

felles prosjekter kan være berettiget til 

fellesskapsfinansiering innenfor den flerårige finansielle 

rammen. For dette formål, og uten at det berører 

medlemsstatenes myndighet til å bestemme hvordan deres 

økonomiske midler skal benyttes, skal Kommisjonen 

gjennomføre en uavhengig nytte- og kostnadsanalyse og 

hensiktsmessige samråd med medlemsstatene og relevante 

berørte parter i samsvar med rammeforordningens 

artikkel 10 samt undersøke alle egnede måter som 

prosjektene kan finansieres på. De støtteberettigede 

kostnadene ved gjennomføring av felles prosjekter skal 

dekkes i samsvar med prinsippene om innsyn og 

likebehandling.» 

11. Artikkel 16-18 skal lyde: 

«Artikkel 16 

Kontroll av overholdelse 

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene 

sørge for løpende kontroll av at prinsippene og reglene 

nevnt i artikkel 14 og 15 overholdes. Kommisjonen skal 

tilstrebe å opprette de ordninger som er nødvendige for å 

dra nytte av Eurocontrols sakkunnskap, og skal underrette 

medlemsstatene, Eurocontrol og representantene for 

luftromsbrukerne om resultatene av kontrollen. 

2. Kommisjonen skal på anmodning fra én eller flere 

medlemsstater som anser at prinsippene og reglene nevnt i 

artikkel 14 og 15 ikke er anvendt korrekt, eller på eget 

initiativ undersøke enhver påstand om at de berørte 

prinsipper og/eller regler ikke er overholdt eller anvendt. 

Uten at artikkel 18 nr. 1 berøres skal Kommisjonen 

underrette medlemsstatene, Eurocontrol og 

representantene for luftromsbrukerne om resultatene av 

undersøkelsen. Kommisjonen skal innen to måneder etter 

å ha mottatt en slik anmodning, og etter å ha hørt den 

berørte medlemsstat og rådført seg med Komiteen for det 

felles luftrom etter framgangsmåten med rådgivende 

komité nevnt i rammeforordningens artikkel 5 nr. 2, treffe 

en beslutning om anvendelsen av artikkel 14 og 15 i 

denne forordning og om hvorvidt den aktuelle praksis kan 

fortsette. 

3. Kommisjonen skal rette sin beslutning til 

medlemsstatene og underrette tjenesteyteren om den, i den 

grad tjenesteyteren er juridisk berørt. Enhver medlemsstat 

kan framlegge Kommisjonens beslutning for Rådet innen 

én måned. Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en 

annen beslutning innen en frist på én måned.  



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/449 

 

Artikkel 17 

Revisjon av vedleggene 

Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i vedleggene for å ta hensyn til den tekniske 

eller driftsmessige utvikling, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt 

i rammeforordningens artikkel 5 nr. 4. 

Når det foreligger grunner som nødvendiggjør 

hastesaksbehandling, kan Kommisjonen følge 

framgangsmåten for behandling av hastesaker nevnt i 

rammeforordningens artikkel 5 nr. 5. 

Artikkel 18 

Fortrolighet 

1. Verken de nasjonale tilsynsmyndigheter, som handler 

i samsvar med nasjonal lovgivning, eller Kommisjonen 

skal røpe fortrolige opplysninger, særlig opplysninger om 

ytere av flysikringstjenester, deres forretningsforbindelser 

eller deres kostnadskomponenter. 

2. Nr. 1 skal ikke berøre nasjonale tilsynsmyndigheters 

eller Kommisjonens rett til å offentliggjøre opplysninger 

dersom dette er avgjørende for utførelsen av deres 

oppgaver; i så fall skal offentliggjøringen være 

forholdsmessig avpasset og ta hensyn til den rettmessige 

interesse ytere av flysikringstjenester, luftromsbrukere, 

lufthavner eller andre relevante berørte parter har av å 

beskytte sine forretningshemmeligheter. 

3. Opplysninger og data som framlegges i samsvar med 

avgiftsordningen nevnt i artikkel 14, skal offentliggjøres.» 

12. Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 18a 

Gjennomgåelse 

Senest 4. desember 2012 skal Kommisjonen framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en undersøkelse som 

evaluerer de juridiske, sikkerhetsmessige, industrielle, 

økonomiske og sosiale virkninger av å anvende 

markedsprinsipper på yting av kommunikasjons-, 

navigerings-, overvåkings- og luftfartsinformasjons-

tjenester sammenlignet med eksisterende eller alternative 

organisatoriske prinsipper, idet det tas hensyn til 

utviklingen innenfor de funksjonelle luftromsblokker og 

den tilgjengelige teknologi.» 

13. I vedlegg I gjøres følgende endringer: 

a) Tittelen skal lyde: 

«KRAV TIL GODKJENTE ORGANER» 

b) Den innledende ordlyden skal være: 

«Alle godkjente organer skal» 

Artikkel 3 

I forordning (EF) nr. 551/2004 gjøres følgende endringer: 

1. Artikkel 2 oppheves. 

2. Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Den europeiske øvre flygeinformasjonsregion (EUIR) 

1. Fellesskapet og dets medlemsstater skal ha som mål å 

opprette Den europeiske øvre flygeinformasjonsregion 

(EUIR) og at ICAO anerkjenner den. For dette formål skal 

Kommisjonen, for saker som faller inn under 

Fellesskapets ansvarsområde, framlegge en 

rekommandasjon for Rådet i samsvar med traktatens 

artikkel 300 senest 4. desember 2011. 

2. EUIR skal utformes slik at den omfatter det luftrom 

som i henhold til artikkel 1 nr. 3 faller inn under 

medlemsstatenes ansvarsområde, og den kan også omfatte 

europeiske tredjestaters luftrom. 

3. Opprettelsen av EUIR berører ikke medlemsstatenes 

ansvar for å utpeke ytere av lufttrafikktjenester for 

luftrommet som faller inn under deres ansvarsområde i 

henhold til artikkel 8 nr. 1 i tjenesteytingsforordningen. 

4. Medlemsstatene skal beholde sitt ansvar overfor 

ICAO innenfor de geografiske grenser for de øvre 

flygeinformasjonsregioner og de 

flygeinformasjonsregioner som ICAO har tildelt dem på 

datoen for denne forordnings ikrafttredelse.» 

3. Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 3a 

Elektronisk luftfartsinformasjon 

1. Uten at dette berører medlemsstatenes 

offentliggjøring av luftfartsinformasjon og på en måte 

som er forenlig med den offentliggjøringen, skal 

Kommisjonen i samarbeid med Eurocontrol sikre 

tilgangen til elektronisk luftfartsinformasjon av høy 

kvalitet, som presenteres på en harmonisert måte og 

oppfyller alle relevante brukeres behov med hensyn til 

datakvalitet og rettidighet. 

2. Ved anvendelsen av nr. 1 skal Kommisjonen 

a) sikre at det utvikles en infrastruktur for 

luftfartsinformasjon på fellesskapsplan i form av en 

elektronisk integrert informasjonsportal med 

ubegrenset tilgang for berørte parter. Den 

infrastrukturen skal integrere tilgang til og levering av 

nødvendige dataelementer som for eksempel, men 

ikke begrenset til, luftfartsinformasjon, informasjon 

fra meldekontorer for lufttrafikktjenester (ARO), 

meteorologisk informasjon og informasjon om 

trafikkflytstyring,  
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b) støtte moderniseringen og harmoniseringen av 

leveringen av luftfartsinformasjon i videste betydning 

i nært samarbeid med Eurocontrol og ICAO. 

3. Kommisjonen skal vedta detaljerte 

gjennomføringsregler for denne artikkel etter 

framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

rammeforordningens artikkel 5 nr. 3.» 

4. Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Lufttrafikkregler og luftromsklassifisering 

Kommisjonen skal i samsvar med framgangsmåten med 

forskriftskomité nevnt i rammeforordningens artikkel 5 

nr. 3 vedta gjennomføringsregler for å 

a) vedta hensiktsmessige bestemmelser om 

lufttrafikkregler basert på ICAO-standarder og 

anbefalte framgangsmåter, 

b) harmonisere anvendelsen av ICAOs 

luftromsklassifisering, med nødvendig tilpasning, for 

å sikre sammenhengende yting av trygge og effektive 

lufttrafikktjenester i Det felles europeiske luftrom.» 

5. Artikkel 5 oppheves. 

6. Artikkel 6 skal lyde: 

«Artikkel 6 

Styring og utforming av nettet 

1. Funksjonene i nettet for lufttrafikkstyring (ATM) skal 

muliggjøre best mulig utnytting av luftrommet og sikre at 

luftromsbrukere kan trafikkere sine foretrukne flygeveier, 

samtidig som det gis størst mulig tilgang til luftroms- og 

flysikringstjenester. Disse nettfunksjonene skal ha som 

formål å støtte initiativer på nasjonalt plan og på planet 

for funksjonelle luftromsblokker, og de skal utføres på en 

måte som respekterer skillet mellom reguleringsoppgaver 

og driftsoppgaver. 

2. For å nå målene nevnt i nr. 1 og uten at det berører 

medlemsstatenes ansvarsområder med hensyn til 

nasjonale ruter og luftromsstrukturer skal Kommisjonen 

påse at følgende funksjoner utføres: 

a) Utforming av det europeiske rutenettet. 

b) Samordning av knappe ressurser innenfor de 

frekvensbånd for luftfarten som anvendes av den 

allmenne lufttrafikken, særlig radiofrekvenser, og 

samordning av radartransponderkoder. 

Funksjonene nevnt i første ledd skal ikke innebære at 

det vedtas bindende generelle tiltak eller fattes 

politiske beslutninger. De skal ta hensyn til de forslag 

som er framlagt på nasjonalt plan og på planet for 

funksjonelle luftromsblokker. De skal utføres i 

samarbeid med militære myndigheter etter fastsatte 

framgangsmåter for fleksibel bruk av luftrommet. 

Etter samråd med Komiteen for det felles luftrom og i 

samsvar med gjennomføringsreglene nevnt i nr. 4 kan 

Kommisjonen overlate til Eurocontrol eller et annet 

upartisk og vedkommende organ de oppgaver som er 

nødvendige for å utføre funksjonene nevnt i første 

ledd. Disse oppgavene skal utføres på en upartisk og 

kostnadseffektiv måte og på vegne av 

medlemsstatene og berørte parter. De skal styres på 

en egnet måte som anerkjenner de ulike 

ansvarsområdene knyttet til henholdsvis tjenesteyting 

og regulering, det skal tas hensyn til behovene til hele 

ATM-nettet og dette skal skje med full medvirkning 

fra luftromsbrukere og ytere av flysikringstjenester. 

3. Kommisjonen kan utfylle listen over funksjoner i 

nr. 2 etter behørig samråd med berørte parter i bransjen. 

Disse tiltakene, som har som formål å endre ikke-

grunnleggende bestemmelser i denne forordning ved å 

utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité med kontroll nevnt i ramme-

forordningens artikkel 5 nr. 4. 

4. Nærmere regler for gjennomføringen av tiltakene 

nevnt i denne artikkel, unntatt dem nevnt i nr. 6-9, skal 

vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

rammeforordningens artikkel 5 nr. 3. Gjennomførings-

reglene skal særlig gjelde følgende: 

a) samordningen og harmoniseringen av prosesser og 

framgangsmåter for å bedre effektiviteten i 

forvaltningen av luftfartsfrekvenser, herunder 

utarbeiding av prinsipper og kriterier, 

b) den sentrale funksjonen å samordne arbeidet med å 

tidlig identifisere og imøtekomme behov for 

frekvenser innenfor de frekvensbånd som er tildelt den 

allmenne lufttrafikken i Europa, for å støtte 

utformingen og driften av det europeiske 

lufttrafikknettet, 

c) ytterligere nettfunksjoner som definert i ATM-

hovedplanen, 

d) detaljerte ordninger for samarbeid om beslutnings-

taking mellom medlemsstatene, yterne av flysikrings-

tjenester og nettstyringsfunksjonen i forbindelse med 

oppgavene som er nevnt i nr. 2, 

e) ordninger for samråd med de relevante berørte parter i 

beslutningsprosessen både på nasjonalt og europeisk 

plan og  
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f) innenfor det radiospektrum som er tildelt den 

allmenne lufttrafikken av Den internasjonale 

telekommunikasjonsunion, en fordeling av oppgaver 

og ansvar mellom nettstyringsfunksjonen og nasjonale 

frekvensforvaltere, idet det sikres at de nasjonale 

frekvensforvaltningsfunksjonene fortsetter å utføre de 

frekvenstildelinger som ikke påvirker nettet. I de 

tilfeller der nettet påvirkes, skal de nasjonale 

frekvensforvalterne samarbeide med de ansvarlige for 

nettstyringsfunksjonen for å få en best mulig utnytting 

av frekvensene. 

5. Andre sider ved utformingen av luftrommet enn dem 

som er nevnt i nr. 2, skal tas opp på nasjonalt plan eller på 

planet for funksjonelle luftromsblokker. I denne 

utformingsprosessen skal det tas hensyn til etterspørselen 

og kompleksiteten i trafikken samt nasjonale ytelsesplaner 

eller ytelsesplaner for funksjonelle luftromsblokker, og 

den skal omfatte fullt samråd med relevante 

luftromsbrukere eller relevante grupper som representerer 

luftromsbrukere, og eventuelt militære myndigheter. 

6. Medlemsstatene skal overlate forvaltningen av 

trafikkflytstyringen til Eurocontrol eller et annet upartisk 

og vedkommende organ som er underlagt passende 

tilsynsordninger. 

7. Gjennomføringsregler for trafikkflytstyring, herunder 

de nødvendige tilsynsordninger, skal utarbeides etter 

framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i 

rammeforordningens artikkel 5 nr. 2 og vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i 

rammeforordningens artikkel 5 nr. 3 for å utnytte den 

tilgjengelige kapasiteten i luftrommet best mulig og 

forbedre trafikkflytstyringsprosessen. Disse reglene skal 

bygge på innsyn og effektivitet og sikre at kapasiteten 

gjøres tilgjengelig på en fleksibel og rettidig måte i 

samsvar med anbefalingene i ICAOs regionale 

flysikringsplan for den europeiske region. 

8. Gjennomføringsreglene for trafikkflytstyring skal 

støtte de driftsbeslutninger som ytere av 

flysikringstjenester, lufthavnoperatører og luftroms-

brukere treffer, og skal omfatte følgende områder: 

a) planlegging av flyginger, 

b) bruk av tilgjengelig luftromskapasitet i alle faser av 

flygingen, herunder tildeling av tidsluker, og 

c) bruk av flygeruter i allmenn lufttrafikk, herunder 

― opprettelse av én felles publikasjon for rute- og 

trafikkplanlegging, 

― alternativer for omdirigering av allmenn 

lufttrafikk fra overbelastede områder og 

― prioriteringsregler for den allmenne lufttrafikkens 

tilgang til luftrommet, særlig i perioder med 

overbelastning og ved kriser. 

9. Når Kommisjonen utarbeider og vedtar 

gjennomføringsreglene, skal den på en egnet måte og uten 

at det påvirker sikkerheten ta hensyn til samsvar mellom 

reiseplaner og tidsluker i lufthavnene og den nødvendige 

samordningen med tilgrensende regioner.» 

7. Artikkel 9 oppheves. 

Artikkel 4 

I forordning (EF) nr. 552/2004 gjøres følgende endringer: 

1. Ny artikkel skal lyde: 

«Artikkel 6a 

Alternativ samsvarskontroll 

Et sertifikat som er utstedt i samsvar med 

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 

gjelder komponenter eller systemer, skal ved anvendelsen 

av artikkel 5 og 6 i denne forordning anses som en EF-

erklæring om samsvar eller bruksegnethet eller som en 

EF-verifiseringserklæring dersom det viser at de 

grunnleggende krav i denne forordning og de relevante 

gjennomføringsreglene for samvirkingsevne er overholdt. 

  

(*) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1.» 

2. Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Revisjon av vedleggene 

Tiltak som har som formål å endre ikke-grunnleggende 

bestemmelser i vedleggene for å ta hensyn til den tekniske 

eller driftsmessige utvikling, skal vedtas etter 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt 

i rammeforordningens artikkel 5 nr. 4.» 

3. I artikkel 10 skal nytt nummer lyde: 

«2a. Ved anvendelsen av nr. 2 i denne artikkel kan 

medlemsstatene erklære at systemer og komponenter i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (EATMN) oppfyller 

de grunnleggende krav og er unntatt fra bestemmelsene i 

artikkel 5 og 6.»  
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4. I vedlegg II gjøres følgende endringer: 

a) I del A skal nr. 2 første ledd lyde: 

«Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (EATMN), 

dets systemer og deres komponenter skal på 

koordinert grunnlag støtte nye omforente og validerte 

driftsmodeller som forbedrer flysikringstjenestenes 

kvalitet, bærekraft og effektivitet, særlig med hensyn 

til sikkerhet og kapasitet.» 

b) I del B gjøres følgende endringer: 

i) I nr. 3.1.2 skal første ledd lyde: 

«Systemer for behandling av flygedata skal 

muliggjøre en gradvis innføring av avanserte, 

omforente og validerte driftsmodeller for alle faser 

av flygingen, særlig som angitt i ATM-

hovedplanen.» 

ii) Nr. 3.2.2 skal lyde: 

«3.2.2. Støtte for nye driftsmodeller 

 Systemene for behandling av 

overvåkingsdata skal muliggjøre stadig 

økende tilgang til nye kilder for 

overvåkingsinformasjon på en måte som 

bedrer den samlede tjenestekvaliteten, 

særlig som angitt i ATM-hovedplanen.» 

iii) Nr. 4.2 skal lyde: 

«4.2. Støtte for nye driftsmodeller 

 Kommunikasjonssystemene skal støtte 

innføringen av avanserte, omforente og 

validerte driftsmodeller for alle faser av 

flygingen, særlig som angitt i ATM-

hovedplanen.» 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 6 nr. 2 og 6 i forordning (EF) nr. 551/2004, endret ved 

denne forordning, får anvendelse fra datoen angitt i de 

respektive gjennomføringsregler, men senest 4. desember 2012. 

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

Utferdiget i Strasbourg, 21. oktober 2009. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM 

 President Formann 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 691/2010 

av 29. juli 2010 

om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester og nettverksfunksjoner og om endring 

av forordning (EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav til yting av flysikringstjenester(*) 

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler 

for opprettelse av et felles europeisk luftrom (ramme-

forordningen)(1), særlig artikkel 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 549/2004 kreves det at det ved 

gjennomføringsregler opprettes en ytelsesordning for 

flysikringstjenester og nettverksfunksjoner.  

2) Ytelsesordningen bør bidra til bærekraftig utvikling av 

lufttransportsystemet ved at flysikringstjenestenes 

generelle effektivitet forbedres på sentrale 

ytelsesområder som sikkerhet, miljø, kapasitet og 

kostnadseffektivitet i samsvar med områdene fastsatt i 

ytelsesrammen i ATM-hovedplanen, alt med hensyn til 

overordnede sikkerhetsmål. 

3) Ytelsesordningen bør omfatte indikatorer og bindende 

mål for sentrale ytelsesområder hvorved de fastsatte 

sikkerhetsnivåene fullt ut kan oppnås og opprettholdes, 

samtidig som det kan fastsettes ytelsesmål innenfor 

andre sentrale ytelsesområder. 

4) Ytelsesordningen bør opprettes og forvaltes ut fra et 

langsiktig perspektiv på ordningens bredere 

samfunnsmessige mål. 

5) Ytelsesordningen bør utformes slik at 

flysikringstjenester betraktes i et «gate-to-gate»-

perspektiv som omfatter lufthavnene, med sikte på å 

forbedre nettets samlede ytelse. 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 201 av 3.8.2010,  

s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 29 av 22.5.2014, s. 27. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

6) Når ytelsesordningen utarbeides og overvåkes, bør det 

tas behørig hensyn til den gjensidige avhengigheten 

mellom nasjonalt plan og planet for funksjonelle 

luftromsblokker og nettet samt den gjensidige 

avhengigheten mellom ytelsesmål, alt med hensyn til 

overordnede sikkerhetsmål. 

7) Ytelsesplanene bør inneholde medlemsstatenes innsats i 

hele referanseperioden for å oppnå målene for det felles 

europeiske luftrom og for å oppnå balanse mellom alle 

luftromsbrukeres behov og tjenestene som yterne av 

flysikringstjenester leverer. 

8) Nasjonale tilsynsmyndigheter spiller en sentral rolle i 

gjennomføringen av ytelsesordningen. Medlemsstatene 

bør derfor sikre at de kan oppfylle de nye forpliktelsene 

på en effektiv måte. 

9) Ytelsesplanene bør inneholde en beskrivelse av 

tiltakene, for eksempel premieringsordninger, som skal 

få berørte parter til å forbedre ytelsen på nasjonalt og 

europeisk plan og innenfor de funksjonelle 

luftromsblokkene. 

10) Under omstendigheter som ikke kunne forutses da 

ytelsesplanene ble vedtatt, som ikke kan avhjelpes, og 

som medlemsstatene og enhetene som berøres av 

ytelsesmålene, ikke har herredømme over, bør 

opprettelse av egnede varslingsordninger gjøre det 

mulig å treffe hensiktsmessige tiltak med sikte på å 

opprettholde sikkerhetskravene og kontinuiteten i 

tjenestene. 

11) Effektive samråd mellom berørte parter bør finne sted 

både på nasjonalt plan og EU-plan og/eller innenfor 

funksjonelle luftromsblokker.  

2017/EØS/79/36 
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12) Samtidig som det skal tas behørig hensyn til 

effektiviteten av militære operasjoner, er sivilt-militært 

samarbeid og koordinering av største betydning for å nå 

ytelsesmålene.  

13) Ytelsesordningen bør ikke berøre bestemmelsene i 

artikkel 13 i forordning (EF) nr. 549/2004, som har til 

formål å beskytte grunnleggende sikkerhetsinteresser 

eller forsvarspolitiske interesser. 

14) Det bør velges sentrale ytelsesindikatorer som er 

spesifikke og målbare, og som gjør det mulig å fordele 

ansvaret for å nå ytelsesmålene. De tilhørende målene 

bør være oppnåelige, realistiske og rettidige og ta sikte 

på å styre den bærekraftige ytelsen av 

flysikringstjenester på en effektiv måte. 

15) Gjennomføringen av bindende ytelsesmål som støttes av 

premieringstiltak som kan være av økonomisk art, må 

være hensiktsmessig forbundet med rådsforordning (EF) 

nr. 1794/2006 av 6. desember 2006 om fastsettelse av 

en felles avgiftsordning for flysikringstjenester(1). 

16) Opprettelsen og gjennomføringen av sentrale 

ytelsesindikatorer og ytelsesmål krever samsvar med 

sikkerhetsmålene og sikkerhetsstandardene fastsatt i 

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(2) og 

forordningens gjennomføringsregler samt de tiltakene 

som er truffet av Den europeiske union for å oppnå og 

opprettholde disse målene. 

17) I referanseperiodene bør det innføres en effektiv prosess 

for ytelsesovervåking for å sikre at ytelsen utvikles slik 

at det blir mulig å oppfylle målene, og om nødvendig 

innføre hensiktsmessige tiltak. 

18) Når det skal fastsettes felles ytelsesmål for EU for den 

første referanseperioden, bør Kommisjonen ta behørig 

hensyn til den faktiske økonomiske situasjonen hos 

yterne av flysikringstjenestene, særlig som følge av 

kostnadsbegrensende tiltak som allerede er iverksatt, 

særlig siden 2009, samt eventuell for høy eller for lav 

innkreving av underveisavgifter som skal framføres fra 

tidligere år. Det bør også tas behørig hensyn til de 

framskritt som allerede er oppnådd i de eksisterende 

funksjonelle luftromsblokkene. 

19) I henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 

549/2004 får denne forordning anvendelse på 

nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring omhandlet i 

artikkel 6 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

  

(1) EUT L 341 av 7.12.2006, s. 3. 

(2) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

nr. 551/2004(3) gjennom en hensiktsmessig endring av 

denne forordning. 

20) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelsen fra Komiteen for det felles luftrom — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes de tiltakene som er 

nødvendige for å forbedre flysikringstjenestenes og 

nettverksfunksjonenes samlede ytelse for allmenn lufttrafikk 

innenfor ICAO-regionene Europa og Afrika, der 

medlemsstatene har ansvaret for å yte flysikringstjenester, med 

henblikk på å oppfylle kravene fra alle luftromsbrukere. 

2. Ved fastsettelse av mål får denne forordning anvendelse 

på flysikringstjenester levert av ytere av lufttrafikktjenester 

utpekt i samsvar med artikkel 8 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 550/2004(4) og av ytere av 

flyværtjenester dersom disse er utpekt i samsvar med artikkel 9 

nr. 1 i nevnte forordning. 

3. Medlemsstatene kan beslutte å ikke anvende denne 

forordning på terminalflysikringstjenester som ytes i lufthavner 

med mindre enn 50 000 kommersielle flybevegelser i året. De 

skal underrette Kommisjonen om dette. Dersom ingen av 

lufthavnene i en medlemsstat har over 50 000 kommersielle 

flybevegelser i året, gjelder ytelsesmålene som et minimum for 

den lufthavnen som har det høyeste antall kommersielle 

flybevegelser. 

4. Dersom en medlemsstat anser at noen av eller alle dens 

terminalflysikringstjenester er underlagt markedsvilkår, skal 

den i samsvar med framgangsmåtene fastsatt i artikkel 1 nr. 6 i 

forordning (EF) nr. 1794/2006 og med støtte fra den nasjonale 

tilsynsmyndigheten, senest tolv måneder før begynnelsen av 

hver referanseperiode vurdere om vilkårene fastsatt i vedlegg I 

til nevnte forordning er oppfylt. Dersom medlemsstaten 

konstaterer at vilkårene er oppfylt, uavhengig av antall 

kommersielle flybevegelser, kan den beslutte å ikke fastsette 

faste kostnader i henhold til nevnte forordning og å ikke innføre 

bindende mål for tjenestenes kostnadseffektivitet. 

5. I henhold til artikkel 11 nr. 6 bokstav c) ii) i forordning 

(EF) nr. 549/2004 og artikkel 15 nr. 2 bokstav a) og b) i 

forordning (EF) nr. 550/2004, og uten at artikkel 4 nr. 2 i denne 

forordning berøres, gjelder målene for kostnadseffektivitet alle 

faste kostnader som kan pålegges luftromsbrukere.  

  

(3) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(4) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 
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6. Medlemsstatene kan også anvende denne forordning 

a) i luftrom som de er ansvarlige for i andre ICAO-områder, 

forutsatt at de underretter Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om dette, og uten at det berører 

medlemsstatenes rettigheter og plikter i henhold til 

Chicago-konvensjonen av 1944 om internasjonal sivil 

luftfart (Chicago-konvensjonen), 

b) på ytere av flysikringstjenester som har fått tillatelse til å 

yte flysikringstjenester uten sertifikat, i samsvar med 

artikkel 7 nr. 5 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

7.  Uten hensyn til bestemmelsene om vern av opplysninger 

i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/42/EF(1) og 

direktivets gjennomføringsforordninger, kommisjonsforordning 

(EF) nr. 1321/2007(2) og (EF) nr. 1330/2007(3) får kravene om 

innberetning av data som definert i kapittel V anvendelse på 

nasjonale myndigheter, ytere av flysikringstjenester, 

lufthavnoperatører, lufthavnkoordinatorer og luftfartsselskaper 

på vilkårene fastsatt i vedlegg IV. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 anvendelse. 

Videre menes med 

a)  «lufthavnoperatør» lufthavnadministrasjon som definert i 

rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993 om 

fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker i 

lufthavnene i Fellesskapet(4), 

b)  «data» alle kvalitative, kvantitative og andre relevante 

opplysninger som er knyttet til yting av flysikringstjenester, 

og som samles inn og behandles systematisk av, eller på 

vegne av, Kommisjonen med sikte på gjennomføring av 

ytelsesordningen, 

c) «ytelsesindikatorer» indikatorene som brukes til 

overvåking, referansemåling og vurdering av ytelsen, 

d) «sentrale ytelsesindikatorer» ytelsesindikatorene som 

brukes for å fastsette ytelsesmål, 

e) «kommersielle flybevegelser» summen av starter og 

landinger som omfatter transport av passasjerer, frakt eller 

post mot vederlag eller leie, beregnet som gjennomsnittet i 

  

(1) EUT L 167 av 4.7.2003, s. 23. 

(2) EUT L 294 av 13.11.2007, s. 3. 

(3) EUT L 295 av 14.11.2007, s. 7. 

(4) EFT L 14 av 22.11.1993, s. 1. 

de siste tre årene før ytelsesplanen ble vedtatt, uavhengig av 

største tillatte startmasse og antall passasjerseter som er 

benyttet, 

f) «bindende mål» et ytelsesmål som er vedtatt av 

medlemsstater som ledd i en nasjonal ytelsesplan eller en 

ytelsesplan for en funksjonell luftromsblokk, og som 

omfattes av en premieringsordning med belønninger, tiltak 

med avskrekkende virkning og/eller planer om korrigerende 

tiltak, 

g) «luftfartsselskap» et lufttransportforetak med gyldig lisens 

utstedt av en medlemsstat i samsvar med unionsretten, 

h) «representant for luftromsbrukere» enhver juridisk person 

og ethvert rettssubjekt som representerer interessene til én 

eller flere kategorier brukere av flysikringstjenester, 

i) «faste kostnader» kostnadene som definert i artikkel 15 nr. 

2 bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 550/2004, 

j) «nasjonale myndigheter» reguleringsmyndighetene på 

nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker 

som kan inndrive sine kostnader fra luftromsbrukere når 

kostnadene oppstår i forbindelse med yting av 

flysikringstjenester i henhold til artikkel 5 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 1794/2006, 

k) «rettferdighetskultur» en kultur der operatører i fremste 

linje og andre ikke straffes for handlinger, unnlatelser eller 

beslutninger som står i rimelig forhold til deres erfaring og 

utdanning, men der grov uaktsomhet, forsettlige 

overtredelser og destruktive handlinger ikke tolereres, 

l) «lufthavnkoordinator» den funksjonen som er opprettet på 

koordinerte lufthavner i henhold til forordning (EØF)  

nr. 95/93, 

m) «ytelsesovervåking» den løpende prosessen med å samle 

inn og analysere data for å måle et systems faktiske ytelse i 

forhold til forhåndsdefinerte mål, 

Artikkel 3 

Organ for ytelsesvurdering 

1. Dersom Kommisjonen beslutter å utpeke et organ for 

ytelsesvurdering for å bistå ved gjennomføringen av 

ytelsesordningen, skal en slik utpeking være for et bestemt 

tidsrom og falle sammen med referanseperiodene. 

2. Organet for ytelsesvurdering skal ha hensiktsmessig 

kompetanse og være upartisk, slik at det selvstendig kan utføre 

oppgavene det tildeles av Kommisjonen, særlig innenfor de 

sentrale ytelsesområdene.  
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3. Organet for ytelsesvurdering skal bistå Kommisjonen i 

gjennomføringen av ytelsesordningen, særlig med følgende 

oppgaver: 

a) samle inn, undersøke, validere og formidle ytelsesrelaterte 

data, 

b) definere nye eller tilpasse sentrale ytelsesområder i samsvar 

med områdene fastsatt i ytelsesrammen i ATM-

hovedplanen, som omhandlet i artikkel 8 nr. 1, og 

tilhørende sentrale ytelsesindikatorer, 

c) fastsette, fra og med den andre referanseperioden, 

hensiktsmessige sentrale ytelsesindikatorer som på alle de 

sentrale ytelsesområdene skal omfatte nettverks-

funksjonenes og flysikringstjenestenes ytelse både ved 

underveistjenester og terminaltjenester, 

d) fastsette eller revidere felles ytelsesmål for EU, 

e) fastsette terskler for aktivering av varslingsordningene 

omhandlet i artikkel 9 nr. 3, 

f) vurdere samsvaret mellom vedtatte ytelsesplaner, herunder 

ytelsesmål, og de felles målene for EU, 

g) vurdere, der det er relevant, samsvaret mellom varslings-

tersklene vedtatt i henhold til artikkel 18 nr. 3 og de felles 

varslingstersklene for EU omhandlet i artikkel 9 nr. 3, 

h) vurdere, der det er relevant, de reviderte ytelsesmålene eller 

korrigerende tiltakene som berørte medlemsstater har 

vedtatt, 

i) overvåke, utføre referansemålinger og vurdere 

flysikringstjenestenes ytelse på nasjonalt plan og EU-plan 

samt innenfor funksjonelle luftromsblokker, 

j) overvåke, utføre referansemålinger og vurdere nettverks-

funksjonenes ytelse, 

k) overvåke ATM-nettets samlede ytelse løpende, herunder 

utarbeide årsrapporter til Komiteen for det felles luftrom, 

l) vurdere i hvilken grad ytelsesmålene er oppnådd på slutten 

av hver referanseperiode med sikte på å forberede 

påfølgende periode. 

4.  På anmodning fra Kommisjonen skal organet for 

ytelsesvurdering framlegge ad hoc-opplysninger eller rapporter 

om ytelsesrelaterte spørsmål. 

5. Organet for ytelsesvurdering kan rapportere og komme 

med anbefalinger til Kommisjonen for å forbedre ordningen. 

6. For forholdet til nasjonale tilsynsmyndigheter gjelder 

følgende: 

a) For at organet for ytelsesvurdering skal kunne overvåke 

ATM-nettets samlede ytelse løpende, skal det innhente 

nødvendig informasjon fra de nasjonale 

tilsynsmyndighetene om nasjonale ytelsesplaner eller 

ytelsesplaner for funksjonelle luftromsblokker. 

b) Organet for ytelsesvurdering skal på anmodning fra 

nasjonale tilsynsmyndigheter bistå dem ved å gi uavhengige 

synspunkter på spørsmål som vedrører ytelsen på nasjonalt 

plan eller innenfor funksjonelle luftromsblokker, herunder 

faktabaserte sammenligninger av ytere av 

flysikringstjenester som arbeider under tilsvarende forhold 

(referansemåling), analyser av ytelsesendringer de siste fem 

årene eller analyser av prognoser. 

c) Nasjonale tilsynsmyndigheter kan be om bistand fra organet 

for ytelsesvurdering for å definere de ulike intervallene for 

veiledende verdier ved fastsettelsen av nasjonale mål eller 

mål for funksjonelle luftromsblokker, i et europeisk 

perspektiv. Disse verdiene skal være tilgjengelige for 

nasjonale tilsynsmyndigheter, ytere av flysikringstjenester, 

lufthavnoperatører og luftromsbrukere. 

7. Organet for ytelsesvurdering skal etter behov samarbeide 

med Det europeiske flysikkerhetsbyrå om oppgavene 

omhandlet i nr. 3 når oppgavene er knyttet til sikkerhet, for å 

sikre samsvar med målene og standardene som opprettes og 

gjennomføres i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008. 

8. For at organet for ytelsesvurdering skal kunne utføre den 

løpende overvåkingen av ATM-nettets samlede ytelse, skal 

organet utarbeide hensiktsmessige ordninger for samarbeid med 

ytere av flysikringstjenester, lufthavnoperatører, lufthavn-

koordinatorer og luftfartsselskaper. 

Artikkel 4 

Nasjonale tilsynsmyndigheter 

1. De nasjonale tilsynsmyndighetene har ansvaret for å 

utarbeide ytelsesplaner, føre tilsyn med ytelsen samt overvåke 

ytelsesplaner og –mål på nasjonalt plan eller innenfor 

funksjonelle luftromsblokker. Tilsynsmyndighetene skal utføre 

disse oppgavene på en upartisk, uavhengig og åpen måte. 

2. Medlemsstatene skal sikre at de nasjonale 

tilsynsmyndighetene har, eller har tilgang til, de ressursene og 

den kompetansen som er nødvendig innenfor alle sentrale 

ytelsesområder for å utføre oppgavene fastsatt i denne 

forordning, herunder granskingsmyndighet, til å utføre 

oppgavene omhandlet i artikkel 19. 

3. Dersom en medlemsstat har mer enn én nasjonal 

tilsynsmyndighet, skal den underrette Kommisjonen om 

hvilken nasjonal tilsynsmyndighet som har ansvaret for den 

nasjonale samordningen og forbindelsen med Kommisjonen når 

det gjelder gjennomføringen av denne forordning.  
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Artikkel 5 

Funksjonelle luftromsblokker 

1. Medlemsstatene skal fremme nært samarbeid mellom de 

nasjonale tilsynsmyndighetene for å utarbeide en ytelsesplan 

innenfor en funksjonell luftromsblokk. 

2. Dersom medlemsstatene beslutter å vedta en ytelsesplan 

innenfor en funksjonell luftromsblokk, skal de 

a) sikre at ytelsesplanen er i samsvar med malen fastsatt i 

vedlegg II, 

b) underrette Kommisjonen om hvilken nasjonal 

tilsynsmyndighet eller hvilket nasjonalt organ som har 

ansvaret for samordningen innenfor den funksjonelle 

luftromsblokken og for forbindelsen med Kommisjonen når 

det gjelder gjennomføringen av ytelsesplanen, 

c) treffe egnede tiltak for å sikre at 

i) ett enkelt mål fastsettes for hver sentral 

ytelsesindikator, 

ii) tiltakene omhandlet i artikkel 11 nr. 3 bokstav d) i 

forordning (EF) nr. 549/2004 fastsettes og iverksettes i 

referanseperioden når målene ikke nås. Til dette formål 

anvendes de årlige verdiene i ytelsesplanen. 

iii) konsekvensene av å oppfylle eller ikke oppfylle målene 

fordeles hensiktsmessig innenfor den funksjonelle 

luftromsblokken, 

d) ha felles ansvar for at ytelsesmålene fastsatt for den 

funksjonelle luftromsblokken oppfylles, 

e) legge sammen de nasjonale målene for kostnadseffektivitet 

dersom det ikke er opprettet en felles avgiftssone i henhold 

til artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1794/2006, og til 

orientering framlegge et totalbeløp som viser innsatsen som 

er gjort for å øke kostnadseffektiviteten innenfor den 

funksjonelle luftromsblokken. 

3. Dersom medlemsstatene i en funksjonell luftromsblokk 

ikke vedtar en ytelsesplan med mål for den funksjonelle 

luftromsblokken, skal de til orientering underrette 

Kommisjonen om de samlede ytelsesmålene og vektlegge 

samsvaret mellom den funksjonelle luftromsblokkens 

ytelsesmål og de felles ytelsesmålene for EU. 

Artikkel 6 

Samordning med Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 

I henhold til artikkel 13a i forordning (EF) nr. 549/2004 og i 

samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 skal Kommisjonen 

eventuelt samordne med EASA 

a) ytelsesordningens sikkerhetsaspekter, herunder opprette, 

revidere og gjennomføre sentrale ytelsesindikatorer for 

sikkerhet og felles ytelsesmål for sikkerhet for EU samt 

framlegge forslag om hensiktsmessige tiltak etter aktivering 

av en varslingsordning, 

b) at de sentrale ytelsesindikatorene for sikkerhet og målene 

for sikkerhet er i samsvar med gjennomføringen av det 

europeiske flysikkerhetsprogram slik det måtte bli vedtatt 

av Den europeiske union. 

Artikkel 7 

Referanseperiodens varighet 

1. Ytelsesordningens første referanseperiode skal omfatte 

kalenderårene 2012 til og med 2014. De etterfølgende 

referanseperiodene skal omfatte fem kalenderår, med mindre 

annet besluttes ved endring av denne forordning. 

2. Den samme referanseperioden gjelder for felles 

ytelsesmål for EU og for ytelsesplaner og ytelsesmål nasjonalt 

eller innenfor funksjonelle luftromsblokker. 

Artikkel 8 

Sentrale ytelsesområder og ytelsesindikatorer 

1.  Ved fastsettelse av målene skal Kommisjonen beslutte 

om andre sentrale ytelsesområder skal legges til eller tilpasses i 

henhold til artikkel 11 nr. 4 bokstav b) i forordning (EF) nr. 

549/2004 i samsvar med framgangsmåten omhandlet i artikkel 

5 nr. 3 i nevnte forordning. 

2. Ved fastsettelse av mål skal én eller et begrenset antall 

sentrale ytelsesindikatorer tilsvare hvert sentrale ytelsesområde. 

Flysikringstjenestenes ytelse skal vurderes ut fra bindende mål 

for hver enkelt sentrale ytelsesindikator. 

3. De sentrale ytelsesindikatorene for å fastsette felles mål 

for EU som er valgt for hvert sentrale ytelsesområde, er angitt i 

vedlegg I avsnitt 1. 

4. De sentrale ytelsesindikatorene som brukes for å fastsette 

ytelsesmålene nasjonalt eller innenfor funksjonelle 

luftromsblokker, er angitt i vedlegg I avsnitt 2. 

5. De sentrale ytelsesindikatorene skal ikke endres i løpet av 

en referanseperiode. Endringer skal vedtas ved endring av 

denne forordning senest seks måneder før nye felles ytelsesmål 

for EU vedtas.  
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6. I tillegg til de sentrale ytelsesområdene og de sentrale 

ytelsesindikatorene omhandlet i denne artikkel kan 

medlemsstatene nasjonalt eller innenfor funksjonelle 

luftromsblokker beslutte å etablere og bruke flere 

ytelsesindikatorer med tilhørende mål enn de som er angitt i 

vedlegg I avsnitt 2, i forbindelse med sin egen 

ytelsesovervåking og/eller som ledd i sine egne ytelsesplaner. 

Disse ytterligere indikatorene og målene skal bidra til å oppnå 

de felles mål for EU og derved målene på nasjonalt plan og 

innenfor funksjonelle luftromsblokker. De kan f.eks. omfatte og 

beskrive ytelsesplanens sivil-militære eller meteorologiske 

aspekter. Disse ytterligere indikatorene og målene kan ledsages 

av hensiktsmessige premieringsordninger som fastsettes 

nasjonalt eller innenfor funksjonelle luftromsblokker. 

KAPITTEL II 

UTARBEIDING AV YTELSESPLANER 

Artikkel 9 

Felles ytelsesmål for EU 

1. Kommisjonen skal vedta felles ytelsesmål for EU etter 

framgangsmåten omhandlet i artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 549/2004, idet det tas hensyn til relevante innspill fra 

nasjonale tilsynsmyndigheter, og etter samråd med berørte 

parter som omhandlet i artikkel 10 i nevnte forordning, 

eventuelle andre relevante organisasjoner og Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå når det gjelder sikkerhetsaspekter forbundet 

med ytelsen. 

2.  Kommisjonen skal framlegge forslag om felles mål for 

EU senest 15 måneder før referanseperiodens begynnelse og 

vedta disse senest 12 måneder før referanseperiodens 

begynnelse. 

3.  Samtidig som Kommisjonen vedtar de felles 

ytelsesmålene for EU, skal den fastsette varslingsterskler for 

hver enkelt sentrale ytelsesindikator, slik at dersom tersklene 

overskrides, kan varslingsordningene omhandlet i artikkel 18 

aktiveres. Varslingsterskler for den sentrale ytelsesindikatoren 

for kostnadseffektivitet skal omfatte både trafikk- og 

kostnadsutvikling. 

4.  Kommisjonen skal underbygge hvert felles ytelsesmål for 

EU med en beskrivelse av forutsetningene og begrunnelsen for 

fastsettelsen av disse målene, herunder anvendelse av innspill 

fra nasjonale tilsynsmyndigheter og andre faktabaserte data, 

trafikkprognoser og eventuelt forventede nivåer for faktiske 

faste kostnader for Den europeiske union. 

Artikkel 10 

Utarbeiding av ytelsesplaner 

1. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal på nasjonalt plan 

eller innenfor funksjonelle luftromsblokker utarbeide 

ytelsesplaner med mål som er i samsvar med de felles 

ytelsesmålene for EU og vurderingskriteriene fastsatt i vedlegg 

III. Det skal bare foreligge én ytelsesplan per medlemsstat eller 

per funksjonelle luftromsblokk når de berørte medlemsstater 

beslutter å utarbeide en ytelsesplan for en funksjonell 

luftromsblokk i henhold til artikkel 5 nr. 1 og 2. 

2. Som støtte for utarbeidingen av ytelsesplanene skal de 

nasjonale tilsynsmyndighetene sikre at 

a) yterne av flysikringstjenester informerer om relevante deler 

av sine forretningsplaner, som skal være utarbeidet i 

samsvar med de felles målene for EU, 

b) berørte parter rådspørres om ytelsesplanen og målene i 

henhold til artikkel 10 i forordning (EF) nr. 549/2004. 

Berørte parter skal motta relevant informasjon senest tre 

uker før samrådsmøtet. 

3. Ytelsesplanene skal særlig inneholde 

a) trafikkprognoser uttrykt i tjenesteenheter for hvert år i 

referanseperioden sammen med en begrunnelse for tallene 

som brukes, 

b) faste kostnader for flysikringstjenestene som 

medlemsstaten(e) har fastsatt i henhold til artikkel 15 nr. 2 

bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 550/2004, 

c) beskrivelse av investeringene som er nødvendige for å 

oppfylle ytelsesmålene, sammen med en beskrivelse av 

målenes relevans i forhold til den europeiske ATM-

hovedplanen og målenes sammenheng med de viktigste 

områdene og retningslinjene for framdrift og endringer 

fastsatt i hovedplanen, 

d) ytelsesmål for hvert relevante sentrale ytelsesområde, 

fastsatt med henvisning til hver sentral ytelsesindikator, for 

hele referanseperioden, med årlige verdier for overvåking 

og premiering, 

e) beskrivelse av planens sivil-militære aspekter med 

angivelse av ytelsen når det gjelder fleksibel bruk av 

luftrommet med henblikk på å øke kapasiteten, samtidig 

som det tas behørig hensyn til de militære oppdragenes 

effektivitet, og dersom det anses som hensiktsmessig, 

relevante ytelsesindikatorer og mål i samsvar med 

ytelsesplanens indikatorer og mål, 

f) beskrivelse av og begrunnelse for hvordan ytelsesmålene 

omhandlet i bokstav d) er i samsvar med og bidrar til de 

felles ytelsesmålene for EU, 

g) tydelig identifikasjon av de ulike enhetene som har ansvar 

for at målene oppfylles, og enhetenes spesifikke bidrag, 

h) beskrivelse av premieringsordningene som skal gjelde de 

ulike ansvarlige enhetene for å oppmuntre dem til å 

oppfylle målene i referanseperioden,  



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/459 

 

i) nasjonale tilsynsmyndigheters tiltak for å overvåke at 

ytelsesmålene oppfylles, 

j) beskrivelse av resultatet av samrådet med berørte parter, 

herunder spørsmål reist av deltakerne og vedtatte tiltak. 

4.  Ytelsesplanene skal bygge på malen i vedlegg II og kan, 

dersom medlemsstatene beslutter det i henhold til artikkel 8  

nr. 6, omfatte ytterligere indikatorer med tilhørende mål. 

Artikkel 11 

Premieringsordninger 

1. Premieringsordningene som medlemsstatene innfører som 

ledd i ytelsesplanen, skal være i samsvar med følgende 

generelle prinsipper: 

a) De skal være effektive, forholdsmessige og troverdige og 

ikke endres i referanseperioden. 

b) De skal gjennomføres på en ikke-diskriminerende og åpen 

måte for å bidra til å forbedre ytingen av tjenester. 

c) De skal være en del av rammereglene som alle berørte 

parter på forhånd kjenner, og de skal anvendes gjennom 

hele referanseperioden. 

d) De skal fungere som pådriver for enheter som berøres av 

målfastsettelsen, slik at et høyt ytelsesnivå og tilhørende 

mål nås. 

2. Formålet med premieringstiltakene knyttet til 

sikkerhetsmålene er å oppmuntre til at de påkrevde 

sikkerhetsmålene oppnås fullt ut og opprettholdes, samtidig 

som det er mulig å forbedre ytelsen på andre sentrale 

ytelsesområder. De skal ikke være av økonomisk art, men bestå 

av handlingsplaner med tidsfrister og/eller tilhørende tiltak i 

henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 2096/2005 av  

20. desember 2005 om fastsettelse av felles krav til yting av 

flysikringstjenester(1) og/eller gjennomføringsregler i henhold 

til forordning (EF) nr. 216/2008. 

3. Premieringstiltakene knyttet til målene for 

kostnadseffektivitet skal være av økonomisk art og skal 

forvaltes i henhold til relevante bestemmelser i artikkel 11a i 

forordning (EF) nr. 1794/2006. De skal bestå av en 

risikodelingsordning på nasjonalt plan eller innenfor 

funksjonelle luftromsblokker. 

4. Premieringstiltakene knyttet til kapasitetsmålene kan være 

av økonomisk eller annen art, herunder planer om korrigerende 

tiltak med tidsfrister og tilhørende tiltak, som kan omfatte 

bonuser og sanksjoner vedtatt av medlemsstatene. Økonomiske 

premieringstiltak skal forvaltes i henhold til bestemmelsene i 

artikkel 12 i forordning (EF) nr. 1794/2006. 

  

(1) EUT L 335 av 21.12.2005, s. 13. 

5. Formålet med premieringstiltakene knyttet til miljømål 

skal være å oppmuntre til at de påkrevde miljømessige 

ytelsesnivåene nås, samtidig som det er mulig å forbedre 

ytelsen på andre sentrale ytelsesområder. De skal være av 

økonomisk eller annen art og skal vedtas av medlemsstatene 

idet det tas hensyn til lokale forhold. 

6. I tillegg kan medlemsstatene, på nasjonalt plan eller 

innenfor funksjonelle luftromsblokker, opprette eller godkjenne 

premieringsordninger for luftromsbrukere i henhold til artikkel 

12 i forordning (EF) nr. 1794/2006. 

KAPITTEL III 

VEDTAKELSE AV YTELSESPLANER 

Artikkel 12 

Første vedtakelse av ytelsesplaner 

Etter forslag fra de nasjonale tilsynsmyndighetene skal 

medlemsstatene på nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle 

luftromsblokker vedta sine ytelsesplaner med bindende 

ytelsesmål og underrette Kommisjonen om disse senest seks 

måneder etter at de felles målene for EU er vedtatt. 

Artikkel 13 

Vurdering av ytelsesplanene og revisjon av målene 

1. Kommisjonen skal vurdere ytelsesplanene, målene i 

planene og særlig hvorvidt planene er i samsvar med og bidrar 

tilstrekkelig til de felles ytelsesmålene for EU, på grunnlag av 

kriteriene i vedlegg III, samtidig som det tas tilbørlig hensyn til 

situasjonen slik den kan ha utviklet seg fra datoen for 

vedtakelse av de felles målene for EU til datoen for vurdering 

av ytelsesplanen. 

2. Dersom ytelsesmålene i en ytelsesplan viser seg å være i 

samsvar med og utgjør et tilstrekkelig bidrag til de felles 

målene for EU, skal Kommisjonen underrette den eller de 

berørte medlemsstatene om dette senest fire måneder etter at 

planen er mottatt. 

3. Dersom det viser seg at ett eller flere av ytelsesmålene i 

en ytelsesplan ikke er i samsvar med og ikke bidrar tilstrekkelig 

til de felles målene for EU, kan Kommisjonen senest fire 

måneder etter at planen er mottatt, og etter framgangsmåten 

omhandlet i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 549/2004, 

beslutte å utstede en anbefaling til den eller de berørte 

medlemsstatene om å vedta ett eller flere reviderte ytelsesmål. 

En slik beslutning skal treffes etter samråd med den eller de 

berørte medlemsstatene og skal angi nøyaktig hvilke mål som 

må revideres, samt begrunnelsen for Kommisjonens vurdering. 

4. I slike tilfeller og senest to måneder etter at anbefalingen 

er utstedt, skal den eller de berørte medlemsstatene vedta 

reviderte ytelsesmål, idet det tas behørig hensyn til 

Kommisjonens synspunkter samt hensiktsmessige tiltak for å nå 

disse målene, og skal underrette Kommisjonen om dette.  
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Artikkel 14 

Vurdering av reviderte ytelsesmål og vedtakelse av 

korrigerende tiltak 

1. Senest to måneder etter at Kommisjonen er underrettet, 

skal den på grunnlag av kriteriene i vedlegg III vurdere de 

reviderte ytelsesmålene og særlig hvorvidt målene er i 

samsvar med og bidrar tilstrekkelig til de felles 

ytelsesmålene for EU. 

2. Dersom de reviderte målene omhandlet i artikkel 13 nr. 

4 viser seg å være i samsvar med og bidrar tilstrekkelig til de 

felles målene for EU, skal Kommisjonen underrette den eller 

de berørte medlemsstatene om dette senest to måneder etter 

at de reviderte målene er mottatt. 

3. Dersom de reviderte målene og relevante tiltakene 

fortsatt ikke er i samsvar med og ikke bidrar tilstrekkelig til 

de felles målene for EU, kan Kommisjonen senest to 

måneder etter at de reviderte målene er mottatt, og etter 

framgangsmåten omtalt i artikkel 5 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 549/2004, beslutte at den eller de berørte medlemsstatene 

skal treffe korrigerende tiltak. 

4. En slik beslutning skal angi nøyaktig hvilke mål som 

må revideres, og begrunnelsen for Kommisjonens vurdering. 

Beslutningen kan inneholde en angivelse av hvilket 

ytelsesnivå som forventes for disse målene, slik at den elle 

de berørte medlemsstatene kan treffe hensiktsmessige 

korrigerende tiltak, og/eller den kan inneholde forslag til 

hensiktsmessige tiltak. 

5. Senest to måneder etter Kommisjonens beslutning skal 

de korrigerende tiltakene som er vedtatt av den eller de 

berørte medlemsstateneer, meddeles Kommisjonen sammen 

med de elementene som viser at samsvar med 

Kommisjonens beslutning er sikret. 

Artikkel 15 

Ytelsesplaner eller korrigerende tiltak som vedtas etter 

referanseperiodens begynnelse 

Ytelsesplaner eller korrigerende tiltak som vedtas etter 

referanseperiodens begynnelse som følge av gjennomføringen 

av framgangsmåtene i artikkel 13 og 14, gjelder med 

tilbakevirkende kraft fra og med referanseperiodens første dag. 

Artikkel 16 

Revisjon av de felles målene for EU 

1. Kommisjonen kan beslutte å revidere de felles målene for 

EU i henhold til framgangsmåten omhandlet i artikkel 5 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 

a) før referanseperiodens begynnelse når den har omfattende 

dokumentasjon på at de opprinnelige dataene, 

forutsetningene og begrunnelsene som ble brukt til å 

fastsette de opprinnelige felles målene for EU, ikke lenger 

gjelder, 

b) i referanseperioden dersom en varslingsordning omhandlet i 

artikkel 18 er aktivert. 

2. En revisjon av de felles målene for EU kan føre til endring 

av eksisterende ytelsesplaner. I slike tilfeller kan Kommisjonen 

beslutte å foreta en hensiktsmessig justering av tidsplanen 

fastsatt i kapittel II og III i denne forordning. 

KAPITTEL IV 

OVERVÅKING AV OM YTELSESMÅLENE OPPNÅS 

Artikkel 17 

Løpende overvåking og rapportering 

1. De nasjonale tilsynsmyndighetene på nasjonalt plan eller 

innenfor funksjonelle luftromsblokker og Kommisjonen skal 

overvåke gjennomføringen av ytelsesplanene. Dersom målene 

ikke nås i løpet av referanseperioden, skal de nasjonale 

tilsynsmyndighetene iverksette hensiktsmessige tiltak i henhold 

til ytelsesplanen for å avhjelpe situasjonen. Til dette formål 

anvendes de årlige verdiene i ytelsesplanen. 

2. Dersom Kommisjonen konstaterer en vesentlig og 

vedvarende forringelse av ytelsen i en medlemsstat eller en 

funksjonell luftromsblokk som påvirker andre stater som er 

parter i det felles europeiske luftrom og/eller hele det 

europeiske luftrom, kan den anmode de berørte medlemsstatene 

og tilsynsmyndighetene eller berørte organer på nasjonalt plan 

eller innenfor den funksjonelle luftromsblokken om å fastsette 

og treffe hensiktsmessige tiltak for å nå målene fastsatt i 

ytelsesplanen, og å underrette Kommisjonen om slike tiltak. 

3. Medlemsstatene skal rapportere til Kommisjonen om 

overvåking som tilsynsmyndighetene på nasjonalt plan eller 

innenfor funksjonelle luftromsblokker gjennomfører av 

ytelsesplaner og mål, minst en gang i året og når det er risiko 

for at ytelsesmålene ikke nås. Kommisjonen skal minst en gang 

i året rapportere til Komiteen for det felles luftrom i hvilken 

gradytelsesmålene er oppnådd.  

Artikkel 18 

Varslingsordninger 

1. Dersom varslingstersklene nevnt i artikkel 9 nr. 3 

overskrides på EU-plan som følge av omstendigheter som ikke 

kunne forutses ved periodens begynnelse, som ikke kan 

avhjelpes, og som medlemsstatene ikke har herredømme over, 

skal Kommisjonen vurdere situasjonen i samråd med 

medlemsstatene i Komiteen for det felles luftrom og komme 

med forslag til hensiktsmessige tiltak innen tre måneder, noe 

som kan innebære revisjon av de felles ytelsesmålene for EU og 

dermed revisjon av ytelsesmålene på nasjonalt plan eller 

innenfor funksjonelle luftromsblokker.  
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2. Dersom varslingstersklene omhandlet i artikkel 9 nr. 3 

overskrides på nasjonalt plan eller innenfor funksjonelle 

luftromsblokker som følge av omstendigheter som ikke kunne 

forutses ved periodens begynnelse, som ikke kan avhjelpes, og 

som medlemsstatene og enhetene som berøres av 

ytelsesmålene, ikke har herredømme over, skal den nasjonale 

tilsynsmyndigheten eller det berørte organ innen tre måneder 

vurdere situasjonen i samarbeid med Kommisjonen og kan 

komme med forslag til hensiktsmessige tiltak, noe som kan 

innebære revisjon av ytelsesmålene på nasjonalt plan eller 

innenfor funksjonelle luftromsblokker. 

3. Medlemsstatene kan på nasjonalt plan eller innenfor 

funksjonelle luftromsblokker beslutte å vedta andre 

varslingsterskler enn dem som er omhandlet i artikkel 9 nr. 3, 

for å ta hensyn til lokale forhold og særtrekk. I slike tilfeller 

skal disse tersklene angis i ytelsesplanene og være i samsvar 

med tersklene vedtatt i henhold til artikkel 9 nr. 3. Avvik skal 

begrunnes i detalj. Dersom disse tersklene aktiveres, får 

framgangsmåten i nr. 2 anvendelse. 

4. Dersom gjennomføringen av en varslingsordning 

innebærer revisjon av ytelsesplaner og mål, skal Kommisjonen 

legge til rette for slik revisjon gjennom en hensiktsmessig 

justering av tidsplanen som anvendes i henhold til 

framgangsmåten i kapittel II og III i denne forordning. 

Artikkel 19 

Tilrettelegging av samsvarskontroll 

Ytere av flysikringstjenester skal legge til rette for inspeksjoner 

og undersøkelser, herunder besøk på stedet, som foretas av 

Kommisjonen og nasjonale tilsynsmyndigheter med ansvar for 

å føre tilsyn med dem, av en kvalifisert enhet som handler på 

sistnevntes vegne, eller av EASA såfremt det er relevant. Uten 

at det berører de tilsynsfullmakter som er gitt nasjonale 

tilsynsmyndigheter og EASA, skal personer med fullmakt ha 

myndighet til å 

a) undersøke, innenfor alle sentrale ytelsesområder, relevante 

dokumenter og alt annet materiell som har betydning for 

fastsettelsen av ytelsesplaner og mål, 

b) ta kopier av slike dokumenter eller deler av dem, 

c) be om muntlig forklaring på stedet. 

Slike inspeksjoner og undersøkelser skal utføres i samsvar med 

gjeldende framgangsmåter i medlemsstaten der de skal 

gjennomføres. 

KAPITTEL V 

INNSAMLING, VALIDERING, UNDERSØKELSE, 

VURDERING OG FORMIDLING AV OPPLYSNINGER OM 

FLYSIKRINGSYTELSENE I DET FELLES EUROPEISKE 

LUFTROM 

Artikkel 20 

Innsamling og validering av data i forbindelse med 

ytelsesvurderinger 

1. I tillegg til de data som Kommisjonen allerede har samlet 

inn gjennom andre EU-ordninger, og som også kan brukes til 

ytelsesvurdering, skal nasjonale myndigheter, ytere av 

flysikringstjenester, lufthavnoperatører, lufthavnkoordinatorer 

og luftfartsselskaper sikre at dataene omhandlet i vedlegg IV 

innberettes til Kommisjonen i samsvar med kravene i nevnte 

vedlegg. 

2. Nasjonale myndigheter kan helt eller delvis delegere eller 

omorganisere oppgaven med å innberette data mellom 

nasjonale tilsynsmyndigheter, ytere av flysikringstjenester, 

lufthavnoperatører og lufthavnkoordinatorer for å ta hensyn til 

lokale forhold og eksisterende rapporteringskanaler. 

3. De som innberetter data, skal treffe de tiltak som er 

nødvendige for å sikre kvaliteten på, valideringen av og rettidig 

overføring av dataene, sammen med dokumentasjon på 

kvalitetskontrollene og valideringsprosessene, forklaringer på 

konkrete forespørsler fra Europakommisjonen om dataenes 

kvalitet og om nødvendig handlingsplaner for å forbedre 

datakvaliteten. Dataene skal innberettes vederlagsfritt og om 

mulig elektronisk i det formatet Kommisjonen angir. 

4. Kommisjonen skal vurdere kvaliteten og validere dataene 

som overføres i henhold til nr. 1. Dersom dataene ikke er egnet 

til en ytelsesvurdering, kan Kommisjonen treffe 

hensiktsmessige tiltak for å vurdere og forbedre datakvaliteten i 

samarbeid med medlemsstatene og særlig deres nasjonale 

tilsynsmyndigheter. 

5. I denne forordning skal ytelsesrelaterte data omhandlet i 

nr. 1 som allerede er innberettet til Eurocontrol, anses som 

innberettet til Kommisjonen. Dersom dette ikke er tilfelle, skal 

Kommisjonen og Eurocontrol treffe nødvendige tiltak for å 

sikre at dataene stilles til rådighet for Kommisjonen i henhold 

til kravene i nr. 3. 

6. Når det påvises vesentlige, nye datakrav, eller dersom 

kvaliteten på dataene forventes å være utilstrekkelig, kan 

Kommisjonen gjennomføre forundersøkelser som medlems-

statene skal utføre på frivillig basis før nye datakrav innføres 

ved endring av denne forordning. Forundersøkelsene skal 

gjennomføres for å vurdere om den aktuelle datainnsamlingen 

er mulig, ut fra en avveining mellom fordelene ved å ha tilgang 

til dataene og kostnadene ved innsamlingen og byrden som 

pålegges oppgavegiverne.  
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Artikkel 21 

Formidling av opplysninger 

1. Kommisjonen skal formidle generelle opplysninger for å 

oppfylle målene fastsatt i artikkel 11 i forordning (EF)  

nr. 549/2004 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til 

Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter(1), 

særlig artikkel 4, og artikkel 18 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

2. Opplysningene i artikkel 3 nr. 3 bokstav a) skal være 

offentlig tilgjengelig for berørte parter, særlig i elektronisk 

form. 

3. Årsrapportene omhandlet i artikkel 3 nr. 3 bokstav k), skal 

være offentlig tilgjengelige. En henvisning til disse rapportene 

skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Kommisjonen 

kan beslutte å stille andre generelle opplysninger regelmessig til 

rådighet for de berørte parter, særlig i elektronisk form. 

4. De felles målene for EU omhandlet i artikkel 9 og en 

henvisning til de vedtatte ytelsesplanene omhandlet i kapittel III 

skal være offentlig tilgjengelige og offentliggjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

5. Den som innberetter data, og som berøres direkte av 

opplysningene og virksomheten, skal ha individuell tilgang til 

konkrete opplysninger, herunder validerte data og statistikk. 

KAPITTEL VI 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 22 

Klageadgang 

Medlemsstatene skal sikre at beslutninger som treffes i henhold 

til denne forordning, er behørig begrunnet og er gjenstand for 

en effektiv overprøvings- og/eller klagebehandling. 

Artikkel 23 

Overgangsbestemmelser 

Dersom medlemsstatene beslutter å vedta en ytelsesplan med 

mål innenfor en funksjonell luftromsblokk i løpet av den første 

referanseperioden, skal de sikre at 

a) planen erstatter de nasjonale planene fra og med 1. januar i 

et av årene i referanseperioden, 

b) planen ikke omfatter en lengre periode enn det som gjenstår 

av referanseperioden, 

c) det framgår av planen at ytelsesmålene er minst like 

ambisiøse som tidligere samlede nasjonale mål. 

  

(1) EFT L 145 av 31.5.2001, s. 43. 

Artikkel 24 

Vurdering av ordningen 

Kommisjonen skal vurdere prosessens effektivitet innen 1. juli 

2013. Innen utgangen av 2014 og regelmessig deretter skal 

Kommisjonen vurdere ytelsesordningen og særlig analysere 

ordningens virkning, effektivitet og omfang idet det tas behørig 

hensyn til det arbeidet som ICAO utfører på området. 

Artikkel 25 

Endringer av forordning (EF) nr. 2096/2005 

I forordning (EF) nr. 2096/2005 gjøres følgende endringer: 

1. Avsnitt 2.2 i vedlegg I skal lyde: 

«2.2. Organisasjonsledelse 

En yter av flysikringstjenester skal utarbeide en 

forretningsplan som minst dekker en periode på fem 

år. Forretningsplanen skal 

a) fastsette de overordnede målene for yteren av 

flysikringstjenester og dennes strategi for å nå 

disse i tråd med yterens langtidsplaner og med 

EU-krav av relevans for utviklingen av 

infrastruktur eller annen teknologi, 

b) inneholde hensiktsmessige ytelsesmål for 

sikkerhet, kapasitet, miljø og kostnadseffektivitet, 

alt etter hva som er relevant. 

Opplysningene i bokstav a) og b) skal være i samsvar 

med den nasjonale ytelsesplanen eller ytelsesplanen 

for den funksjonelle luftromsblokken omhandlet i 

artikkel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004, og når det 

gjelder sikkerhetsdataene, i samsvar med det 

nasjonale flysikkerhetsprogrammet (State Safety 

Programme) omhandlet i standard 2.27.1 i ICAO-

vedlegg 11, endring 47B-A av 20. juli 2009, alt etter 

hva som er relevant. 

En yter av flysikringstjenester skal utarbeide 

sikkerhetsmessige og forretningsmessige 

begrunnelser for større investeringsprosjekter og 

eventuelt den estimerte virkningen på de relevante 

ytelsesmålene omhandlet i 2.2 bokstav b), samt 

identifisere hvilke investeringer som kan tilskrives 

lovfestede krav forbundet med gjennomføringen av 

SESAR-programmet. 

En yter av flysikringstjenester skal framlegge en 

årsplan som omfatter det kommende året, og som 

presiserer enkelthetene i forretningsplanen og 

beskriver eventuelle endringer i den. 

Årsplanen skal inneholde følgende bestemmelser om 

tjenestenes nivå og kvalitet, for eksempel forventet 

nivå for kapasitet, sikkerhet, miljø og 

kostnadseffektivitet, alt etter hva som er relevant:  
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a) opplysninger om innføringen av ny infrastruktur 

eller annen utvikling og en redegjørelse for 

hvordan dette vil bidra til å forbedre ytelsene for 

yteren av flysikringstjenester, herunder 

tjenestenes nivå og kvalitet, 

b) ytelsesindikatorer som er i samsvar med den 

nasjonale ytelsesplanen eller ytelsesplanen for den 

funksjonelle luftromsblokken omhandlet i artikkel 

11 i forordning (EF) nr. 549/2004, og som 

ytelsesnivå og tjenestenes kvalitet med rimelighet 

kan vurderes mot, 

c) opplysninger om planlagte tiltak for å redusere 

sikkerhetsrisikoene som angis i sikkerhetsplanen 

til yteren av flysikringstjenester, herunder 

sikkerhetsindikatorer for å overvåke 

sikkerhetsrisiko og eventuelt de anslåtte 

kostnadene for disse tiltakene, 

d) tjenesteyterens forventede økonomiske stilling på 

kort sikt og alle endringer av eller konsekvenser 

for forretningsplanen. 

Yteren av flysikringstjenester skal på anmodning 

gjøre innholdet i ytelsesdelen av forretningsplanen og 

årsplanen tilgjengelig for Kommisjonen på vilkår 

som fastsettes av den nasjonale tilsynsmyndigheten i 

samsvar med nasjonal lovgivning.» 

2. Avsnitt 9 i vedlegg I skal lyde: 

«9. RAPPORTERINGSKRAV 

En yter av flysikringstjenester skal kunne framlegge en 

årlig virksomhetsrapport for den relevante nasjonale 

tilsynsmyndigheten. Denne rapporten skal omfatte 

yterens økonomiske resultater, uten at artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 550/2004 berøres, samt yterens 

driftsmessig ytelse og annen virksomhet og utvikling av 

betydning, særlig når det gjelder sikkerhet. 

Årsrapporten skal minst omfatte 

― en vurdering av tjenestenes ytelsesnivå, 

― en sammenligning av den ytelsen som yteren av 

flysikringstjenester har levert, og ytelsesmålene 

fastsatt i forretningsplanen, idet den faktiske ytelsen 

sammenholdes med årsplanen ved hjelp av 

ytelsesindikatorene fastsatt i årsplanen, 

― en forklaring på avvik fra målene og en redegjørelse 

for tiltak for å avhjelpe eventuelle avvik i 

referanseperioden omhandlet i artikkel 11 i 

forordning (EF) nr. 549/2004, 

― utvikling innen drift og infrastruktur, 

― økonomiske resultater, dersom de ikke 

offentliggjøres separat i henhold til artikkel 12 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 550/2004, 

― opplysninger om den formelle samrådsprosessen 

med brukerne av yterens tjenester, 

― opplysninger om personalpolitikken. 

Yteren av flysikringstjenester skal gjøre innholdet i 

årsrapporten tilgjengelig for Europakommisjonen på 

anmodning og for offentligheten på vilkår som fastsettes 

av den nasjonale tilsynsmyndigheten i samsvar med 

nasjonal lovgivning.» 

Artikkel 26 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2. Kapittel V får anvendelse fra og med 1. januar 2011. Den 

første referanseperioden begynner 1. januar 2012. 

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

Utferdiget i Brussel, 29. juli 2010. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 ______  
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VEDLEGG I 

SENTRALE YTELSESINDIKATORER (KPI) 

Avsnitt 1: Fastsettelse av felles mål for EU: 

1. SENTRALE YTELSESINDIKATORER FOR SIKKERHET 

a) Den første sentrale ytelsesindikatoren for sikkerhet er minstenivået for den første sentrale ytelsesindikatoren 

for sikkerhet i henhold til definisjonen i avsnitt 2 nr. 1 bokstav a) nedenfor for henholdsvis ytere av 

flysikringstjenester og nasjonale tilsynsmyndigheter. 

b) Den andre sentrale ytelsesindikatoren for sikkerhet er anvendelsesprosenten for risikoanalyseverktøyets 

alvorlighetsklassifisering i henhold til definisjonen i avsnitt 2 nr. 1 bokstav b) nedenfor i stater der denne 

forordning får anvendelse, for å muliggjøre harmonisert rapportering av alvorlighetsvurderinger av manglende 

overholdelse av minsteavstanden, inntrenginger på rullebanen og ATM-spesifikke tekniske hendelser. 

c) Den tredje sentrale ytelsesindikatoren for sikkerhet er minstenivået for rettferdighetskulturen ved utgangen av 

referanseperioden i henhold til definisjonen i avsnitt 2 nr. 1 bokstav c) nedenfor. 

Det skal ikke være noen felles mål for EU for ovenstående sentrale ytelsesindikatorer i den første 

referanseperioden. I den første referanseperioden skal Kommisjonen bruke de innsamlede dataene til å validere 

disse sentrale ytelsesindikatorene og vurdere dem for å sikre at sikkerhetsrisikoer identifiseres, reduseres og 

forvaltes i tilstrekkelig grad. På dette grunnlag skal Kommisjonen om nødvendig vedta nye sentrale 

ytelsesindikatorer ved revisjon av dette vedlegg. 

2. MILJØINDIKATOR 

2.1 For den første referanseperioden gjelder følgende: 

Den første sentrale ytelsesindikatoren for miljø er gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis, definert 

som følger: 

― Indikatoren for gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet underveis er forskjellen mellom lengden på 

underveisdelen av den faktiske ruten og den optimale ruten, som vanligvis er storsirkelen. 

― Med «underveis» menes avstanden som tilbakelegges utenfor en sirkel på 40 nautiske mil rundt lufthavnen. 

― Flygingene som tas i betraktning for denne indikatoren, er 

a) alle kommersielle flyginger utført i samsvar med instrumentflygereglene (IFR) i europeisk luftrom, 

b) ved flyging med avgang eller ankomst utenfor europeisk luftrom tas bare den delen som er innenfor 

europeisk luftrom, i betraktning. 

― Rundflyginger og flyginger med en storsirkeldistanse på under 80 nautiske mil mellom terminalområdene 

holdes utenfor. 

Den andre sentrale ytelsesindikatoren for miljø skal være effektiv bruk av sivile/militære luftromsstrukturer, dvs. 

ruter underlagt særlige vilkår. I den første referanseperioden skal denne indikatoren overvåkes av Kommisjonen. 

Fastsettelse av mål skal innledes fra og med den andre referanseperioden. 

2.2. Fra og med den andre referanseperioden skal en tredje sentral ytelsesindikator for miljø utarbeides for å håndtere 

spesifikke miljøspørsmål knyttet til flysikringstjenester i lufthavner. 

3. KAPASITETSINDIKATOR 

3.1. For den første referanseperioden: 

Den sentrale ytelsesindikatoren for kapasitet skal være antall minutter ATFM-forsinkelse underveis per flyging, 

definert som følger: 

a) En ATFM-forsinkelse underveis er forsinkelsen beregnet av den sentrale ATFM-enheten som definert i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 255/2010 av 25. mars 2010 om fastsettelse av felles regler for 

trafikkflytstyring(1) og uttrykt som forskjellen mellom starttiden luftfartøyoperatøren har anmodet om i den 

siste reiseplanen, og beregnet starttid tildelt av den sentrale ATFM-enheten.  

  

(1) EUT L 80 av 26.3.2010, s. 10.  
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b) Indikatoren omfatter alle IFR-flyginger i europeisk luftrom og omfatter årsaker til ATFM-forsinkelser. 

c) Indikatoren beregnes for hele kalenderåret. 

For å forberede utviklingen av en annen sentral ytelsesindikator for kapasitet skal Kommisjonen fra og med den 

første referanseperioden samle inn, konsolidere og overvåke 

a) det totale antall ATFM-forsinkelser som kan tilskrives flysikringstjenester for terminal- og lufthavnområdet, 

b) tilleggstid i uttaksefasen, 

c) for lufthavner med mer enn 100 000 kommersielle bevegelser per år, tilleggstiden for ASMA (Arrival 

Sequencing and Metering Area). 

3.2. Fra og med den andre referanseperioden skal en annen sentral ytelsesindikator for kapasitet utarbeides på 

grunnlag av overvåkingen beskrevet i nr. 3.1 for å løse kapasitetsspørsmål knyttet spesifikt til 

flysikringstjenestene i lufthavnene. 

4. INDIKATOR FOR KOSTNADSEFFEKTIVITET 

4.1. For den første referanseperioden gjelder følgende: 

Den sentrale ytelsesindikatoren for kostnadseffektivitet er gjennomsnittlig fastsatt enhetssats for 

flysikringstjenester i underveisfasen, definert som følger: 

a) Indikatoren er resultatet av forholdet mellom faste kostnader og den trafikk, uttrykt i tjenesteenheter, som 

forventes i perioden på EU-plan, i henhold til Kommisjonens forutsetninger for fastsettelse av felles mål for 

EU i henhold til artikkel 9 nr. 4. 

b) Indikatoren uttrykkes i euro og i faste priser. 

c) Indikatoren fastsettes for hvert år i referanseperioden. 

I den første referanseperioden skal kostnadene og enhetssatsene for terminalflysikringstjenester samles inn, 

konsolideres og overvåkes av Kommisjonen i samsvar med forordning (EF) nr. 1794/2006. 

4.2. Fra og med den andre referanseperioden er den andre sentrale ytelsesindikatoren for kostnadseffektivitet 

gjennomsnittlig fastsatt enhetssats for terminalflysikringstjenester. 

Avsnitt 2: Fastsettelse av nasjonale mål eller mål for funksjonelle luftromsblokker: 

1. SENTRALE YTELSESINDIKATORER FOR SIKKERHET 

a) Den første sentrale ytelsesindikatoren for sikkerhet på nasjonalt plan eller for en funksjonell luftromsblokk er 

sikkerhetsstyringens effektivitet målt etter en metode basert på «ATM Safety Maturity Survey Framework». 

Denne indikatoren skal utarbeides i fellesskap av Kommisjonen, medlemsstatene, EASA og Eurocontrol og 

vedtas av Kommisjonen før den første referanseperioden. I den første referanseperioden skal de nasjonale 

tilsynsmyndighetene overvåke og offentliggjøre denne sentrale ytelsesindikatoren, og medlemsstatene kan 

fastsette tilsvarende mål. 

b) Den andre sentrale ytelsesindikatoren for sikkerhet på nasjonalt plan og for funksjonelle luftromsblokker er 

anvendelsen av risikoanalyseverktøyets alvorlighetsklassifisering for å muliggjøre harmonisert rapportering av 

alvorlighetsvurderinger av manglende overholdelse av minsteavstanden, inntrenging på rullebanen og ATM-

spesifikke tekniske hendelser i alle flygekontrollsentraler og lufthavner med over 150 000 kommersielle 

flybevegelser per år innenfor virkeområdet for denne forordning (ja-/nei-verdi). Alvorlighetsklassifiseringen 

skal utarbeides i fellesskap av Kommisjonen, medlemsstatene, EASA og Eurocontrol og vedtas av 

Kommisjonen før den første referanseperioden. I den første referanseperioden skal de nasjonale 

tilsynsmyndighetene overvåke og offentliggjøre disse sentrale ytelsesindikatorene, og medlemsstatene kan 

fastsette tilsvarende mål. 

c) Den tredje sentrale ytelsesindikatoren for sikkerhet på nasjonalt plan eller for funksjonelle luftromsblokker er 

rapportering av rettferdighetskultur. Dette tiltaket skal utarbeides i fellesskap av Kommisjonen, 

medlemsstatene, EASA og Eurocontrol og vedtas av Kommisjonen før den første referanseperioden. I den 

første referanseperioden skal de nasjonale tilsynsmyndighetene overvåke og offentliggjøre dettetiltaket, og 

medlemsstatene kan fastsette tilsvarende mål. 
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2. MILJØINDIKATOR 

2.1. I den første referanseperioden er det ingen obligatorisk sentral ytelsesindikator for miljø på nasjonalt plan eller for 

funksjonelle luftromsblokker. 

Medlemsstatene skal også, uten at det berører lokale miljøbestemmelser, samarbeide med Kommisjonen om å 

opprette en sentral ytelsesindikator for miljø for å løse miljøspørsmålene knyttet spesifikt til flysikringstjenester i 

lufthavnene fra og med den andre referanseperioden. 

2.2. I den andre referanseperioden er den sentrale ytelsesindikatoren for miljø på nasjonalt plan eller for funksjonelle 

luftromsblokker utvikling av en forbedringsprosess på nasjonalt plan eller for funksjonelle luftromsblokker om 

utforming av ruter før referanseperiodens utgang, herunder effektiv bruk av sivile/militære luftromsstrukturer 

(f.eks. ruter underlagt særlige vilkår). 

3. KAPASITETSINDIKATOR 

3.1. For den første referanseperioden: 

Den sentrale ytelsesindikatoren for kapasitet på nasjonalt plan eller for funksjonelle luftromsblokker er antall 

minutter ATFM-forsinkelse underveis per flyging. Den defineres som følger: 

a) Indikatoren defineres som i nr. 3.1 i avsnitt 1. 

b) Indikatoren fastsettes for hvert år i referanseperioden. 

For å forberede utarbeidingen av en annen ytelsesindikator for kapasitet på nasjonalt plan eller for funksjonelle 

luftromsblokker skal medlemsstatene fra og med den første referanseperioden rapportere følgende: 

a) det totale antall ATFM-forsinkelser som kan tilskrives flysikringstjenester for terminal- og lufthavnområdet, 

b) tilleggstid i uttaksefasen, 

c) for lufthavner med mer enn 100 000 kommersielle bevegelser per år, tilleggstiden for ASMA (Arrival 

Sequencing and Metering Area). 

3.2. Fra og med den andre referanseperioden innføres en annen sentral ytelsesindikator for kapasitet på nasjonalt plan 

eller for funksjonelle luftromsblokker for å løse spesifikke terminal- og lufthavnrelaterte kapasitetsspørsmål. 

4. INDIKATOR FOR KOSTNADSEFFEKTIVITET 

4.1. I den første referanseperioden er den sentrale ytelsesindikatoren for kostnadseffektivitet den fastsatte enhetssatsen 

på nasjonalt plan eller for en funksjonell luftromsblokk for flysikringstjenester i underveisfasen, definert som 

følger: 

a) Indikatoren er resultatet av forholdet mellom faste kostnader og forventet trafikk i ytelsesplanene i henhold til 

artikkel 10 nr. 3 bokstav a) og b). 

b) Indikatoren uttrykkes i nasjonal valuta og i faste priser. 

c) Indikatoren fastsettes for hvert år i referanseperioden. 

I tillegg skal medlemsstatene rapportere kostnader og enhetssatser for terminalflysikringstjenestene i henhold 

til forordning (EF) nr. 1794/2006 og begrunne ethvert avvik fra prognosene overfor Kommisjonen. 

4.2. Fra og med den andre referanseperioden innføres en annen sentral ytelsesindikator for kostnadseffektivitet på 

nasjonalt plan eller for funksjonelle luftromsblokker, nemlig den eller de fastsatte enhetssatsene for 

terminalflysikringstjenester på nasjonalt plan eller for en funksjonell luftromsblokk.  

 ______   
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VEDLEGG II 

MAL FOR YTELSESPLANER 

Ytelsesplanene på nasjonalt plan eller for funksjonelle luftromsblokker skal bygge på følgende struktur: 

1. INNLEDNING 

1.1. Beskrivelse av situasjonen (planens virkeområde, berørte enheter, nasjonalt plan eller en plan for en funksjonell 

luftromsblokk osv.). 

1.2. Beskrivelse av det makroøkonomiske scenarioet for referanseperioden, herunder generelle forutsetninger 

(trafikkprognoser osv.). 

1.3. Beskrivelse av resultatet av samrådet med berørte parter med henblikk på utarbeidelse av ytelsesplanen 

(deltakernes viktigste spørsmål og om mulig inngåtte kompromisser). 

2. YTELSESMÅL PÅ NASJONALT PLAN OG/ELLER FOR FUNKSJONELLE LUFTROMSBLOKKER 

2.1. Ytelsesmål for hvert sentrale ytelsesområde, fastsatt med henvisning til hver sentrale ytelsesindikator, for hele 

referanseperioden, med årlige verdier til brukl ved overvåking og til premieringstiltak. 

a) Sikkerhet 

― Sikkerhetsstyringens effektivitet: nasjonale mål eller mål for funksjonelle luftromsblokker som definert i 

henhold til vedlegg I avsnitt 2 nr. 1 bokstav a) for hvert år i referanseperioden (valgfritt i den første 

referanseperioden). 

― Anvendelse av risikoanalyseverktøyets alvorlighetsklassifisering: nasjonale mål eller mål for funksjonelle 

luftromsblokker som definert i henhold til vedlegg I avsnitt 2 nr. 1 bokstav b) for hvert år i 

referanseperioden (ja/nei-verdier). 

― Rettferdighetskultur nasjonale mål eller mål for funksjonelle luftromsblokker som definert i henhold til 

vedlegg I avsnitt 2 nr. 1 bokstav c) for hvert år i referanseperioden (valgfritt i den første 

referanseperioden). 

b) Kapasitet 

― Antall minutter ATFM-forsinkelser underveis per flyging. 

c) Miljø 

― Beskrivelse av forbedringsprosessen for utforming av ruter på nasjonalt plan eller for funksjonelle 

luftromsblokker (valgfritt i den første referanseperioden). 

d) Kostnadseffektivitet 

― Faste kostnader for underveis- og terminalflysikringstjenester fastsatt i samsvar med bestemmelsene i 

artikkel 15 nr. 2 bokstav a) og b) i forordning (EF) nr. 550/2004 og i henhold til bestemmelsene i 

forordning (EF) nr. 1794/2006 for hvert år i referanseperioden. 

― Prognose for tjenesteenheter i underveisfasen for hvert år i referanseperioden. 

― Enhetssatser for referanseperioden fastsatt på dette grunnlag. 

― Beskrivelse av og begrunnelse for egenkapitalavkastningen for yterne av flysikringstjenester, i forhold til 

den faktiske risikoen. 

― Beskrivelse av investeringene som er nødvendige for å nå ytelsesmålene, med redegjørelse for målenes 

relevans i forhold til den europeiske ATM-hovedplanen og målenes sammenheng med de viktigste 

områdene og retningslinjene for utvikling og endring fastsatt i hovedplanen. 

2.2. Beskrivelse av og forklaring på hvordan ytelsesmålene er i samsvar med de felles ytelsesmålene for EU. 

2.3. Beskrivelse av og forklaring på overføringer fra årene før referanseperioden. 

2.4. Beskrivelse av parametrene som medlemsstatene bruker for å fastsette risikodeling og premieringstiltak.  
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3. BIDRAG FRA DEN ENKELTE ANSVARLIGE ENHET 

3.1. Individuelle ytelsesmål for den enkelte ansvarlige enhet. 

3.2. Beskrivelse av premieringsordninger som skal gjelde hver enkelt enhet, som oppmuntring til å oppfylle målene i 

referanseperioden. 

4. PLANENS MILITÆRE DIMENSJON 

Beskrivelse av planens sivil-militære dimensjon med angivelse av hvordan prinsippet om fleksibel bruk av 

luftrommet anvendes for å øke kapasiteten, samtidig som det tas behørig hensyn til effektiviteten av militære 

oppdrag og eventuelt til relevante ytelsesindikatorer og mål i samsvar med ytelsesplanens indikatorer og mål. 

5. ANALYSE AV FØLSOMHET OG SAMMENLIGNING MED FOREGÅENDE YTELSESPLAN 

5.1. Følsomhet overfor eksterne forutsetninger. 

5.2. Sammenligning med foregående ytelsesplan (gjelder ikke for den første referanseperioden). 

6. GJENNOMFØRING AV YTELSESPLANEN 

Beskrivelse av de tiltak som er iverksatt av de nasjonale tilsynsmyndighetene for å nå ytelsesmålene, herunder: 

― overvåkingsordninger for å sikre at flysikringstjenestenes sikkerhetsprogrammer og forretningsplaner 

gjennomføres, 

― tiltak for å overvåke og rapportere om gjennomføringen av ytelsesplanene, herunder hvordan situasjonen skal 

håndteres dersom målene ikke oppfylles i referanseperioden. 

 ______ 
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VEDLEGG III 

PRINSIPPER FOR VURDERING AV SAMSVAR MELLOM FELLES YTELSESMÅL FOR DEN 

EUROPEISKE UNION OG YTELSESMÅL PÅ NASJONALT PLAN ELLER FOR FUNKSJONELLE 

LUFTROMSBLOKKER 

Kommisjonen anvender følgende vurderingskriterier: 

1. Generelle kriterier 

a) Oppfyllelse av kravene til utarbeiding og vedtakelse av ytelsesplanen, særlig vurdering av begrunnelsene i 

ytelsesplanen. 

b) Faktabasert analyse som tar høyde for den generelle situasjonen i hver enkelt stat. 

c) Det innbyrdes forholdet mellom alle ytelsesmål. 

d) Ytelsesstandardene ved referanseperiodens begynnelse og mulighetene for ytterligere forbedringer. 

2. Sikkerhet 

a) Sikkerhetsstyringens effektivitet: Den ekstra marginen for både ytere av flysikringstjenester og nasjonale 

tilsynsmyndigheter som brukes i ytelsesplanen og vurderes av Kommisjonen, skal være lik eller høyere enn 

verdiene av den tilsvarende felles indikatoren for EU ved referanseperiodens utløp (valgfritt i den første 

referanseperioden). 

b) Anvendelse av risikoanalyseverktøyets alvorlighetsklassifisering: Samsvar mellom lokale sentrale 

ytelsesindikatorer som definert i vedlegg I avsnitt 2 nr. 1 bokstav b) og den felles indikatoren for EU for hvert 

år i referanseperioden. 

c) Rettferdighetskultur: Nivået for ytelsesmålet på nasjonalt plan eller for funksjonelle luftromsblokker ved 

referanseperiodens utløp ved bruk av den sentrale ytelsesindikatoren definert i vedlegg I avsnitt 2 nr. 1 bokstav 

c) skal være lik eller høyere enn det felles målet for EU definert i henhold til vedlegg I avsnitt 1 nr. 1 bokstav c) 

(valgfritt i første referanseperiode). 

3. Miljø 

Utforming av ruter: Får ikke anvendelse i den første referanseperioden. Vurdering av prosessen for utforming av 

ruter i ytelsesplanen i den andre referanseperioden. 

4. Kapasitet 

Forsinkelsesnivå: Sammenligning av det forventede nivået for ATFM-forsinkelse underveis i ytelsesplanene, med 

en referanseverdi fra Eurocontrols kapasitetsplanleggingsprosess. 

5. Kostnadseffektivitet 

a) Enhetssatsenes utvikling: Vurdering av hvorvidt de innsendte fastsatte enhetssatsene forventes å utvikle seg i 

tråd med det felles målet for kostnadseffektivitet, og hvorvidt de bidrar tilstrekkelig til at dette målet nås i løpet 

av hele referanseperioden samt for hvert enkelt år. 

b) Nivå for fastsatt enhetssats: Sammenligning av de innsendte lokale enhetssatsene med gjennomsnittlig 

enhetssats i medlemsstatene eller i funksjonelle luftromsblokker som har lignende driftsmessige og økonomiske 

forhold som definert av Kommisjonen. 

c) Egenkapitalavkastning: Vurdering av avkastningen på egenkapitalen for yterne av flysikringstjenester i forhold 

til faktisk risiko. 

d) Forutsetninger for trafikkprognoser: Sammenligning av prognosene for lokale tjenesteenheter i ytelsesplanen 

med en referanseprognose, for eksempel trafikkprognosene fra, Eurocontrols statistikk- og prognosetjeneste 

(STATFOR). 

e) Økonomiske forutsetninger: Kontroll av at inflasjonsforutsetninger i ytelsesplanen er i tråd med en 

referanseprognose, for eksempel prognosene fra Det internasjonale valutafond (IMF) eller Eurostat. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

LISTE OVER DATA SOM SKAL INNBERETTES I HENHOLD TIL DENNE FORORDNING 

1. FRA NASJONALE MYNDIGHETER: 

1.1. Dataspesifikasjoner 

Nasjonale myndigheter skal innberette følgende data for ytelsesvurderingen: 

a) opplysningene som kreves for å oppfylle den sentrale ytelsesindikatoren for sikkerhet omhandlet i vedlegg I 

avsnitt 2 nr. 1 bokstav a), 

b) det nasjonale flysikkerhetsprogram i henhold til ICAO-standard 2.27.1 vedlegg 11, endring 47-B av  

20. juli 2009. 

Dessuten skal nasjonale myndigheter sikre at følgende data er tilgjengelige i forbindelse med 

ytelsesvurderingen: 

c) data som brukes og beregnes av den sentrale ATFM-enheten i samsvar med definisjonen i forordning (EF) 

nr. 255/2010 om ATFM, herunder reiseplaner for allmenn lufttrafikk etter IFR-reglene, faktiske flygeruter, 

overvåkingsdata, ATM-forsinkelser underveis og i lufthavner, unntak fra ATFM-tiltak, overholdelse av 

ATM-tidsluker, hyppigheten for bruk av ruter underlagt særlige vilkår, 

d) ATM-relaterte sikkerhetshendelser i henhold til definisjonen i Eurocontrols regelverksbaserte sikkerhetskrav 

– ESARR 2, versjon 3.0 – med tittelen «Reporting and Assessment of Safety Occurrences in ATM», 

e) sikkerhetsrapporter fra de nasjonale tilsynsmyndighetene som omhandlet i artikkel 6, 7 og 14 i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1315/2007(1) samt rapporter fra de samme myndighetene om avhjelp av 

identifiserte sikkerhetsmangler som er gjenstand for planer om korrigerende tiltak, 

f) opplysninger om sikkerhetsanbefalinger og korrigerende tiltak som treffes på bakgrunn av 

analyser/undersøkelser av ATM-relaterte hendelser i henhold til rådsdirektiv 94/56/EF(2) om undersøkelse 

av ulykker og direktiv 2003/42/EF om rapportering av hendelser innen sivil luftfart, 

g) opplysninger om hvilke elementer som brukes for å fremme anvendelsen av en rettferdighetskultur, 

h) data som utgjør underlag for oppgavene omhandlet i artikkel 4 nr. 1 bokstav m) og n) i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 2150/2005 av 23. desember 2005 om fastsettelse av felles regler for 

fleksibel bruk av luftrommet (FUA)(3). 

1.2. Hyppighet og frister for innberetning 

Data omhandlet i nr. 1.1 bokstav a), b), d), e), g) og h) skal innberettes en gang i året. 

Data omhandlet i nr. 1.1 bokstav c) og f) skal gjøres tilgjengelig en gang i måneden. 

2. FRA YTERE AV FLYSIKRINGSTJENESTER 

Dette avsnitt gjelder ytere av flysikringstjenester som tilbyr tjenestene omhandlet i artikkel 1 nr. 2. De nasjonale 

myndigheter kan i visse tilfeller inkludere ytere av flysikringstjenester som faller under grensene i artikkel 1  

nr. 3. De skal underrette Kommisjonen om dette. 

2.1. Dataspesifikasjoner 

Ytere av flysikringstjenester skal innberette følgende data for ytelsesvurderingen: 

a) data som omhandles i Eurocontrol-spesifikasjonen med tittelen «Eurocontrol Specification for Economic 

Information Disclosure», versjon 2.6 av 31. desember 2008 med referansen Eurocontrol-SPEC-0117, 

b) årsrapporter og den ytelsesrelaterte delen av forretningsplanen og årsplanen som yteren av 

flysikringstjenester har utarbeidet i henhold til vedlegg I avsnitt 2.2 og 9 i forordning (EF) nr. 2096/2005,  

  

(1) EUT L 291 av 9.11.2007, s. 16. 

(2) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 14. 

(3) EUT L 342 av 24.12.2005, s. 20. 
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c) opplysningene som kreves for å oppfylle den sentrale ytelsesindikatoren for sikkerhet omhandlet i vedlegg I 

avsnitt 2 nr. 1 bokstav a), 

d) opplysninger om hvilke elementer som brukes for å fremme anvendelsen av en rettferdighetskultur. 

2.2. Hyppighet og frister for innberetning 

Data for år (n) omhandlet i artikkel 2 bokstav a) skal innberettes en gang i året før 15. juli i år (n + 1), med 

unntak av prognosedata, som skal innberettes innen 1. november i år (n + 1). Det første referanseåret (n) er 

2010. 

Data omhandlet i artikkel 2 bokstav b) og c) skal innberettes en gang i året. 

3. FRA LUFTHAVNOPERATØRER 

Dette avsnittet gjelder lufthavnoperatører som yter tjenester i Fellesskapets lufthavner med mer enn 150 000 

kommersielle flybevegelser i året, og til alle koordinerte og ruteplantilrettelagte lufthavner med over 50 000 

kommersielle flybevegelser i året. Medlemsstatene kan i visse tilfeller inkludere lufthavner som faller under 

denne terskelen. De skal underrette Kommisjonen om dette. 

3.1. Definisjoner 

I dette vedlegg menes med 

a) «lufthavnkode» beskrivelse av lufthavnen ved ICAOs standardkode på fire bokstaver som definert i ICAO 

Doc. 7910 (120. utgave – juni 2006), 

b) «koordineringsparametrer» koordineringsparametrene definert i forordning (EØF) nr. 95/93, 

c) «lufthavnens oppgitte kapasitet» koordineringsparametrene som angis i skjemaet som beskriver høyeste 

antall tidsluker per tidsenhet (blokkperiode) som koordinatoren kan tildele. Blokkenes varighet kan variere, 

og dessuten kan flere blokker av forskjellig varighet legges oppå hverandre for å styre konsentrasjonen av 

flyginger innenfor en viss tidsperiode. Bruken av verdier for oppgitt kapasitet for hele sesongen betyr at 

lufthavnens sesongrelaterte infrastrukturkapasitet fastsettes på et tidlig stadium, 

d) «luftfartøyets registreringsnummer» de alfanumeriske tegnene som tilsvarer luftfartøyets aktuelle 

registreringsnummer, 

e) «luftfartøytype» betegnelse på en luftfartøytype (inntil fire tegn) i henhold ICAOs retningslinjer, 

f) «flygingens identifikasjonsnummer» gruppe av alfanumeriske tegn som brukes til å identifisere en flyging, 

g) «kode for avgangsflyplass» og «kode for bestemmelsesflyplass» kode for lufthavnen angitt med ICAO-

betegnelsen på fire bokstaver eller IATA-betegnelsen på tre bokstaver, 

h) «tidsstemplene Out, Off, On, In» følgende data angitt i hele minutter: 

― beregnet avgangstid (utkjøring), 

― faktisk utkjøringstid, 

― faktisk starttid, 

― faktisk landingstid, 

― beregnet ankomsttid (innkjøring), 

― faktisk innkjøringstid, 

i) «beregnet avgangstid (utkjøring)» dato og klokkeslett for en flygings beregnede avgang fra 

oppstillingsplass, 

j) «faktisk utkjøringstid» faktisk dato og klokkeslett da et luftfartøy har forlatt parkeringsposisjonen (skjøvet 

bakover eller av egen kraft), 

k) «faktisk starttid» dato og klokkeslett da et luftfartøy har lettet fra rullebanen (hjulene opp),  
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l) «faktisk landingstid» faktisk dato og klokkeslett da luftfartøyet har landet (tatt bakken), 

m) «beregnet ankomsttid (innkjøring)» dato og klokkeslett for en flygings beregnede ankomst på 

oppstillingsplass, 

n) «faktisk innkjøringstid» faktisk dato og klokkeslett da parkeringsbremsene er blitt aktivert på 

oppstillingsplass ved ankomst, 

o) «flygeregler» reglene som brukes under flyging. «IFR» for flyginger i henhold til instrumentflygereglene 

som definert i vedlegg 2 i Chicago-konvensjonen eller «VFR» for flyginger i henhold til visuellflygereglene 

som definert i samme vedlegg. Militær operasjonell lufttrafikk (OAT) for statlige luftfartøyer som ikke 

følger reglene i henhold til vedlegg 2 til Chicago-konvensjonen, 

p) «type flyging» den typen flyging («type of flight») som er definert i tillegg 2 til ICAO Doc 4444 (15. utgave 

– juni 2007), 

q) «tidsluke for ankomst i lufthavn» og «tidsluke for avgang fra lufthavn» tidsluke som er tildelt en flyging ved 

ankomst eller avgang i henhold til forordning (EØF) nr. 95/93, 

r) «betegnelse på landingsbane» og «betegnelse på startbane» ICAO-betegnelse på rullebanen som brukes til 

landing eller start (f.eks. 10L), 

s) «oppstillingsplass ved ankomst» betegnelsen på den første parkeringsposisjonen der luftfartøyet parkeres 

ved ankomst, 

t) «oppstillingsplass ved avgang» betegnelsen på den siste parkeringsposisjonen der luftfartøyet var parkert før 

det forlot lufthavnen, 

u) «forsinkelsesårsaker» standard IATA-forsinkelseskoder i henhold til definisjonen i vedlegg 2 til Digest – 

Annual 2008 Delays to Air Transport in Europe (ECODA) [(1)4] og forsinkelsens varighet. Dersom det er 

flere årsaker til at flygingen er forsinket, skal det framlegges en liste over forsinkelsesårsaker, 

v) «informasjon om avising og forebygging av isdannelse» angivelse av avisingstiltak eller tiltak knyttet til 

forebygging av isdannelse som har funnet sted, og i så fall hvor (før luftfartøyet forlot oppstillingsplassen 

ved avgang eller på et fjerntliggende sted etter å ha forlatt oppstillingsplassen, dvs. etter utkjøring), 

w) «innstilling av driftsmessige årsaker» en flyging med beregnet ankomst eller avgang som omfattes av 

følgende vilkår: 

― Flygingen fikk tildelt en tidsluke i lufthavnen, og 

― flygingen ble bekreftet av luftfartsselskapet dagen før gjennomføringen av flygingen, og/eller den var 

oppført på den daglige listen over planlagte flyginger som lufthavnoperatøren utarbeidet dagen før 

gjennomføringen av flygingen, men 

― faktiske landing eller start fant ikke sted. 

3.2. Dataspesifikasjoner 

3.2.1. Lufthavnoperatører i koordinerte og ruteplantilrettelagte lufthavner skal innberette følgende data: 

― lufthavnkode, 

― lufthavnens oppgitte kapasitet, 

― alle koordineringsparametrer som er relevante for flysikringstjenestene, 

― planlagt kvalitetsnivå for tjenesten (forsinkelse, punktlighet osv.) sammen med lufthavnens oppgitte 

kapasitet, når den er fastsatt, 

― detaljert beskrivelse av indikatorene som brukes til å fastsette det planlagte kvalitetsnivået for tjenestene, 

når det er fastsatt. 

3.2.2. Lufthavnoperatører skal innberette løpende driftsmessige data for hvert luftfartøy som lander eller starter: 

― luftfartøyets registreringsnummer, 

― luftfartøytype, 

― flygingens identifikasjonsnummer,  

  

(1) https://extranet.eurocontrol.int/http://prisme-web.hq.corp.eurocontrol.int/ecoda/coda/public/standard_page/ 

codarep/2008/2008DIGEST.pdf 
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― kode for avgangs- og bestemmelsesflyplass, 

― tidsstemplene Out, Off, On, In, 

― flygeregler og type flyging, 

― tidsluke for ankomst og avgang i lufthavn, når dette foreligger, 

― betegnelse på landings- og startbane, 

― oppstillingsplass ved ankomst og avgang, 

― forsinkelsesårsaker, når disse foreligger (bare for avgående flyginger), 

― informasjon om avising og forebygging av isdannelse, når dette foreligger. 

3.2.3. Lufthavnoperatørene skal med henblikk på ytelsesvurderingen innberette følgende driftsmessige data for hver 

innstilling av driftsmessige årsaker: 

― flygingens identifikasjonsnummer, 

― luftfartøytype, 

― beregnet avgangs- og ankomstlufthavn, 

― tidsluker for ankomst og avgang i lufthavn, når disse foreligger, 

― årsak til innstilling. 

3.2.4. Lufthavnoperatørene kan med henblikk på ytelsesvurderingen innberette 

― frivillige rapporter om forringelse eller forstyrrelse av flysikringstjenester i lufthavner, 

― frivillige rapporter om sikkerhetshendelser i flysikringstjenesten, 

― frivillige rapporter om manglende terminalkapasitet, 

― frivillige rapporter om samrådsmøter mellom ytere av flysikringstjenester og statene. 

3.3. Hyppighet og frister for innberetning 

Data omhandlet i nr. 3.2.1 skal innberettes to ganger i året, i samsvar med tidsplanen fastsatt i artikkel 6 i 

forordning (EØF) nr. 95/93. 

Når dataene omhandlet i 3.2.2 og 3.2.3 innberettes, skal det skje månedlig senest en måned etter flygemånedens 

utgang. 

Rapportene omhandlet i 3.2.4 kan innberettes når som helst. 

4. FRA LUFTHAVNKOORDINATORER 

4.1. Dataspesifikasjoner 

Lufthavnkoordinatorene skal med henblikk på ytelsesvurderingen innberette følgende data: 

Dataene omhandlet i artikkel 4 nr. 8 i forordning (EØS) nr. 95/93. 

4.2. Hyppighet og frister for innberetning 

Data skal gjøres tilgjengelig to ganger i året, i samsvar med tidsplanen fastsatt i artikkel 6 i forordning (EØF) 

nr. 95/93. 

5. FRA LUFTFARTSSELSKAPER 

Dette avsnittet gjelder luftfartsselskaper som driver virksomhet i det europeiske luftrom med mer enn 35 000 

flyginger per år beregnet som et gjennomsnitt for de tre foregående årene. 
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5.1. Definisjoner 

5.1.1. For dette vedlegg gjelder de samme definisjoner som i vedlegg IV nr. 3.1. Dessuten menes med: 

a) «drivstofforbrenning» den faktiske mengden drivstoff som er forbrent under flygingen (gate-to-gate), 

b) «faktisk rampevekt» luftfartøyets faktiske vekt i tonn før motorstart. 

5.2. Dataspesifikasjoner 

5.2.1. Luftfartsselskapene skal med henblikk på ytelsesvurderingen innberette følgende data for hver flyging de 

foretar innenfor denne forordnings geografiske virkeområde: 

― luftfartøyets registreringsnummer, 

― flygingens identifikasjonsnummer, 

― flygeregler og type flyging, 

― kode for avgangs- og ankomstlufthavn, 

― betegnelse på landings- og startbane, når dette foreligger, 

― oppstillingsplass ved ankomst og avgang, når dette foreligger, 

― tidsstemplene Out, Off, On, In, både beregnede og faktiske, 

― forsinkelsesårsaker, 

― informasjon om avising og forebygging av isdannelse, når dette foreligger. 

5.2.2. Luftfartsselskapene skal med henblikk på ytelsesvurderingen innberette dataene omhandlet i vedlegg IV nr. 

3.2.3 for hver innstilling av driftsmessige årsaker innenfor denne forordnings geografiske virkeområde. 

5.2.3. I tillegg til dataene som innberettes i henhold til kravene i del B i vedlegg IV til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), kan luftfartsselskapene innberette 

følgende data til Kommisjonen for hver flyging de foretar innenfor denne forordnings geografiske virkeområde: 

― drivstofforbrenning, 

― faktisk rampevekt. 

5.2.4. Luftfartsselskapene kan med henblikk på ytelsesvurderingen innberette følgende: 

― frivillige rapporter om tilgangen til luftrom, 

― frivillige rapporter om forringelse eller forstyrrelse av flysikringstjenester i lufthavner, 

― frivillige rapporter om sikkerhetshendelser i flysikringstjenesten, 

― frivillige rapporter om manglende underveiskapasitet, begrensning av flygehøyde eller omruting, 

― frivillige rapporter om samrådsmøter mellom ytere av flysikringstjenester og statene. 

5.3. Innberetningshyppighet 

Dataene omhandlet i vedlegg IV nr. 5.2.1, 5.2.2 og 5.2.3 skal innberettes en gang i måneden. 

Rapportene omhandlet i nr. 5.2.4 kan innberettes når som helst. 

 ____________  

  

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1216/2011 

av 24. november 2011 

om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 691/2010 om fastsettelse av en ytelsesordning for 

flysikringstjenester og nettverksfunksjoner(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler 

for opprettelse av et felles europeisk luftrom (ramme-

forordningen)(1), særlig artikkel 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonsforordning (EF) nr. 691/2010 om 

fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester 

og nettverksfunksjoner og om endring av forordning 

(EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav til 

yting av flysikringstjenester(2) er det fastsatt sentrale 

ytelsesindikatorer (KPI) og bindende mål på sentrale 

ytelsesområder som sikkerhet, miljø, kapasitet og 

kostnadseffektivitet. 

2)  De sentrale ytelsesindikatorene for sikkerhet på 

nasjonalt plan eller for en funksjonell luftromsblokk 

som er fastsatt i vedlegg 1 til forordning (EU) 

nr. 691/2010, er følgende: sikkerhetsstyringens 

effektivitet målt etter en metode basert på «ATM Safety 

Framework Maturity Survey»; anvendelsen av 

risikoanalyseverktøyets alvorlighetsklassifisering for å 

muliggjøre harmonisert rapportering av 

alvorlighetsvurderinger av manglende overholdelse av 

minsteavstanden, inntrenging på rullebanen og ATM-

spesifikke tekniske hendelser; rapportering av 

rettferdighetskultur. 

3)  I henhold til vedlegg 1 til forordning (EU) nr. 691/2010 

skal de sentrale ytelsesindikatorene for sikkerhet 

videreutvikles i fellesskap av Kommisjonen, 

medlemsstatene, Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 310 av 

25.11.2011, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 229/2013 av 13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 27. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(2) EUT L 201 av 3.8.2010, s. 1. 

(EASA) og Den europeiske organisasjon for flysikring 

(Eurocontrol) og vedtas av Kommisjonen før den første 

referanseperioden. 

4)  For dette formålet opprettet Kommisjonen en 

arbeidsgruppe bestående av representanter for EASA, 

Eurocontrol og Kommisjonen (den såkalte E3-

innsatsgruppen). Denne arbeidsgruppen utarbeidet en 

teknisk rapport med tittelen «Metrics for Safety Key 

Performance Indicators for the Performance Scheme». 

Rapporten ble videreutviklet på grunnlag av 

kommentarer mottatt fra medlemsstatene og berørte 

parter og utgjør det tekniske grunnlaget for denne 

forordningen og for tilhørende akseptable 

samsvarskriterier og veiledningsmateriale. 

5)  Ved utviklingen av ytelsesindikatorene for sikkerhet bør 

det tas hensyn til arbeid som allerede er gjort i 

forbindelse med andre initiativer, for eksempel EASAs 

sikkerhetsplan og Eurocontrols risikoanalyseverktøy og 

«Safety Framework Maturity Survey». 

6)  Erfaringene fra den gradvise gjennomføringen av 

ytelsesordningen viser at Kommisjonen bør gis bedre tid 

til å vurdere de reviderte ytelsesmålene på grunn av 

arbeidsmengden som den detaljerte vurderingen av 

ytelsesplanene medfører, og for å kunne gjennomføre 

den nødvendige dialogen med de nasjonale 

tilsynsmyndighetene og sikre en behørig begrunnelse 

for resultatene av vurderingen. 

7)  Forordning (EU) nr. 691/2010 bør derfor endres. 

8)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

2017/EØS/79/37 

Artikkel 1 

I forordning (EU) nr. 691/2010 gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 14 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 erstattes ordene «to måneder» med «fire måneder». 

b)  I nr. 2 erstattes ordene «to måneder» med «fire måneder». 
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c)  I nr. 3 erstattes ordene «to måneder» med «fire måneder». 

2)  I vedlegg I skal avsnitt 2 nr. 1 lyde: 

«1.  SENTRALE YTELSESINDIKATORER FOR SIKKERHET 

a)  Den første sentrale ytelsesindikatoren for sikkerhet på nasjonalt plan eller for en funksjonell 

luftromsblokk for den første referanseperioden er sikkerhetsstyringens effektivitet målt etter en 

metode basert på «ATM Safety Framework Maturity Survey». 

 For medlemsstatene og deres nasjonale tilsynsmyndigheter og ytere av flysikringstjenester, som 

er sertifisert til å yte lufttrafikktjenester eller kommunikasjons-, navigasjons- og 

overvåkingstjenester, skal denne sentrale ytelsesindikatoren måles ut fra hvordan følgende 

ledelsesmål er gjennomført: 

— retningslinjer og mål for sikkerhet, 

— håndtering av sikkerhetsrisiko, 

— sikkerhetsbekreftelse, 

— sikkerhetsfremmende tiltak, 

— sikkerhetskultur. 

b)  Den andre sentrale ytelsesindikatoren for sikkerhet på nasjonalt plan og for en funksjonell 

luftromsblokk for den første referanseperioden er anvendelsen av den nedenstående 

alvorlighetsklassifiseringen basert på risikoanalyseverktøyets metode på rapporteringen av minst 

tre kategorier av hendelser: manglende overholdelse av minsteavstanden, inntrenging på 

rullebanen og ATM-spesifikke tekniske hendelser i alle kontrollsentraler og lufthavner. 

Medlemsstatene kan beslutte at metoden ikke får anvendelse på lufthavner med mindre enn 

50 000 kommersielle flyginger per år. 

 Ved rapportering av ovennevnte hendelser skal medlemsstatene og ytere av flysikringstjenester 

anvende følgende alvorlighetsklasser: 

— alvorlig hendelse, 

— stor hendelse, 

— betydelig hendelse, 

— ingen innvirkning på sikkerheten, 

— ikke fastsatt, for eksempel fordi det ikke finnes tilstrekkelige opplysninger, eller fordi 

bevismaterialet er ufullstendig eller innbyrdes motstridende. 

 Rapportering om anvendelse av metoden skal skje ved enkelthendelser. 

c)  Den tredje sentrale ytelsesindikatoren for sikkerhet på nasjonalt plan og for en funksjonell 

luftromsblokk for den første referanseperioden er rapportering fra medlemsstatene og deres ytere 

av flysikringstjenester ved hjelp av et spørreskjema utarbeidet i samsvar med bokstav e), som 

måler graden av nærvær og tilsvarende fravær av rettferdighetskultur. 

d)  I den første referanseperioden blir det ikke fastsatt felles ytelsesmål for sikkerhet for EU. 

Medlemsstatene kan imidlertid fastsette mål som svarer til disse sentrale ytelsesindikatorene for 

sikkerhet. 

e)  For å lette gjennomføringen og målingen av de sentrale ytelsesindikatorene for sikkerhet skal 

EASA, i samråd med organet for ytelsesvurdering, før den første referanseperioden begynner, 

vedta akseptable samsvarskriterier og veiledningsmateriale i henhold til framgangsmåten fastsatt 

i artikkel 52 i forordning (EF) nr. 216/2008.  
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f)  Eurocontrol skal i god tid gi de opplysninger som er nødvendige for utarbeidelsen av 

dokumentene omhandlet i bokstav e), herunder minst en spesifikasjon av risikoanalyseverktøyets 

metode og videreutviklingen av denne, samt opplysninger om metoden i «Safety Framework 

Maturity Survey» og dens vektingsfaktorer. 

g)  De nasjonale tilsynsmyndighetenes og ytere av flysikringstjenesters årlige måling av sentrale 

ytelsesindikatorer som det vises til i bokstav a) og c) (spørreskjemaer om sikkerhetsstyringens 

effektivitet og om rettferdighetskultur), skal rapporteres til EASA for foregående år av den 

nasjonale tilsynsmyndigheten før 1. februar hvert år. Disse årlige målingene skal anvendes som 

grunnlag for overvåkningsfunksjonene som er beskrevet i bokstav h) og i). Dersom det oppstår 

endringer i de årlige målingene av sentrale ytelsesindikatorer, skal de nasjonale 

tilsynsmyndighetene redegjøre for disse endringene før tidsfristen for neste årlige rapport. 

h)  Nasjonale tilsynsmyndigheter skal overvåke gjennomføringen og målingen av sentrale 

ytelsesindikatorer for sikkerhet hos ytere av flysikringstjenester i samsvar med 

tilsynsprosedyrene for sikkerhet fastsatt i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1034/2011(*). 

i)  I forbindelse med sine standardiseringsinspeksjoner skal EASA overvåke gjennomføringen og 

målingen av sentrale ytelsesindikatorer for sikkerhet hos nasjonale tilsynsmyndigheter i samsvar 

med arbeidsmetodene omhandlet i artikkel 24 i forordning (EF) nr. 216/2008. EASA skal 

underrette organet for ytelsesvurdering om utfallet av disse inspeksjonene. 

  

(*) EUT L 271 av 18.10.2011, s. 15.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 24. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1034/2011 

av 17. oktober 2011 

om sikkerhetstilsyn innen lufttrafikkstyring og flysikringstjenester og om endring av forordning 

(EU) nr. 691/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester 

i Det felles europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen)(1), 

særlig artikkel 4, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 

felles europeiske luftrom (luftromsforordningen)(2), særlig 

artikkel 6, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart, om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå og om 

oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 

1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(3), særlig artikkel 8b, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 skal 

Kommisjonen, med bistand fra Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå («Byrået»), vedta gjennom-

føringsregler for å fastsette en rekke regelverksbaserte 

sikkerhetskrav for gjennomføring av en effektiv 

sikkerhetstilsynsfunksjon for lufttrafikkstyring (ATM). 

Ved artikkel 8b i forordning (EF) nr. 216/2008 er det 

fastsatt at disse gjennomføringsreglene skal utarbeides 

på grunnlag av bestemmelsene vedtatt i samsvar med 

artikkel 5 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av 

rammeregler for opprettelse av et felles europeisk 

luftrom (rammeforordningen)(4). Denne forordning 

bygger på kommsjonsforordning (EF) nr. 1315/2007 av 

8. november 2007 om sikkerhetstilsyn innen 

lufttrafikkstyring og om endring av forordning (EF)  

nr. 2096/2005(5). 

2) Det er nødvendig å presisere vedkommende 

myndigheters rolle og funksjoner ytterligere på grunnlag 

av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 216/2008, (EF)  

nr. 549/2004, (EF) nr. 550/2004 og europaparlaments- 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 

18.10.2011, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 230/2013 av 13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 29. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(3) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(4) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(5) EUT L 291 av 9.11.2007, s. 16. 

og rådsforordning (EF) nr. 552/2004 av 10. mars 2004 

om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for 

lufttrafikkstyring (samvirkingsforordningen)(6). Disse 

forordningene inneholder krav til sikkerheten for 

flysikringstjenester. Selv om tjenesteyterne har ansvaret 

for sikkerheten ved yting av flysikringstjenester, bør 

medlemsstatene sikre effektivt tilsyn gjennom 

vedkommende myndigheter. 

3) Denne forordning bør ikke omfatte militære operasjoner 

og militær trening som omhandlet i artikkel 1 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 1 nr. 2 bokstav 

c) i forordning (EF) nr. 216/2008. 

4) Vedkommende myndigheter bør foreta regelverks-

baserte sikkerhetsrevisjoner og vurderinger av 

sikkerheten i samsvar med denne forordning som ledd i 

de inspeksjoner og undersøkelser som kreves i henhold 

til forordning (EF) nr. 216/2008 og (EF) nr. 550/2004. 

5) Vedkommende myndigheter bør vurdere å anvende 

metoden for sikkerhetstilsyn fastsatt i denne forordning 

på andre tilsynsområder etter behov for å utøve et 

effektivt og sammenhengende tilsyn. 

6) I flysikringstjenester samt i trafikkflytstyring (ATFM) 

og styring av luftrommet (ASM) anvendes 

funksjonssystemer som muliggjør styring av 

lufttrafikken. Alle endringer i funksjonssystemer bør 

derfor underlegges sikkerhetstilsyn. 

7) Vedkommende myndigheter bør treffe alle nødvendige 

tiltak dersom et system eller en komponent i et system 

ikke oppfyller de relevante krav. I denne forbindelse, og 

særlig når det må utstedes et sikkerhetspålegg, bør 

vedkommende myndighet vurdere å pålegge de meldte 

organer som deltar i utstedelsen av erklæringen nevnt i 

artikkel 5 eller 6 i forordning (EF) nr. 552/2004, å foreta 

bestemte undersøkelser med hensyn til dette tekniske 

systemet. 

8) Vedkommende myndigheters årlige rapportering om 

sikkerhetstilsyn bør bidra til åpenhet og tydeligere 

ansvarsforhold i sikkerhetstilsynet. Rapportene bør 

rettes til Kommisjonen, Byrået og den medlemsstaten 

som utpeker eller oppretter vedkommende myndighet. 

Videre bør de årlige rapportene om sikkerhetstilsyn 

brukes i regionalt samarbeid, ved standardiserings-

inspeksjoner i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 

og ved internasjonal kontroll med sikkerhetstilsyn. 

  

(6) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26. 

2017/EØS/79/38 
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Rapportene bør inneholde relevante opplysninger om 

overvåking av sikkerhetsytelsen, de overvåkede 

organisasjoners oppfyllelse av relevante regelverks-

baserte sikkerhetskrav, program for regelverksbasert 

sikkerhetsrevisjon, undersøkelse av sikkerhets-

påvisninger, endringer i funksjonssystemer som 

organisasjoner under tilsyn har gjennomført etter 

framgangsmåter godtatt av vedkommende myndighet og 

etter sikkerhetspålegg utstedt av vedkommende 

myndighet. 

9) I henhold til artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF)  

nr. 216/2008 og artikkel 2 nr. 4 i forordning (EF)  

nr. 550/2004 bør vedkommende myndigheter treffe 

hensiktsmessige tiltak for nærmere samarbeid med 

hverandre for å sikre tilfredsstillende tilsyn med ytere av 

flysikringstjenester som yter tjenester i tilknytning til 

luftrommet som hører inn under ansvarsområdet til en 

annen medlemsstat enn den som har utstedt sertifikatet. 

I samsvar med artikkel 15 i forordning (EF)  

nr. 216/2008 bør vedkommende myndigheter særlig 

utveksle relevante opplysninger om sikkerhetstilsynet 

med organisasjoner. 

10) Byrået bør vurdere bestemmelsene i denne forordning 

nærmere, særlig bestemmelsene som gjelder 

sikkerhetstilsyn med endringer, og avgi en uttalelse med 

sikte på å tilpasse slike endringer til et helhetlig system, 

samtidig som det tas hensyn til innarbeiding av disse 

bestemmelsene i den framtidige felles regelverks-

strukturen for sikkerhet i sivil luftfart og erfaringen som 

berørte parter og vedkommende myndigheter 

opparbeider seg. Byråets uttalelse bør videre ta sikte på 

å lette gjennomføringen av Den internasjonale 

organisasjon for sivil luftfarts (ICAO) nasjonale 

sikkerhetsprogram (State Safety Programme - SSP) i 

Unionen som ledd i dette helhetlige systemet. 

11) Sikker utførelse av visse nettfunksjoner opprettet i 

henhold til forordning (EF) nr. 551/2004 krever at det 

berørte organet underlegges visse sikkerhetskrav. 

Kravene, som skal sikre at slike organer eller 

organisasjoner utøver sin virksomhet på en sikker måte, 

er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 av  

7. juli 2011 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av nettfunksjoner for lufttrafikkstyring 

(ATM) og om endring av forordning (EU)  

nr. 691/2010(1). Dette er sikkerhetskrav som gjelder 

organisasjonene, og som er svært like de generelle 

kravene fastsatt i Kommisjonens gjennomfø-

ringsforordning (EU) nr. 1035/2011(2), men som er 

tilpasset nettfunksjonenes sikkerhetsansvar. For å støtte 

et helhetlig system for regulering av sikkerheten innen 

sivil luftfart bør det føres tilsyn med oppfyllelsen av 

disse kravene på samme måte som det føres tilsyn med 

ytere av flysikringstjenester. 

  

(1) EUT L 185 av 15.7.2011, s. 1. 

(2) EUT L 271 av 18.10.2011, s. 23. 

12) Høynivågruppen for framtidige europeiske rammeregler 

for luftfart understreket i sin anbefaling av juli 2007 

behovet for å skille regelverksbasert tilsyn fra yting av 

tjenester eller funksjoner. I tråd med dette prinsippet er 

det ved artikkel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004 

fastsattt at det organet som er utpekt til å utføre 

nettfunksjonene, må være underlagt passende 

tilsynsordninger. Ettersom Byrået allerede utfører 

uavhengig sikkerhetstilsyn med ytere av 

felleseuropeiske lufttrafikkstyrings- og flysikrings-

tjenester i samsvar med artikkel 22a i forordning (EF) 

nr. 216/2008, er det fullt ut i samsvar med europeisk 

flysikkerhetspolitikk å pålegge Byrået oppgaven med å 

bistå Kommisjonen med å utføre de samme oppgavene 

når det gjelder de europeiske nettfunksjonene. 

13) Forordning (EF) nr. 1315/2007 bør derfor oppheves. 

14) Kommisjonsforordning (EU) nr. 691/2010 av  

29. juli 2010 om fastsettelse av en ytelsesordning for 

flysikringstjenester og nettfunksjoner og om endring av 

forordning (EF) nr. 2096/2005(3) bør endres for å 

tilpasses denne forordning. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelsen fra Komiteen for det felles luftrom — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning fastsettes krav til vedkommende 

myndigheters utøvelse av funksjonen for sikkerhetstilsyn med 

flysikringstjenester, trafikkflytstyring (ATFM), styring av 

luftrommet (ASM) for allmenn lufttrafikk og andre 

nettfunksjoner. 

2. Denne forordning får anvendelse på virksomheten til 

vedkommende myndigheter og godkjente organer som opptrer 

på deres vegne, i forbindelse med sikkerhetstilsyn med 

flysikringstjenester, trafikkflytstyring (ATFM), styring av 

luftrommet (ASM) og andre nettfunksjoner. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning kommer definisjonene i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 3 i forordning (EF)  

nr. 216/2008 til anvendelse. Definisjonen av «sertifikat» i 

artikkel 2 nr. 15 i forordning (EF) nr. 549/2004 får imidlertid 

ikke anvendelse. 

I denne forordning menes videre med 

1) «korrigerende tiltak» et tiltak for å eliminere årsaken til en 

fastslått mangel på samsvar,  

  

(3) EUT L 201 av 3.8.2010, s. 1. 
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2) «funksjonssystem» en kombinasjon av systemer, 

framgangsmåter og menneskelige ressurser organisert for å 

utføre en funksjon innenfor lufttrafikkstyring, 

3) «nettforvalter» et upartisk og vedkommende organ som i 

samsvar med artikkel 6 nr. 2 eller nr. 6 i forordning (EF)  

nr. 551/2004 er pålagt å utføre oppgavene fastsatt i nevnte 

artikkel og i denne forordning, 

4) «nettfunksjon» de bestemte funksjonene som er beskrevet i 

artikkel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004, 

5) «organisasjon» en yter av flysikringstjenester eller et organ 

som utfører trafikkflytstyring eller styring av luftrommet 

eller andre nettfunksjoner, 

6) «prosess» en rekke aktiviteter som er innbyrdes forbundet 

eller påvirker hverandre gjensidig, og som omdanner 

innsatselementer til resultatelementer, 

7) «sikkerhetspåvisning» påvisning av og bevis på at en 

foreslått endring i et funksjonssystem kan gjennomføres 

innenfor de mål eller standarder som er fastsatt i 

eksisterende regelverk i samsvar med de regelverksbaserte 

sikkerhetskravene, 

8) «sikkerhetspålegg» et dokument utstedt eller vedtatt av en 

vedkommende myndighet som pålegger tiltak som skal 

gjennomføres i et funksjonssystem for å gjenopprette 

sikkerheten dersom det er fastslått at flysikkerheten ellers 

kan settes i fare, 

9) «sikkerhetsmål» en kvalitativ eller kvantitativ erklæring 

som definerer den høyeste hyppighet eller sannsynlighet 

som en fare kan forventes å inntreffe med, 

10) «regelverksbasert sikkerhetsrevisjon» en systematisk og 

uavhengig undersøkelse som utføres av, eller på vegne av, 

en vedkommende myndighet for å fastslå hvorvidt 

sikkerhetsrelaterte tiltak eller deler av dem, i forbindelse 

med prosesser og påfølgende resultater, produkter eller 

tjenester, er i samsvar med påkrevde sikkerhetsrelaterte 

tiltak, og hvorvidt de er effektivt gjennomført og egnet til å 

oppnå de forventede resultater, 

11) «regelverksbaserte sikkerhetskrav» de krav som er fastsatt 

av Unionen eller i nasjonale regler for yting av 

flysikringstjenester eller funksjoner knyttet til 

trafikkflytstyring og styring av luftrommet eller andre 

nettfunksjoner med hensyn til teknisk og driftsmessig 

sakkunnskap og egnethet til å yte disse tjenestene og 

funksjonene, sikkerhetsstyring av dem samt systemer, 

systemkomponenter og tilhørende framgangsmåter, 

12) «sikkerhetskrav» et risikoreduserende tiltak fastsatt på 

grunnlag av risikoreduksjonsstrategien som gjør det mulig 

å oppnå et bestemt sikkerhetsmål, herunder krav med 

hensyn til organisering, drift, framgangsmåte, funksjon, 

ytelse, samvirkingsevne eller miljøegenskaper, 

13) «verifisering» bekreftelse ved framlegging av objektive 

beviser på at bestemte krav er oppfylt, 

14) «felleseuropeiske lufttrafikkstyrings-/flysikringstjenester 

(ATM/ANS)» en virksomhet som er utformet og opprettet 

for brukere i de fleste eller alle medlemsstatene, og som 

også kan strekke seg utover luftrommet over det territoriet 

der traktaten får anvendelse. 

Artikkel 3 

Vedkommende tilsynsmyndigheter 

For formålene i denne forordning og uten at det berører den 

gjensidige anerkjennelsen av sertifikatene til yterne av 

flysikringstjenester i samsvar med artikkel 7 nr. 8 i forordning 

(EF) nr. 550/2004 og artikkel 11 i forordning (EF) nr. 

216/2008, skal vedkommende tilsynsmyndigheter være 

a) for organisasjoner som har sin hovedvirksomhet og 

eventuelt sitt forretningskontor i en medlemsstat og yter 

flysikringstjenester på denne medlemsstatens territorium, 

den nasjonale tilsynsmyndigheten som er utpekt eller 

opprettet av denne medlemsstaten, 

b) for organisasjoner der ansvaret for sikkerhetstilsynet er 

fordelt annerledes enn som angitt i bokstav a) i henhold til 

avtaler inngått av medlemsstater i samsvar med artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 550/2004, de vedkommende 

myndigheter som er utpekt eller opprettet i henhold til disse 

avtalene. Disse avtalene skal være i samsvar med kravene i 

artikkel 2 nr. 3–6 i forordning (EF) nr. 550/2004, 

c) for organisasjoner som yter lufttrafikkstyrings-/ 

flysikringstjenester i luftrommet over det territoriet der 

traktaten får anvendelse, og som har sin hovedvirksomhet 

og eventuelt sitt forretningskontor utenfor territoriet der 

traktaten får anvendelse, Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

(«Byrået»), 

d) for organisasjoner som yter felleseuropeiske 

lufttrafikkstyrings-/flysikringstjenester, samt for alle andre 

nettfunksjoner i luftrommet over det territoriet der traktaten 

får anvendelse, Byrået. 

Artikkel 4 

Sikkerhetsmessig tilsyn 

1. Vedkommende myndigheter skal føre sikkerhetstilsyn 

som del av sitt tilsyn med gjeldende krav til flysikringstjenester, 

trafikkflytstyring, styring av luftrommet og andre 

nettfunksjoner, for å overvåke sikker utøvelse av disse 

oppgavene og verifisere at gjeldende regelverksbaserte 

sikkerhetskrav og tilhørende gjennomføringstiltak oppfylles. 

2. Når det inngås en avtale om tilsyn med organisasjoner 

som utøver virksomhet i funksjonelle luftromsblokker som 

omfatter luftrom som hører inn under ansvarsområdet til mer 

enn én medlemsstat, eller i tilfeller av tjenesteyting over 

landegrensene, skal de berørte medlemsstater fastsette og 

fordele ansvaret for sikkerhetstilsyn på en måte som sikrer at  
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a) ansvaret for gjennomføringen av hver bestemmelse i denne 

forordning er klart fastsatt, 

b) medlemsstatene har god oversikt over 

sikkerhetstilsynsordningene og resultatene av disse, 

c) utveksling av relevante opplysninger mellom 

tilsynsmyndighetene og den sertifiserende myndighet 

sikres. 

Medlemsstatene skal regelmessig gjennomgå avtalen og dens 

praktiske gjennomføring, særlig på bakgrunn av de 

sikkerhetsmessige resultater som er oppnådd. 

3. Når det inngås en avtale om tilsyn med organisasjoner 

som utøver virksomhet i funksjonelle luftromsblokker eller 

virksomhet over landegrensene der Byrået er vedkommende 

myndighet for minst én av organisasjonene i samsvar med 

artikkel 3 bokstav b), skal de berørte medlemsstatene 

samarbeide med Byrået for å sikre at bestemmelsene i nr. 2 

bokstav a), b) og c) i nr. 2 blir oppfylt. 

Artikkel 5 

Overvåking av sikkerhetsmessige resultater 

1. Vedkommende myndigheter skal regelmessig overvåke og 

vurdere de sikkerhetsnivåene som er oppnådd, for å fastslå om 

de oppfyller gjeldende regelverksbaserte sikkerhetskrav i 

luftromsblokkene som hører under eget ansvarsområde. 

2. Vedkommende myndigheter skal særlig bruke resultatene 

av sikkerhetsovervåkingen til å fastslå hvilke områder som må 

prioriteres når det gjelder verifisering av at de regelverksbaserte 

sikkerhetskravene er oppfylt. 

Artikkel 6 

Verifisering av oppfyllelse av regelverksbaserte 

sikkerhetskrav 

1. Vedkommende myndigheter skal fastsette en prosess for å 

verifisere 

a) oppfyllelse av gjeldende regelverksbaserte sikkerhetskrav 

før utstedelse eller fornyelse av et sertifikat som er 

nødvendig for å yte flysikringstjenester, herunder 

tilknyttede sikkerhetsrelaterte vilkår, 

b) oppfyllelse av eventuelle sikkerhetsrelaterte forpliktelser i 

forbindelse med utpeking foretatt i henhold til artikkel 8 i 

forordning (EF) nr. 550/2004, 

c) at organisasjonene løpende oppfyller gjeldende 

regelverksbaserte sikkerhetskrav, 

d) gjennomføring av sikkerhetsmål, sikkerhetskrav og andre 

sikkerhetsrelaterte vilkår fastsatt i 

i) erklæringer om verifisering av systemer, herunder 

eventuelle relevante erklæringer om samsvar eller 

bruksegnethet for systemkomponenter utstedt i samsvar 

med forordning (EF) nr. 552/2004, 

ii) framgangsmåter for risikovurdering og risikoreduksjon 

som kreves i henhold til gjeldende regelverksbaserte 

sikkerhetskrav for flysikringstjenester, trafikkflyt-

styring, luftromsstyring og nettforvalteren, 

e) gjennomføring av sikkerhetspålegg. 

2. Prosessen nevnt i nr. 1 skal 

a) bygge på dokumenterte framgangsmåter, 

b) underbygges av dokumentasjon som er spesielt beregnet på 

å gi sikkerhetstilsynspersonellet veiledning i utøvelsen av 

sine oppgaver, 

c) opplyse de berørte organisasjonene om resultatene av 

sikkerhetstilsynet, 

d) bygge på regelverksbaserte sikkerhetsrevisjoner og 

vurderinger av sikkerheten som er foretatt i samsvar med 

artikkel 7, 9 og 10, 

e) gi vedkommende myndigheter den dokumentasjon som er 

nødvendig for å vedta ytterligere tiltak, herunder tiltakene 

fastsatt i artikkel 9 i forordning (EF) nr. 549/2004, artikkel 

7 nr. 7 i forordning (EF) nr. 550/2004 og artikkel 10, 25 og 

68 i forordning (EF) nr. 216/2008 i de tilfeller der 

regelverksbaserte sikkerhetskrav ikke oppfylles. 

Artikkel 7 

Regelverksbaserte sikkerhetsrevisjoner 

1. Vedkommende myndigheter, eller godkjente organer som 

opptrer på deres vegne, skal utføre regelverksbaserte 

sikkerhetsrevisjoner. 

2. De regelverksbaserte sikkerhetsrevisjonene nevnt i nr. 1 

skal 

a) gi vedkommende myndigheter dokumentasjon på 

oppfyllelsen av gjeldende regelverksbaserte sikkerhetskrav 

og gjennomføringsordninger ved å evaluere behovet for 

forbedringer eller korrigerende tiltak, 

b) være uavhengig av intern revisjonsvirksomhet som den 

berørte organisasjonen utfører som del av sitt sikkerhets- 

eller kvalitetsstyringssystem, 

c) utføres av kvalifiserte revisorer i samsvar med kravene i 

artikkel 12, 

d) få anvendelse på fullstendige gjennomføringstiltak eller 

deler av dem, og på prosesser, produkter eller tjenester, 

e) fastslå hvorvidt 

i) gjennomføringstiltakene oppfyller de regelverksbaserte 

sikkerhetskravene, 

ii) tiltak som er truffet, er i samsvar med 

gjennomføringstiltakene, 

iii) resultatene av tiltak som er truffet, er i samsvar med de 

resultater som forventes av gjennomføringstiltakene, 

f) føre til at fastslåtte mangler på samsvar rettes opp i samsvar 

med artikkel 8.  
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3. Innenfor rammen av inspeksjonsprogrammet som kreves i 

artikkel 8 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011, skal 

vedkommende myndigheter etablere og minst årlig ajourføre et 

program for regelverksbasert sikkerhetsrevisjon for å 

a) dekke alle områder med potensielle sikkerhetsrisikoer, med 

fokus på de områder der det er fastslått problemer, 

b) dekke alle organisasjoner, tjenester og nettfunksjoner som 

er under tilsyn av vedkommende myndighet, 

c) sikre at revisjonene utføres på en måte som er forenlig med 

det risikonivå som organisasjonenes virksomhet innebærer, 

d) sikre at det utføres tilstrekkelige revisjoner over en 

toårsperiode til å kontrollere at alle berørte organisasjoner 

oppfyller gjeldende regelverksbaserte sikkerhetskrav på alle 

funksjonssystemets relevante områder, 

e) sikre oppfølging av gjennomføringen av korrigerende tiltak. 

4. Vedkommende myndigheter kan vedta å endre omfanget 

av forhåndsplanlagte revisjoner og utføre ytterligere revisjoner, 

etter behov. 

5. Vedkommende myndigheter skal vedta hvilke ordninger, 

elementer, tjenester, funksjoner, produkter, fysiske anlegg og 

former for virksomhet som skal revideres innenfor en fastsatt 

tidsramme. 

6. Revisjonsmerknader og fastslåtte mangler skal 

dokumenteres. Sistnevnte skal underbygges av beviser og 

inneholde henvisninger til gjeldende regelverksbaserte 

sikkerhetskrav og gjennomføringstiltak som revisjonen er utført 

på grunnlag av. 

7. Det skal utarbeides en revisjonsrapport med nærmere 

opplysninger om manglende samsvar. 

Artikkel 8 

Korrigerende tiltak 

1. Vedkommende myndigheter skal underrette 

organisasjonene der sikkerhetsrevisjon er gjennomført, om 

resultatene av revisjonen, og skal samtidig be om at det treffes 

korrigerende tiltak for å bøte på det fastslåtte manglende 

samsvaret, uten at dette berører eventuelle ytterligere tiltak som 

kreves i henhold til gjeldende regelverksbaserte sikkerhetskrav. 

2. Organisasjonene der revisjon er gjennomført, skal 

bestemme hvilke korrigerende tiltak som anses nødvendig for å 

korrigere det manglende samsvaret, samt tidsrammen for 

gjennomføringen av dem. 

3. Vedkommende myndigheter skal vurdere de korrigerende 

tiltakene og gjennomføringen som organisasjonene der revisjon 

er gjennomført, har bestemt, og godta dem dersom vurderingen 

konkluderer med at de er tilstrekkelige for å bøte på det 

manglende samsvaret. 

4. Organisasjonene der revisjon er gjennomført, skal 

iverksette de korrigerende tiltakene som vedkommende 

myndigheter har godkjent. Disse korrigerende tiltakene og den 

påfølgende oppfølgingsprosessen skal fullføres innen det 

tidsrom vedkommende myndighet har godkjent. 

Artikkel 9 

Sikkerhetstilsyn med endringer i funksjonssystemer 

1. Organisasjonene skal bare bruke framgangsmåter som 

vedkommende myndighet har godkjent når de beslutter 

hvorvidt det skal gjøres en sikkerhetsrelatert endring i sine 

funksjonssystemer. Når det gjelder ytere av lufttrafikktjenester 

og ytere av kommunikasjons-, navigasjons- eller 

overvåkingstjenester, skal den berørte vedkommende 

myndighet godta disse framgangsmåtene innenfor rammen av 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011. 

2. Organisasjonene skal underrette den berørte 

vedkommende myndighet om alle planlagte sikkerhetsrelaterte 

endringer. For dette formål skal vedkommende myndigheter 

etablere egnede administrative framgangsmåter i samsvar med 

nasjonal lovgivning. 

3. Med mindre artikkel 10 får anvendelse, kan 

organisasjonene gjennomføre de meldte endringene etter 

framgangsmåten nevnt i nr. 1 i denne artikkel. 

Artikkel 10 

Framgangsmåte for vurdering av foreslåtte endringer 

1. Vedkommende myndigheter skal vurdere 

sikkerhetspåvisningene knyttet til nye funksjonssystemer eller 

endringer i eksisterende funksjonssystemer som foreslås av en 

organisasjon dersom 

a) alvorlighetsvurderingen foretatt i henhold til nr. 3.2.4 i 

vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU)  

nr. 1035/2011 fører til fastsettelse av alvorlighetsklasse 1 

eller 2 for de potensielle virkningene av de fastslåtte farene, 

eller 

b) gjennomføringen av endringene krever innføring av nye 

luftfartsstandarder. 

Dersom vedkommende myndigheter fastslår at det er behov for 

en vurdering i andre situasjoner enn dem som er nevnt i bokstav 

a) og b), skal de underrette organisasjonen om at de vil foreta 

en sikkerhetsvurdering av de meldte endringene. 

2. Vurderingene skal foretas på en måte som er forenlig med 

det risikonivå som de nye funksjonssystemene eller de 

foreslåtte endringene i eksisterende funksjonssystemer 

representerer. 

Vurderingene skal 

a) benytte dokumenterte framgangsmåter, 

b) underbygges av dokumentasjon som er spesielt beregnet på 

å gi sikkerhetstilsynspersonellet veiledning i utøvelsen av 

sine oppgaver,  
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c) ta hensyn til de sikkerhetsmål, sikkerhetskrav og andre 

sikkerhetsrelaterte forhold i forbindelse med endringene 

som vurderes, og som er fastsatt i 

i) verifiseringserklæringene for systemer omhandlet i 

artikkel 6 i forordning (EF) nr. 552/2004, 

ii) erklæringer om samsvar eller bruksegnethet for 

systemkomponenter omhandlet i artikkel 5 i forordning 

(EF) nr. 552/2004, eller 

iii) dokumentasjon på risikovurdering og risikoreduksjon 

utarbeidet i samsvar med gjeldende regelverksbaserte 

sikkerhetskrav, 

d) om nødvendig fastsette ytterligere sikkerhetsrelaterte vilkår 

knyttet til gjennomføringen av endringene, 

e) vurdere om de framlagte sikkerhetspåvisninger kan godtas, 

idet det tas hensyn til 

i) fareidentifikasjonen, 

ii) sammenhengen i klassifiseringen av alvorlighetsgrad, 

iii) sikkerhetsmålenes gyldighet, 

iv) gyldigheten, effektiviteten og gjennomførbarheten av 

sikkerhetskrav og eventuelle andre fastslåtte 

sikkerhetsrelaterte forhold, 

v) påvisningen av at sikkerhetsmål, sikkerhetskrav og 

andre sikkerhetsrelaterte forhold blir løpende oppfylt, 

vi) påvisningen av at prosessen som anvendes for å 

utarbeide sikkerhetspåvisninger, oppfyller gjeldende 

regelverksbaserte sikkerhetskrav, 

f) verifisere prosessene som organisasjonene anvender for å 

utarbeide sikkerhetspåvisninger i forbindelse med det nye 

funksjonssystemet, eller påtenkte endringer i eksisterende 

funksjonssystemer, 

g) fastslå behovet for verifisering av kontinuerlig 

overholdelse, 

h) inkludere all nødvendig samordningsvirksomhet med de 

myndigheter som har ansvaret for sikkerhetstilsynet med 

luftdyktighet og flyging, 

i) føre fram til underretning om hvorvidt den planlagte 

endring kan godtas, eventuelt med vilkår, eller ikke godtas, 

med begrunnelse for dette. 

3. Endringene som er under vurdering, kan gjennomføres 

bare med vedkommende myndigheters godkjenning. 

Artikkel 11 

Godkjente organer 

1. Dersom en vedkommende myndighet beslutter å delegere 

regelverksbasert sikkerhetsrevisjon eller vurderinger i henhold 

til denne forordning til et godkjent organ, skal den sikre at 

kriteriene som brukes for å velge et organ blant dem som er 

kvalifisert i samsvar med artikkel 3 i forordning (EF)  

nr. 550/2004 og artikkel 13 i forordning (EF) nr. 216/2008, 

omfatter følgende: 

a) Det godkjente organet har tidligere erfaring med å vurdere 

sikkerheten i luftfartsforetak. 

b) Det godkjente organet deltar ikke samtidig i intern 

virksomhet innen sikkerhets- eller kvalitetsstyringssystemer 

i den berørte organisasjonen. 

c) Alt personell som deltar i sikkerhetsrevisjoner eller 

vurderinger, har fått tilstrekkelig opplæring, er kvalifisert 

og oppfyller kvalifikasjonskriteriene i artikkel 12 nr. 3 i 

denne forordning. 

2. Det godkjente organet skal godta muligheten for å bli 

revidert av vedkommende myndighet eller et organ som opptrer 

på dens vegne. 

3. Vedkommende myndigheter skal føre et register over 

godkjente organer som har i oppdrag å utføre regelverksbaserte 

sikkerhetsrevisjoner eller vurderinger på deres vegne. 

Registrene skal dokumentere at kravene i nr. 1 er oppfylt. 

Artikkel 12 

Kapasitet for sikkerhetstilsyn 

1. Medlemsstatene og Kommisjonen skal sikre at 

vedkommende myndigheter har den nødvendige kapasitet til å 

sørge for sikkerhetstilsyn med alle organisasjoner som er under 

deres tilsyn, herunder tilstrekkelige ressurser til å iverksette de 

tiltak som er fastsatt i denne forordning. 

2. Vedkommende myndigheter skal foreta, og annethvert år 

ajourføre, en vurdering av de menneskelige ressurser som er 

nødvendige for å utøve sine sikkerhetstilsynsfunksjoner, på 

grunnlag av en analyse av de prosesser som kreves i henhold til 

denne forordning, og anvendelsen av dem. 

3. Vedkommende myndigheter skal sikre at alle personer 

som deltar i sikkerhetstilsynsvirksomhet, er kvalifisert til å 

utøve den aktuelle funksjonen. I denne forbindelse skal de 

a) fastsette og dokumentere hvilken type utdanning, 

opplæring, teknisk og driftsmessig kunnskap, erfaring og 

kvalifikasjoner som er nødvendige for oppgavene i hver 

enkelt stilling i forbindelse med sikkerhetstilsyn innenfor 

sin organisasjon, 

b) sikre særskilt opplæring for de som deltar i sikkerhets-

tilsynsvirksomhet innenfor sin organisasjon,  
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c) sikre at personell som er utpekt til å utføre 

regelverksbaserte sikkerhetsrevisjoner, herunder revisjons-

personell fra godkjente organer, oppfyller særskilte 

kvalifikasjonskriterier fastsatt av vedkommende myndighet. 

Kriteriene skal omfatte 

i) kjennskap til og forståelse av kravene knyttet til 

flysikringstjenester, trafikkflytstyring, luftromsstyring 

og andre nettfunksjoner, som sikkerhetsrevisjonene kan 

utføres på grunnlag av, 

ii) bruk av vurderingsteknikker, 

iii) ferdigheter som kreves for å lede en revisjon, 

iv) påvisning av revisorenes kvalifikasjoner gjennom 

evaluering eller andre godtakbare metoder. 

Artikkel 13 

Sikkerhetspålegg 

1. Vedkommende myndigheter skal utstede et 

sikkerhetspålegg dersom de har fastslått at det finnes et 

faremoment i et funksjonssystem som krever umiddelbare 

tiltak. 

2. Et sikkerhetspålegg skal videresendes til de berørte 

organisasjoner, og skal som et minstemål inneholde følgende 

opplysninger: 

a) identifikasjon av faremomentet, 

b) identifikasjon av det berørte funksjonssystemet, 

c) nødvendige tiltak og begrunnelsen for dem, 

d) tidsfrist for når de nødvendige tiltakene skal oppfylle 

sikkerhetspålegget, 

e) ikrafttredelsesdato. 

3. Vedkommende myndigheter skal videresende et 

eksemplar av sikkerhetspålegget til Byrået samt eventuelle 

andre berørte vedkommende myndigheter, særlig til dem som 

deltar i sikkerhetstilsynet med funksjonssystemet, og til 

Kommisjonen. 

4. Vedkommende myndigheter skal kontrollere over-

holdelsen av relevante sikkerhetspålegg. 

Artikkel 14 

Register over sikkerhetstilsyn 

Vedkommende myndigheter skal føre og gjøre tilgjengelig et 

hensiktsmessig register i forbindelse med sine prosesser for 

sikkerhetstilsyn, herunder rapportene om alle regelverksbaserte 

sikkerhetsrevisjoner og andre sikkerhetsrelaterte registre knyttet 

til sertifikater, utpekinger, sikkerhetstilsyn med endringer, 

sikkerhetspålegg og bruk av godkjente organer. 

Artikkel 15 

Rapportering om sikkerhetstilsyn 

1. Vedkommende myndigheter skal hvert år utarbeide en 

rapport om tiltak som er truffet i forbindelse med 

sikkerhetstilsyn i henhold til denne forordning. Den årlige 

rapporten skal dessuten inneholde opplysninger om 

a) vedkommende myndighets organisasjonsstruktur og 

framgangsmåter, 

b) luftrommet som hører inn under ansvarsområdet til 

medlemsstater som har opprettet eller utpekt vedkommende 

myndighet, dersom dette er relevant, og organisasjoner som 

hører inn under vedkommende myndighets tilsyn, 

c) godkjente organer som har fått i oppdrag å utføre 

regelverksbaserte sikkerhetsrevisjoner, 

d) vedkommende myndighets aktuelle ressurser, 

e) eventuelle sikkerhetsproblemer fastslått i sikkerhets-

tilsynsprosessen iverksatt av vedkommende myndighet. 

2. Medlemsstatene skal bruke rapportene utarbeidet av dens 

vedkommende myndigheter når de framlegger sine årlige 

rapporter for Kommisjonen i henhold til artikkel 12 i 

forordning (EF) nr. 549/2004. 

De årlige rapportene om sikkerhetstilsyn skal stilles til rådighet 

for de berørte medlemsstater når det gjelder funksjonelle 

luftromsblokker, for Byrået og for programmer eller former for 

virksomhet som utføres i henhold til vedtatte internasjonale 

ordninger for å overvåke eller revidere gjennomføringen av 

sikkerhetstilsynet med flysikringstjenester, trafikkflytstyring, 

styring av luftrommet og andre nettfunksjoner. 

Artikkel 16 

Informasjonsutveksling mellom vedkommende 

myndigheter 

Vedkommende myndigheter skal treffe tiltak for nærmere 

samarbeid med hverandre i samsvar med artikkel 10 og 15 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 og artikkel 2 nr. 4 i forordning 

(EF) nr. 550/2004, og skal utveksle all relevant informasjon for 

å sikre sikkerhetstilsyn med alle organisasjoner som yter 

tjenester eller utøver funksjoner over landegrensene. 

Artikkel 17 

Overgangsbestemmelser 

1. Tiltak som iverksettes på grunnlag av forordning (EF)  

nr. 1315/2007 før ikrafttredelsen av denne forordning, skal 

forvaltes i samsvar med denne forordning. 

2. Den myndighet i en medlemsstat som har hatt ansvaret for 

sikkerhetstilsynet med organisasjoner som Byrået er 

vedkommende myndighet for i henhold til artikkel 3, skal 

overføre sikkerhetstilsynsfunksjonen for disse organisasjonene 

til Byrået tolv måneder etter ikrafttredelsesdatoen for denne 

forordning, unntatt når det gjelder sikkerhetstilsynet med 

nettforvalteren, der en eventuell overføring til Kommisjonen, 

med bistand fra Byrået, skal foretas på ikrafttredelsesdatoen for 

denne forordning. 

Artikkel 18 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1315/2007 oppheves. 
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Artikkel 19 

Endring av forordning (EU) nr. 691/2010 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 691/2010 skal nr. 1.1 bokstav e) lyde: 

«e) sikkerhetsrapporter fra de nasjonale tilsynsmyndighetene som omhandlet i artikkel 7, 8 og 14 i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EF) nr. 1034/2011(*) samt rapporter fra de samme 

myndigheter om utbedring av fastslåtte sikkerhetsmangler som er gjenstand for planer om 

korrigerende tiltak, 

  

(*) EUT L 271 av 18.10.2011, s. 15.» 

Artikkel 20 

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, 17. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1035/2011 

av 17. oktober 2011 

om fastsettelse av felles krav til yting av flysikringstjenester og om endring av forordning (EF)  

nr. 482/2008 og (EU) nr. 691/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester 

i Det felles europeiske luftrom (tjenesteytingsforordningen)(1), 

særlig artikkel 4, 6 og 7, 

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(2), særlig artikkel 8b  

nr. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 skal 

Kommisjonen, med bistand fra Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå (Byrået), vedta gjennomføringsregler 

for yting av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester 

(ATM/ANS) i hele Unionen. Ved artikkel 8b nr. 6 i 

nevnte forordning er det fastsatt at gjennom-

føringsreglene skal utarbeides på grunnlag av 

bestemmelsene vedtatt i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 

av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for 

opprettelse av et felles europeisk luftrom (ramme-

forordningen)(3). 

2) Yting av flysikringstjenester i Unionen bør være 

underlagt sertifisering av medlemsstatene eller Byrået. 

Ytere av flysikringstjenester som oppfyller de felles 

krav, bør gis et sertifikat i samsvar med artikkel 7 i 

forordning (EF) nr. 550/2004 og artikkel 8b nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

3) Anvendelsen av de felles krav fastsatt i samsvar med 

artikkel 6 i forordning (EF) nr. 550/2004 og artikkel 8b i 

forordning (EF) nr. 216/2008 bør ikke berøre 

medlemsstatenes suverenitet over sitt luftrom eller 

medlemsstatenes krav med hensyn til offentlig orden, 

offentlig sikkerhet og forsvarsspørsmål som omhandlet i 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 271 av 

18.10.2011, s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 231/2013 av 13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 30. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 

(2) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

(3) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

artikkel 13 i forordning (EF) nr. 549/2004. De felles 

krav bør ikke omfatte militære operasjoner og militær 

trening, som fastsatt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 549/2004 og artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 216/2008. 

4) Ved fastsettelse av felles krav til yting av 

flysikringstjenester bør det tas behørig hensyn til den 

rettslige status ytere av flysikringstjenester har i 

medlemsstatene. Når en organisasjon utøver annen 

virksomhet enn yting av flysikringstjenester, bør de 

felles krav ikke få anvendelse på slike andre former for 

virksomhet eller på ressurser som tildeles andre former 

for virksomhet enn yting av flysikringstjenester, med 

mindre annet er fastsatt. 

5) Anvendelsen av de felles krav på ytere av 

flysikringstjenester bør stå i forhold til de risikoer som 

er knyttet til den enkelte virksomhets særtrekk, for 

eksempel antall behandlede flybevegelser og/eller deres 

art og kjennetegn. Dersom visse ytere av 

flysikringstjenester velger å ikke benytte seg av 

muligheten til å yte tjenester over landegrensene i Det 

felles europeiske luftrom, bør en vedkommende 

myndighet kunne gi dem mulighet til å oppfylle 

forholdsmessig visse generelle krav til yting av 

flysikringstjenester og visse særlige krav til yting av 

lufttrafikktjenester. Vilkårene knyttet til sertifikatet bør 

derfor gjenspeile unntakets art og omfang. 

6) For å sikre at sertifiseringsordningen virker 

tilfredsstillende, bør medlemsstatene i sine årsrapporter 

gi Kommisjonen og Byrået alle relevante opplysninger 

om unntakene som deres vedkommende myndighet har 

innvilget. 

7) De ulike typene virksomhet innen flysikringstjenester er 

ikke nødvendigvis underlagt samme krav. Det er derfor 

nødvendig å tilpasse de felles krav til særtrekkene ved 

den enkelte type virksomhet. 

8) Yterne av flysikringstjenester bør i hele sertifikatets 

gyldighetstid kunne vise at gjeldende felles krav 

oppfylles for alle tjenester som omfattes av sertifikatet. 

9) For å sikre effektiv anvendelse av de felles krav bør det 

opprettes et system med regelmessig tilsyn med og 

inspeksjon av at de felles krav og de vilkår som er angitt 

i sertifikatet, oppfylles. Vedkommende myndighet bør 

undersøke en tjenesteyters egnethet før den utsteder et 

sertifikat, og bør hvert år vurdere om yterne av 

flysikringstjenester som den har utstedt sertifikat til, 

2017/EØS/79/39 
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fortsatt oppfyller kravene. Den bør derfor opprette og 

årlig ajourføre et veiledende inspeksjonsprogram som 

omfatter alle tjenesteytere den har sertifisert, på 

grunnlag av en risikovurdering. Programmet bør 

muliggjøre inspeksjon av alle områder av betydning hos 

yterne av flysikringstjenester innenfor en rimelig 

tidsramme. Ved vurdering av om utpekte ytere av 

lufttrafikktjenester og flyværtjenester oppfyller kravene, 

bør vedkommende myndighet kunne kontrollere 

relevante krav som følger av internasjonale forpliktelser 

som påhviler den berørte medlemsstaten. 

10) Ekspertvurderinger av nasjonale tilsynsmyndigheter vil 

kunne bidra til en felles metode for tilsyn med ytere av 

flysikringstjenester i hele Unionen. Kommisjonen kan i 

samarbeid med medlemsstatene og Byrået organisere 

disse ekspertvurderingene, som bør samordnes med 

virksomhet som utføres innenfor rammen av artikkel 24 

og 54 i forordning (EF) nr. 216/2008 og eventuelle 

andre internasjonale kontroll- og tilsynsprogrammer. 

Dermed vil dobbeltarbeid kunne unngås. For å 

muliggjøre utveksling av erfaringer og beste praksis 

under en ekspertvurdering bør ekspertene fortrinnsvis 

komme fra en vedkommende myndighet. 

11) Eurocontrol har utarbeidet regelverksbaserte 

sikkerhetskrav, Eurocontrol Safety Regulatory 

Requirements (ESARR), som har vært av største 

betydning for sikker yting av lufttrafikktjenester. I 

samsvar med forordning (EF) nr. 550/2004 bør 

Kommisjonen bestemme og vedta de relevante 

bestemmelser i ESARR i unionsforordninger. De 

ESARR som er innarbeidet i kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2096/2005 av 20. desember 2005 om 

fastsettelse av felles krav til yting av 

flysikringstjenester(1) danner grunnlaget for disse 

gjennomføringsregler. 

12) Da Kommisjonen vedtok forordning (EF)  

nr. 2096/2005, konkluderte den med at det ikke var 

hensiktsmessig å gjenta bestemmelsene i ESARR 2 om 

rapportering og vurdering av sikkerhetshendelser innen 

lufttrafikkstyring, som omfattes av europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 996/2010 av 20. oktober 

2010 om undersøkelse og forebygging av ulykker og 

hendelser innen sivil luftfart og om oppheving av 

direktiv 94/56/EF(2), og av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/42/EF av 13. juni 2003 om 

rapportering av hendelser innen sivil luftfart(3). Det bør 

imidlertid innføres nye bestemmelser om 

sikkerhetshendelser med krav om at en vedkommende 

myndighet, som fastsatt ved denne forordning, 

kontrollerer om ytere av lufttrafikktjenester samt ytere 

  

(1) EUT L 335 av 21.12.2005, s. 13. 

(2) EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35. 

(3) EUT L 167 av 4.7.2003, s. 23. 

av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkings-

tjenester, overholder de nødvendige bestemmelser om 

rapportering og vurdering av slike hendelser. 

13) Det bør særlig erkjennes for det første at sikkerhets-

styring er den funksjonen innen flysikringstjenester som 

sikrer at alle sikkerhetsrisikoer er klarlagt, vurdert og 

tilfredsstillende redusert, og for det annet at en formell 

og systematisk strategi for sikkerhetsstyring og 

ledelsessystemer med sikte på et helhetlig system vil 

optimalisere sikkerhetsfordelene på en synlig og sporbar 

måte. Byrået bør foreta en ytterligere evaluering av 

sikkerhetskravene i denne forordning og innlemme dem 

i en felles regelverksstruktur for sikkerhet i sivil luftfart. 

14) Inntil Byrået har utarbeidet gjennomføringstiltak for 

innarbeiding av de relevante ICAO-standarder i 

Unionens gjennomføringstiltak, akseptable måter å 

oppfylle kravene på, sertifiseringsspesifikasjoner og 

veiledende materiale, bør ytere av flysikringstjenester 

utøve sin virksomhet i samsvar med relevante ICAO-

standarder. For å gjøre det lettere å yte 

flysikringstjenester over landegrensene, og inntil Byrået 

har ferdigstilt arbeidet med å utarbeide relevante tiltak 

for innarbeiding av ICAOs standarder, bør 

medlemsstatene, Kommisjonen og Byrået, i nært 

samarbeid med Eurocontrol dersom det er relevant, 

arbeide for å redusere de forskjellene medlemsstatene 

har meldt om ved anvendelsen av ICAO-standarder på 

området flysikringstjenester, slik at et felles sett med 

standarder kan oppnås blant medlemsstatene i Det felles 

europeiske luftrom. 

15) Forskjellige nasjonale ordninger for erstatningsansvar 

bør ikke hindre ytere av flysikringstjenester i å inngå 

avtaler om yting av tjenester over landegrensene så snart 

de har etablert ordninger for å dekke skadeserstatninger 

som følger av lovbestemt ansvar innenfor rammen av 

gjeldende lovgivning. Metoden som brukes, bør være i 

samsvar med kravene i nasjonal lovgivning. 

Medlemsstater som i henhold til forordning (EF)  

nr. 550/2004 tillater yting av flysikringstjenester i hele 

eller deler av luftrommet under deres ansvarsområde 

uten sertifisering. bør dekke disse tjenesteyternes 

erstatningsansvar. 

16) Byrået bør vurdere bestemmelsene i denne forordning 

nærmere, særlig bestemmelsene som gjelder 

sikkerhetsvurdering av endringer i den sertifiserte 

organisasjonens og det tekniske personellets ytelse av 

flysikringstjenester, og avgi en uttalelse med sikte på å 

tilpasse dem til et helhetlig system, idet det tas hensyn 

til at bestemmelsene skal innlemmes i den framtidige 

felles regelverksstrukturen for sikkerhet i sivil luftfart, 

og den erfaring som berørte parter og vedkommende 

myndigheter har opparbeidet seg på området 

sikkerhetstilsyn.  
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17) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk 

av Det felles europeiske luftrom (luftromsfor-

ordningen)(1) skal det opprettes særskilte funksjoner, 

såkalte nettfunksjoner, for å gjøre det mulig å utnytte 

luftrommet og knappe ressurser optimalt og samtidig 

sikre at brukerne har best mulig tilgang til luftrommet 

og kan benytte sine foretrukne flygeruter. I henhold til 

forordning (EF) nr. 551/2004 fastsettes ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 av  

7. juli 2011 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av nettfunksjoner for lufttrafikkstyring 

(ATM) og om endring av forordning (EU)  

nr. 691/2010(2), de rettigheter, de forpliktelser og det 

ansvar som gjelder for det organet som ivaretar nevnte 

funksjoner. 

18) Sikker utførelse av visse nettfunksjoner krever at det 

berørte organet er underlagt visse krav. Kravene, som 

skal sikre at organet eller organisasjonen utøver sin 

virksomhet på en sikker måte, er fastsatt i vedlegg VI til 

forordning (EU) nr. 677/2011. Dette er sikkerhetskrav 

som gjelder organisasjonene, og som er svært lik de 

generelle kravene til yting av flysikringstjenester fastsatt 

i vedlegg I til denne forordning, men er tilpasset 

nettfunksjonenes sikkerhetsansvar. 

19) Forordning (EF) nr. 2096/2005 bør derfor oppheves. 

20) Kommisjonsforordning (EF) nr. 482/2008 av  

30. mai 2008 om opprettelse av et system for 

sikkerhetsbekreftelse av programvare, som skal 

gjennomføres av ytere av flysikringstjenester, og om 

endring av vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 2096/2005(3), og kommisjonsforordning (EU)  

nr. 691/2010 av 29. juli 2010 om fastsettelse av en 

ytelsesordning for flysikringstjenester og nettfunksjoner 

og om endring av forordning (EF) nr. 2096/2005 om 

fastsettelse av felles krav til yting av 

flysikringstjenester(4) bør endres for å tilpasses denne 

forordning. 

21) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom, nedsatt ved 

artikkel 5 i forordning (EF) nr. 549/2004 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

I denne forordning fastsettes de felles krav til yting av 

flysikringstjenester. 

  

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(2) EUT L 185 av 15.7.2011, s. 1. 

(3) EUT L 141 av 31.5.2008, s. 5. 

(4) EUT L 201 av 3.8.2010, s. 1. 

Med mindre noe annet fastsettes ved vedlegg I eller II, får de 

felles krav likevel ikke anvendelse på 

a) andre former for virksomhet enn en tjenesteyters yting av 

flysikringstjenester, 

b) ressurser tildelt til andre former for virksomhet enn yting av 

flysikringstjenester. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning gjelder definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 3 i forordning (EF)  

nr. 216/2008. Definisjonen av «sertifikat» i artikkel 2 nr.15 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 får imidlertid ikke anvendelse. 

I denne forordning menes videre med: 

1) «arbeidsflyging» drift av luftfartøy der et luftfartøy brukes 

til spesialiserte tjenester som for eksempel landbruk, 

byggearbeid, fotografering, landmåling, observasjon og 

patruljering, lete- og redningsaksjoner eller luftreklame, 

2) «kommersiell lufttransport» all drift av luftfartøyer som 

innebærer transport av passasjerer, last eller post mot 

vederlag eller leie, 

3) «funksjonssystem» en kombinasjon av systemer, 

prosedyrer og menneskelige ressurser som er organisert for 

å utføre en funksjon innenfor lufttrafikkstyring, 

4) «allmennflyging» all annen sivil drift av luftfartøyer enn 

kommersiell lufttransport eller arbeidsflyging, 

5) «nasjonal tilsynsmyndighet» det eller de organer som er 

utpekt eller opprettet av medlemsstatene som deres 

nasjonale myndighet i henhold til artikkel 4 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 549/2004, 

6) «fare» ethvert forhold og enhver hendelse eller 

omstendighet som kan føre til en ulykke, 

7) «organisasjon» en enhet som yter flysikringstjenester, 

8) «driftsorganisasjon» en organisasjon som har ansvar for 

yting av tekniske tjenester til støtte for lufttrafikk-, 

kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester, 

9) «risiko» kombinasjonen av samlet sannsynlighet for, eller 

hyppighet av, en skadelig virkning forårsaket av en fare 

samt virkningens alvorlighetsgrad,  
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10) «sikkerhetsbekreftelse» alle planlagte og systematiske 

handlinger som er nødvendige for å skape tilstrekkelig tillit 

til at et produkt, en tjeneste, en organisasjon eller et 

funksjonssystem oppnår et sikkerhetsnivå som kan 

aksepteres eller tolereres, 

11) «sikkerhetsmål» en kvalitets- eller kvantitetserklæring som 

definerer største hyppighet eller sannsynlighet for at en 

fare kan forventes å inntreffe, 

12) «sikkerhetskrav» et middel for å redusere risikoen fastsatt i 

tilknytning til sikkerhetsreduksjonsstrategien som gjør det 

mulig å oppnå et bestemt sikkerhetsmål, herunder krav 

med hensyn til organisering, drift, framgangsmåter, 

funksjon, ytelse, samtrafikkevne eller miljøegenskaper, 

13) «tjenester» enten en flysikringstjeneste eller en pakke med 

slike tjenester, 

14) «felleseuropeisk flysikringstjeneste» en flysikringstjeneste 

som er utformet og opprettet for brukere i de fleste eller 

alle medlemsstatene, og som også kan strekke seg utover 

luftrommet over territoriet der traktaten får anvendelse, 

15) «yter av flysikringstjenester» ethvert offentlig eller privat 

organ som yter flysikringstjenester for allmenn lufttrafikk, 

herunder en organisasjon som har søkt om sertifikat for å 

yte slike tjenester. 

Artikkel 3 

Vedkommende sertifiseringsmyndighet 

1. I denne forordning menes med vedkommende 

sertifiseringsmyndighet for ytere av flysikringstjenester 

a) for organisasjoner som har sin hovedvirksomhet og 

eventuelt sitt forretningskontor i en medlemsstat, den 

nasjonale tilsynsmyndighet som er utpekt eller opprettet av 

denne medlemsstaten, 

b) for organisasjoner som yter flysikringstjenester i 

luftrommet over det territoriet der traktaten får anvendelse, 

og som har sin hovedvirksomhet og eventuelt sitt 

forretningskontor utenfor det territoriet der bestemmelsene i 

traktaten får anvendelse, Byrået, 

c) for organisasjoner som yter felleseuropeiske 

flysikringstjenester i luftrommet over det territoriet der 

traktaten får anvendelse, Byrået. 

2. Vedkommende myndighet for sikkerhetstilsyn skal være 

myndigheten fastsatt i artikkel 3 i Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1034/2011(1). 

  

(1) EUT L 271 av 18.10.2011, s. 15. 

Artikkel 4 

Tildeling av sertifikater 

1. For å oppnå det sertifikatet som er nødvendig for å yte 

flysikringstjenester, skal organisasjoner, uten at artikkel 7 nr. 5 

i forordning (EF) nr. 550/2004 berøres, oppfylle 

a) de generelle krav til yting av flysikringstjenester som er 

oppført i vedlegg I, 

b) de særlige tilleggskrav som er oppført i vedlegg II-V, ut fra 

hvilken type tjeneste de yter. 

2. En vedkommende myndighet skal kontrollere at 

organisasjonen oppfyller de felles krav før den utsteder et 

sertifikat til den. 

3. En organisasjon skal oppfylle de felles krav senest på det 

tidspunkt da sertifikatet utstedes i henhold til 

a) artikkel 7 i forordning (EF) 550/2004, 

b) artikkel 8b nr. 2 og artikkel 22a bokstav b) og c) i 

forordning (EF) nr. 216/2008. 

Artikkel 5 

Unntak 

1. Som unntak fra artikkel 4 nr. 1 kan visse ytere av 

flysikringstjenester velge å ikke benytte seg av muligheten til å 

yte tjenester over landegrensene, og kan gi avkall på retten til 

gjensidig anerkjennelse innen Det felles europeiske luftrom. 

De kan under slike omstendigheter søke om et sertifikat som er 

begrenset til luftrommet som ligger under ansvarsområdet til 

medlemsstaten nevnt i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF)  

nr. 550/2004. 

2. For å kunne inngi en søknad som nevnt i nr. 1 skal en yter 

av lufttrafikktjenester yte tjenester eller planlegge å yte 

tjenester som er begrenset til én eller flere av følgende 

kategorier: 

a) arbeidsflyging, 

b) allmennflyging, 

c) kommersiell lufttransport begrenset til luftfartøyer med 

største tillatte startmasse under 10 tonn eller færre enn 20 

passasjerseter,  
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d) kommersiell lufttransport med mindre enn 10 000 

flybevegelser i året, der antall flybevegelser, uansett største 

tillatte startmasse og antall passasjerseter, idet 

«flybevegelser» regnes som summen av avganger og 

landinger og beregnes som et gjennomsnitt for de 

foregående tre år. 

For å kunne inngi en slik søknad skal en yter av 

flysikringstjenester som ikke yter lufttrafikktjenester, ha en 

brutto årsomsetning på 1 000 000 euro eller mindre for 

tjenestene vedkommende yter eller planlegger å yte. 

Dersom en yter av flysikringstjenester av objektive, praktiske 

årsaker er ute av stand til å dokumentere at vedkommende 

oppfyller disse kriteriene, kan vedkommende myndighet godta 

tilsvarende tall eller prognoser ut fra de øvre grensene fastsatt i 

første og annet ledd. 

Når en slik søknad inngis, skal en yter av flysikringstjenester 

samtidig framlegge for vedkommende myndighet relevant 

dokumentasjon for at de kvalifiserende kriteriene er oppfylt. 

3. Vedkommende myndighet kan gi søkere som oppfyller 

kriteriene i nr. 1, særlige unntak som står i forhold til deres 

bidrag til lufttrafikkstyring i luftrommet som den berørte 

medlemsstat er ansvarlig for. 

Disse unntakene kan bare gjelde kravene oppført i vedlegg I. 

Det skal imidlertid ikke gis unntak fra følgende krav: 

a) teknisk og driftsmessig kompetanse og egnethet (nr. 1), 

b) sikkerhetsstyring (nr. 3.1), 

c) menneskelige ressurser (nr. 5), 

d) åpen og oversiktlig yting av flysikringstjenester (nr. 8.1). 

4. I tillegg til unntakene nevnt i nr. 3 kan vedkommende 

myndighet gi unntak for søkere som yter 

flygeinformasjonstjeneste på flyplasser, men som ikke har mer 

enn én arbeidsstasjon i regelmessig drift på noen flyplass. 

Vedkommende myndighet skal gi disse unntakene i forhold til 

søkernes bidrag til lufttrafikkstyringen i det luftrommet som 

medlemsstaten er ansvarlig for. 

Unntakene kan bare vedrøre følgende krav i vedlegg II nr. 3: 

a) ansvar for sikkerhetsstyring og eksterne tjenester og 

forsyninger (nr. 3.1.2 bokstav b) og e)), 

b) sikkerhetsundersøkelser (nr. 3.1.3 bokstav a)), 

c) sikkerhetskrav til risikovurdering og risikoreduksjon ved 

endringer (nr. 3.2). 

5. Det skal ikke gis noe unntak fra kravene i vedlegg III, IV 

eller V. 

6. I samsvar med vedlegg II til forordning (EF) nr. 550/2004 

skal vedkommende myndighet 

a) presisere arten og omfanget av unntaket i vilkårene som er 

knyttet til sertifikatet, ved å angi dets rettslige grunnlag, 

b) begrense sertifikatets gyldighet i tid dersom dette anses som 

nødvendig for tilsynsformål, 

c) overvåke om yterne av flysikringstjenester fortsatt kan 

omfattes av unntaket. 

Artikkel 6 

Dokumentasjon på at krav oppfylles 

1. Organisasjonene skal på anmodning fra vedkommende 

myndighet framlegge all relevant dokumentasjon på at 

gjeldende felles krav oppfylles. Organisasjonene kan gjøre full 

bruk av eksisterende data. 

2. En sertifisert organisasjon skal underrette vedkommende 

myndighet om planlagte endringer i sin yting av 

flysikringstjenester som kan påvirke oppfyllelsen av gjeldende 

felles krav eller vilkår som er knyttet til sertifikatet. 

3. Dersom en sertifisert organisasjon ikke lenger oppfyller 

gjeldende felles krav eller vilkår som er knyttet til sertifikatet, 

skal vedkommende myndighet innen én måned etter at den 

manglende oppfyllelsen ble oppdaget, kreve at organisasjonen 

treffer korrigerende tiltak. 

Beslutningen skal umiddelbart meddeles den berørte 

organisasjonen. 

Vedkommende myndighet skal kontrollere at de korrigerende 

tiltakene er gjennomført, før den underretter den berørte 

organisasjonen om sin godkjenning. 

Dersom vedkommende myndighet anser at de korrigerende 

tiltakene ikke er tilstrekkelig gjennomført innen den tidsramme 

som er avtalt med organisasjonen, skal den treffe 

hensiktsmessige håndhevingstiltak i samsvar med artikkel 7  

nr. 7 i forordning (EF) nr. 550/2004 og artikkel 10, artikkel 22a 

bokstav d) og artikkel 25 og 68 i forordning (EF) nr. 216/2008, 

samtidig som det tas hensyn til behovet for at 

flysikringstjenestene opprettholdes.  
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Artikkel 7 

Lette tilsynet med at krav oppfylles 

Organisasjonene skal lette inspeksjoner og undersøkelser som 

foretas av vedkommende myndighet eller et godkjent organ 

som opptrer på myndighetens vegne, herunder besøk på stedet 

og besøk uten forvarsel.  

Personer med fullmakt skal ha myndighet til å 

a) undersøke relevante registre, data, prosedyrer og alt annet 

materiale som er relevant for ytingen av 

flysikringstjenester, 

b) ta kopier av hele eller deler av slike registre, data, 

prosedyrer og annet materiale, 

c) be om en muntlig forklaring på stedet, 

d) få adgang til relevante lokaler, landområder eller 

transportmidler. 

Slike inspeksjoner og undersøkelser skal, når de utføres av en 

vedkommende myndighet eller av et godkjent organ på 

myndighetens vegne, foretas i samsvar med lovgivningen i 

medlemsstaten der de gjennomføres. 

Artikkel 8 

Løpende oppfyllelse av krav 

Vedkommende myndighet skal, på grunnlag av tilgjengelig 

dokumentasjon, hvert år kontrollere at organisasjoner som den 

har sertifisert, løpende oppfyller kravene. 

For dette formål skal vedkommende myndighet opprette og 

årlig ajourføre et veiledende inspeksjonsprogram som omfatter 

alle tjenesteytere myndigheten har sertifisert, og som bygger på 

en vurdering av risikoene knyttet til de forskjellige 

operasjonene som utgjør flysikringstjenestene som ytes. Den 

skal rådføre seg med den berørte organisasjonen samt 

eventuelle andre berørte vedkommende myndigheter før et slikt 

program opprettes. 

Programmet skal angi planlagt tidsintervall for inspeksjonene 

på de forskjellige stedene. 

Artikkel 9 

Sikkerhetsregler for teknisk personell 

Når det gjelder bestemmelser om yting av lufttrafikk-, 

kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester, skal 

vedkommende myndighet eller en annen myndighet som 

medlemsstaten har utpekt til å utføre denne oppgaven, 

a) utferdige hensiktsmessige sikkerhetsregler for det tekniske 

personellet som utfører driftsmessige sikkerhetsrelaterte 

oppgaver, 

b) sikre tilstrekkelig og hensiktsmessig sikkerhetstilsyn med 

det tekniske personellet som en driftsorganisasjon har 

utpekt til å utføre driftsmessige sikkerhetsrelaterte 

oppgaver, 

c) når det er rimelig grunn og etter behørig undersøkelse treffe 

hensiktsmessige tiltak mot driftsorganisasjoner og/eller 

driftsorganisasjoners tekniske personell som ikke oppfyller 

kravene i vedlegg II nr. 3.3, 

d) forvisse seg om at det anvendes egnede metoder som sikrer 

at tredjemann som er tildelt driftsmessige 

sikkerhetsrelaterte oppgaver, oppfyller kravene i vedlegg II 

nr. 3.3. 

Artikkel 10 

Framgangsmåte for ekspertvurdering 

1. Kommisjonen kan i samarbeid med medlemsstatene og 

Byrået organisere ekspertvurderinger av de nasjonale 

tilsynsmyndigheter i samsvar med nr. 2-6. 

2. En ekspertvurdering skal utføres av en nasjonal 

ekspertgruppe og, der det er aktuelt, observatører fra Byrået. 

En gruppe skal bestå av eksperter fra minst tre forskjellige 

medlemsstater og Byrået. 

Ekspertene skal ikke delta i ekspertvurderinger i den 

medlemsstat der de er ansatt. 

Kommisjonen skal utarbeide og ajourføre en liste over 

nasjonale eksperter som er utpekt av medlemsstatene, som skal 

dekke alle aspekter av de felles krav som er oppført i artikkel 6 

i forordning (EF) nr. 550/2004. 

3. Minst tre måneder før en ekspertvurdering skal 

Kommisjonen underrette medlemsstaten og den berørte 

nasjonale tilsynsmyndigheten om ekspertvurderingen, datoen 

da den er planlagt å finne sted, og identiteten til ekspertene som 

deltar. 

Medlemsstaten der den nasjonale tilsynsmyndigheten skal 

vurderes, skal godkjenne gruppen av eksperter før vurderingen 

kan foretas. 

4. I løpet av tre måneder etter vurderingen skal 

vurderingsgruppen utarbeide og enes om en rapport som kan 

inneholde anbefalinger. 

Kommisjonen skal innkalle til et møte med Byrået, ekspertene 

og den nasjonale tilsynsmyndigheten for å drøfte rapporten.  
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5. Kommisjonen skal oversende rapporten til den berørte 

medlemsstaten. 

Medlemsstaten kan framlegge sine synspunkter innen tre 

måneder etter å ha mottatt rapporten. 

Disse synspunktene skal eventuelt omfatte tiltakene 

medlemsstaten har truffet eller har til hensikt å treffe innenfor 

en bestemt frist som en reaksjon på vurderingen. 

Med mindre annet avtales med den berørte medlemsstaten, skal 

rapporten og oppfølgingen ikke offentliggjøres. 

6. Kommisjonen skal hvert år underrette medlemsstatene 

gjennom Komiteen for Det felles luftrom om de viktigste 

resultatene av disse vurderingene. 

Artikkel 11 

Overgangsbestemmelser 

1. Ytere av flysikringstjenester som har et sertifikat utstedt i 

samsvar med forordning (EF) nr. 2096/2005 på 

ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, skal anses for å ha 

et sertifikat utstedt i samsvar med denne forordning. 

2. De som søker om et sertifikat for ytelse av 

flysikringstjenester og har innlevert søknaden før denne 

forordnings ikrafttredelsesdato og ennå ikke har fått utstedt et 

sertifikat på den dato, skal dokumentere samsvar med 

bestemmelsene i denne forordning før sertifikatet utstedes. 

3. Dersom organisasjoner som har Byrået som 

vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 3, har inngitt 

en søknad om utstedelse av sertifikat til en nasjonal 

tilsynsmyndighet i en medlemsstat før denne forordnings 

ikrafttredelsesdato, skal den nasjonale tilsynsmyndigheten 

fullføre sertifiseringsprosessen i samarbeid med Byrået og 

overføre saksmappen til Byrået når sertifikatet utstedes. 

Artikkel 12 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 2096/2005 oppheves. 

Artikkel 13 

Endring av forordning (EF) nr. 482/2008 

I forordning (EF) nr. 482/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 nr. 5 erstattes henvisningen til «forordning (EF) 

nr. 2096/2005» med en henvisning til «Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011(*). 

_____________ 

(*) EUT L 271 av 18.10.2011, s. 23». 

2) Artikkel 6 oppheves. 

3) I vedlegg I nr. 1 og 2 erstattes henvisningen til «forordning 

(EF) nr. 2096/2005» med en henvisning til «Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011». 

Artikkel 14 

Endring av forordning (EU) nr. 691/2010 

I forordning (EU) nr. 691/2010 oppheves artikkel 25. 

Artikkel 15 

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, 17. oktober 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Generelle krav til yting av flysikringstjenester 

1. TEKNISK OG DRIFTSMESSIG KOMPETANSE OG KAPASITET 

Ytere av flysikringstjenester skal kunne yte sine tjenester på en sikker, effektiv, kontinuerlig og bærekraftig 

måte som er forenlig med enhver rimelig samlet etterspørsel etter et gitt luftrom. For dette formål skal de ha 

tilstrekkelig teknisk og driftsmessig kapasitet og sakkunnskap. 

2. ORGANISASJONSSTRUKTUR OG LEDELSE 

2.1. Organisasjonsstruktur 

Ytere av flysikringstjenester skal bygge opp og lede sin organisasjon på en måte som støtter sikker, effektiv og 

kontinuerlig yting av tjenester. 

I organisasjonsstrukturen skal følgende være fastsatt: 

a)  de utpekte stillingsinnehavernes fullmakter, oppgaver og ansvar, særlig for personer i ledelsen med ansvar 

for funksjoner knyttet til sikkerhet, kvalitet, økonomi og menneskelige ressurser, 

b)  forholdet og rapporteringslinjene mellom organisasjonens forskjellige områder og prosesser. 

2.2. Organisasjonsledelse 

2.2.1. Forretningsplan 

Ytere av flysikringstjenester skal utarbeide en forretningsplan som omfatter et tidsrom på minst fem år. 

Forretningsplanen skal 

a)  fastsette de overordnede målene for yteren av flysikringstjenester og strategien for å nå disse målene i 

samsvar med eventuelle overordnede langtidsplaner og relevante unionskrav for utvikling av infrastruktur 

eller annen teknologi, 

b)  inneholde hensiktsmessige ytelsesmål når det gjelder sikkerhet, kapasitet, miljø og kostnadseffektivitet, alt 

etter hva som er relevant. 

Informasjonen i bokstav a) og b) skal være i samsvar med den nasjonale ytelsesplanen eller ytelsesplanen for 

den funksjonelle luftromsblokken nevnt i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004, og når det gjelder 

sikkerhetsdataene, i samsvar med det nasjonale flysikkerhetsprogrammet (State Safety Programme) nevnt i 

Standard 2.27.1 i vedlegg 11 til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, endring 47B av 20. juli 2009, alt 

etter hva som er relevant. 

Ytere av flysikringstjenester skal framlegge sikkerhets- og forretningsmessige begrunnelser for større 

investeringsprosjekter og eventuelt anslag over virkningen på de relevante ytelsesmålene nevnt i bokstav b), og 

skal angi hvilke investeringer som er forbundet med lovfestede krav i tilknytning til gjennomføringen av 

forskningsprosjektet for lufttrafikkstyring i Det felles europeiske luftrom (SESAR). 

2.2.2. Årsplan 

Ytere av flysikringstjenester skal framlegge en årsplan som omfatter det påfølgende året, og som presiserer 

enkelthetene i forretningsplanen og beskriver eventuelle endringer i den. 

Årsplanen skal omfatte følgende bestemmelser om tjenestenes nivå og kvalitet, for eksempel forventet nivå for 

kapasitet, sikkerhet, miljø og kostnadseffektivitet, alt etter hva som er relevant: 

a)  opplysninger om innføring av ny infrastruktur eller annen utvikling og en redegjørelse for hvordan dette vil 

bidra til å forbedre ytelsen av flysikringstjenester, herunder tjenestenes nivå og kvalitet,  
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b)  ytelsesindikatorer som er i samsvar med den nasjonale ytelsesplanen eller ytelsesplanen for den funksjonelle 

luftromsblokken nevnt i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004, og som ytelsesnivået og tjenestenes 

kvalitet kan vurderes mot, 

c)  opplysninger om planlagte tiltak for å redusere sikkerhetsrisikoene som angis i sikkerhetsplanen til yteren 

av flysikringstjenester, herunder sikkerhetsindikatorer for å overvåke sikkerhetsrisiko og de anslåtte 

kostnadene for disse tiltakene der det er relevant, 

d)  forventet kortsiktig økonomisk stilling for yteren av flysikkerhetstjenester samt eventuelle endringer i eller 

virkninger på forretningsplanen. 

2.2.3. Ytelsesdelen av planene 

Yteren av flysikringstjenester skal på anmodning gjøre innholdet i ytelsesdelen av forretningsplanen og 

årsplanen tilgjengelig for Kommisjonen på vilkår som fastsettes av vedkommende myndighet i samsvar med 

nasjonal lovgivning. 

3. SIKKERHETS- OG KVALITETSSTYRING 

3.1. Sikkerhetsstyring 

Ytere av flysikringstjenester skal ivareta sikkerheten ved alle sine tjenester. For dette formål skal de opprette 

formelle forbindelser med alle berørte parter som direkte kan påvirke tjenestenes sikkerhet. 

Ytere av flysikringstjenester skal utarbeide prosedyrer for sikkerhetsstyring når nye funksjonssystemer innføres 

eller eksisterende funksjonssystemer endres. 

3.2. Kvalitetsstyringssystem 

Ytere av flysikringstjenester skal ha iverksatt et kvalitetsstyringssystem som omfatter alle flysikringstjenester 

de yter, etter følgende prinsipper. 

Kvalitetsstyringssystemet skal 

a)  fastsette kvalitetspolitikken på en slik måte at den i størst mulig grad oppfyller behovene til forskjellige 

brukere, 

b)  etablere et kvalitetssikringsprogram som inneholder prosedyrer for å kontrollere at all virksomhet utføres i 

samsvar med gjeldende krav, standarder og prosedyrer, 

c)  framlegge dokumentasjon på kvalitetsstyringssystemets funksjon ved hjelp av håndbøker og 

overvåkingsdokumenter, 

d)  utpeke representanter for ledelsen til å overvåke at prosedyrene for å sikre sikker og effektiv driftspraksis 

følges og er tilstrekkelige, 

e)  foreta vurderinger av kvalitetsstyringssystemet som er iverksatt, og eventuelt treffe utbedringstiltak. 

Et EN ISO 9001-sertifikat utstedt av en behørig akkreditert organisasjon, som omfatter yterens 

flysikringstjenester, skal anses som tilstrekkelig for å oppfylle kravene. Yteren av flysikringstjenester skal godta 

at dokumentasjonen knyttet til sertifiseringen gjøres kjent for vedkommende myndighet på dennes anmodning. 

Ytere av flysikringstjenester kan integrere sikkerhets- og kvalitetsstyringssystemer i sitt styringssystem. 

3.3. Driftshåndbøker 

Ytere av flysikringstjenester skal utarbeide og ajourføre driftshåndbøker om utførelsen av tjenestene til bruk og 

veiledning for driftspersonellet.  
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De skal sikre at 

a)  driftshåndbøkene inneholder de instrukser og opplysninger som kreves for at driftspersonellet skal kunne 

utføre sine oppgaver, 

b)  relevante deler av driftshåndbøkene er tilgjengelige for det berørte personellet, 

c)  driftspersonellet raskt underrettes om de endringer i driftshåndboken som gjelder deres oppgaver og når 

endringene trer i kraft. 

4. SIKKERHET 

Ytere av flysikringstjenester skal opprette et sikkerhetsstyringssystem for å ivareta 

a) sikkerheten for sine anlegg og sitt personell for å forhindre ulovlig forstyrrelse av flysikringstjenestene, 

b) sikkerheten for driftsdataene som de mottar, produserer eller på annen måte benytter slik at tilgangen til dem 

begrenses til godkjente personer. 

Sikkerhetsstyringssystemet skal omfatte 

a) prosedyrene for vurdering og reduksjon av sikkerhetsrisikoer, overvåking og bedring av sikkerheten, 

sikkerhetsvurderinger og formidling av erfaringer, 

b)  midler til å påvise sikkerhetsbrudd og varsle personell ved egnede varslingssignaler, 

c)  midler til å begrense virkningene av sikkerhetsbrudd og å fastsette gjenopprettingstiltak og 

risikoreduserende prosedyrer for å hindre gjentakelse. 

Ytere av flysikringstjenester skal sørge for sikkerhetsklarering av sitt personell når det er grunn for det, og skal 

samarbeide med vedkommende sivile og militære myndigheter for å ivareta sikkerheten for sine anlegg, sitt 

personell og sine data. 

Sikkerhets- og kvalitetsstyringssystemene kan være utformet og drives som et integrert styringssystem. 

5. MENNESKELIGE RESSURSER 

Ytere av flysikringstjenester skal ansette personell med relevante kvalifikasjoner for å sikre at 

flysikringstjenestene ytes på en sikker, effektiv, kontinuerlig og bærekraftig måte. I den forbindelse skal de 

fastsette retningslinjer for ansettelse og opplæring av personell. 

6. ØKONOMISK SOLIDITET 

6.1. Økonomisk og finansiell evne 

Ytere av flysikringstjenester skal kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser, for eksempel faste og variable 

driftskostnader eller investeringskostnader. De skal benytte et egnet system for føring av kostnadsregnskap. De 

skal dokumentere sin evne gjennom årsplanen som er nevnt i nr. 2.2.2 samt gjennom balanser og regnskaper i 

den grad deres rettslige status tillater det. 

6.2. Revisjon 

Ytere av flysikringstjenester skal i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EF) nr. 550/2004 dokumentere at 

de regelmessig underkastes en uavhengig revisjon. 

7. ERSTATNINGSANSVAR OG FORSIKRINGSDEKNING 

Ytere av flysikringstjenester skal ha ordninger som dekker det erstatningsansvar som følger av gjeldende 

lovgivning. 

Metoden som benyttes til å sørge for dekning, skal være tilpasset det aktuelle taps- og skadepotensialet, idet det 

tas hensyn til organisasjonens rettslige status og den dekning som er tilgjengelig i form av bedriftsforsikring.  
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En yter av flysikringstjenester som benytter seg av tjenestene til en annen yter av flysikringstjenester, skal sikre 

at avtaler regulerer ansvarsfordelingen mellom dem. 

8. TJENESTENES KVALITET 

8.1. Åpen og oversiktlig yting av flysikringstjenester 

Ytere av flysikringstjenester skal yte sine tjenester på en åpen og oversiktlig måte. De skal offentliggjøre 

vilkårene for tilgang til sine tjenester og opprette en formell ordning for jevnlig samråd med brukerne av 

flysikringstjenester, enten enkeltvis eller samlet, og minst én gang i året. 

Ytere av flysikringstjenester skal, i samsvar med gjeldende unionsrett, ikke forskjellsbehandle en bruker eller en 

klasse av brukere på grunnlag av nasjonalitet eller identitet. 

8.2 Beredskapsplaner 

Ytere av flysikringstjenester skal ha beredskapsplaner for alle flysikringstjenestene de yter dersom det skulle 

inntreffe hendelser som fører til betydelig forringelse av eller avbrudd i deres virksomhet. 

9. RAPPORTERINGSKRAV 

Ytere av flysikringstjenester skal kunne framlegge en årsrapport om sin virksomhet for den relevante 

vedkommende myndighet. 

Årsrapporten skal omfatte yterens økonomiske resultater, uten at artikkel 12 i forordning (EF) nr. 550/2004 

berøres, samt driftsmessig ytelse og annen virksomhet og utvikling av betydning, særlig når det gjelder 

sikkerhet. 

Årsrapporten skal minst inneholde 

a)  en vurdering av nivået på flysikringstjenestene som ytes, 

b)  en sammenligning av den ytelsen som yteren av flysikringstjenester har levert, og ytelsesmålene fastsatt i 

forretningsplanen nevnt i nr. 2.2.1, idet den faktiske ytelsen sammenholdes med årsplanen ved hjelp av 

ytelsesindikatorene fastsatt i årsplanen, 

c)  en forklaring på avvik fra målene og en redegjørelse for tiltak for å avhjelpe eventuelle avvik i 

referanseperioden nevnt i artikkel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004, 

d)  utvikling innen drift og infrastruktur, 

e)  økonomiske resultater, dersom de ikke offentliggjøres separat i henhold til artikkel 12 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 550/2004, 

f)  opplysninger om den formelle samrådsprosessen med brukerne av yterens tjenester, 

g)  opplysninger om personalpolitikken. 

Ytere av flysikringstjenester skal gjøre innholdet i årsrapporten tilgjengelig for Kommisjonen og Byrået på 

anmodning og for offentligheten på vilkårene som fastsettes av vedkommende myndighet i samsvar med 

nasjonal lovgivning. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Særlige krav til yting av lufttrafikktjenester 

1. EIENDOMSRETT 

Ytere av lufttrafikktjenester skal underrette vedkommende myndigheter nevnt i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 550/2004 om 

a)  sin rettslige status, sin eierstruktur og eventuelle avtaler som har vesentlig betydning for kontrollen over 

deres eiendeler, 

b)  eventuelle forbindelser med organisasjoner som ikke medvirker i ytingen av flysikringstjenester, herunder 

former for forretningsvirksomhet der yteren deltar enten direkte eller gjennom tilknyttede foretak som 

representerer mer enn 1 % av deres forventede inntekt.Videre skal yteren underrette om enhver endring i 

alle individuelle aksjebeholdninger som representerer 10 % eller mer av deres samlede aksjekapital. 

Ytere av lufttrafikktjenester skal treffe alle nødvendige tiltak for å hindre at det oppstår interessekonflikter som 

kan bringe deres upartiske og objektive yting av tjenester i fare. 

2. ÅPEN OG OVERSIKTLIG YTING AV TJENESTER 

Utover bestemmelsene i vedlegg I nr. 8.1 kan en medlemsstat, dersom den beslutter å konkurranseutsette 

ytingen av visse lufttrafikktjenester, treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at ytere av akkurat disse 

lufttrafikktjenestene verken opptrer på en måte som har som formål eller følge å hindre, begrense eller vri 

konkurransen, eller opptrer på en slik måte at de misbruker en dominerende stilling i henhold til gjeldende 

nasjonal lovgivning eller unionsretten. 

3. TJENESTENES SIKKERHET 

3.1. Sikkerhetsstyringssystem (SMS) 

3.1.1. Generelle sikkerhetskrav 

Ytere av lufttrafikktjenester skal, som en integrert del av forvaltningen av sine tjenester, ha opprettet et 

sikkerhetsstyringssystem (SMS) som 

a) sikrer en formalisert, tydelig og proaktiv tilnærming til systematisk sikkerhetsstyring for å oppfylle 

sikkerhetsansvaret i tilknytning til tjenesteytingen, som omfatter alle tjenester og støtteordningene under 

yterens forvaltning, og som bygger på en uttalt sikkerhetsstrategi som bestemmer organisasjonens 

grunnleggende metode for styring av sikkerheten (sikkerhetsstyring), 

b) sikrer at alle som berøres av sikkerhetsaspekter ved ytingen av lufttrafikktjenester, har et individuelt 

sikkerhetsansvar for sine handlinger, at lederne er ansvarlige for sikkerhetsytelsen i sine respektive 

avdelinger eller områder, og at den øverte ledelsen hos tjenesteyteren har hovedansvaret for sikkerheten 

(sikkerhetsansvar), 

c) sikrer at oppnåelse av tilfredsstillende sikkerhet for lufttrafikktjenester skal ha høyeste prioritet 

(sikkerhetsprioritering), 

d) sikrer at det fremste sikkerhetsmålet under yting av lufttrafikktjenester skal være å redusere, så langt det er 

praktisk mulig, risikoen for at en luftfartsulykke inntreffer (sikkerhetsmål). 

3.1.2. Krav til hvordan sikkerheten skal oppnås 

Ved drift av sikkerhetsstyringssystemet skal ytere av lufttrafikktjenester 

a) sikre at personellet har tilstrekkelig opplæring og kompetanse for de oppgaver det skal utføre, og har de 

nødvendige tillatelser dersom slike kreves, og oppfyller gjeldende helsekrav (kompetanse), 

b) sikre at det utpekes en sikkerhetsstyringsfunksjon med organisatorisk ansvar for utvikling og vedlikehold 

av sikkerhetsstyringssystemet, og sikre at denne funksjonen er uavhengig av linjeledelsen og er direkte 

underlagt den øverste organisatoriske ledelsen. I små organisasjoner der samling av ansvar for flere 

områder kan være til hinder for tilstrekkelig uavhengighet i så måte, skal ordningene for 

sikkerhetsbekreftelse suppleres med ytterligere, uavhengige midler, og det skal sørges for at den øverste 

ledelsen i tjenesteyterens organisasjon deltar aktivt i sikkerhetsstyringen (ansvar for sikkerhetsstyring),  
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c) sørge for, i den grad det er mulig, at kvantitative sikkerhetsnivåer fastsettes og opprettholdes for alle 

funksjonssystemer (kvantitative sikkerhetsnivåer), 

d) sørge for at sikkerhetsstyringssystemet systematisk dokumenteres med klar forbindelse til organisasjonens 

sikkerhetsstrategi (SMS-dokumentasjon), 

e) sørge for at sikkerheten ved tjenester og forsyninger fra eksterne leverandører er tilstrekkelig og 

tilfredsstillende med hensyn tilden sikkerhetsmessige betydning de har i forhold til yterens tjenester 

(eksterne tjenester og forsyninger), 

f) sørge for at risikovurdering og risikoreduksjon utføres på et passende nivå for å sikre at det tas behørig 

hensyn til alle aspekter ved ytingen av ATM-tjenester (risikovurdering og risikoreduksjon). Når det gjelder 

endringer i ATM-funksjonssystemet, får nr. 3.2 anvendelse, 

g) sørge for at driftsmessige eller tekniske ATM-hendelser som anses for å ha betydelige følger for 

sikkerheten, undersøkes umiddelbart, og at alle nødvendige korrigerende tiltak treffes 

(sikkerhetshendelser). De skal også dokumentere at kravene til rapportering og vurdering av 

sikkerhetshendelser er oppfylt i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning og unionsretten. 

3.1.3. Krav til sikkerhetsbekreftelse 

Ved drift av sikkerhetsstyringssystemet skal ytere av lufttrafikktjenester sikre at 

a) det rutinemessig utføres sikkerhetsundersøkelser med sikte på om nødvendig å anbefale forbedringer, gi 

ledelsen bekreftelse på sikkerheten ved virksomheten på deres områder og bekrefte samsvar med relevante 

deler av sikkerhetsstyringssystemet (sikkerhetsundersøkelser), 

b) det er iverksatt metoder for å oppdage endringer i funksjonssystemer eller driftsforhold som kan tyde på at 

et element nærmer seg et punkt der akseptable sikkerhetsstandarder ikke lenger kan opprettholdes, og at 

korrigerende tiltak treffes (sikkerhetsovervåking), 

c) driften av sikkerhetsstyringssystemet dokumenteres i et register som grunnlag for en sikkerhetsbekreftelse 

overfor alle som er knyttet til, ansvarlige for eller avhengige av tjenestene som ytes, og overfor 

vedkommende myndighet (sikkerhetsregistre). 

3.1.4. Krav til fremme av sikkerhet 

Ved drift av sikkerhetsstyringssystemet skal ytere av lufttrafikktjenester sikre at 

a) alt personell er klar over de potensielle farer for sikkerheten som er forbundet med deres oppgaver 

(sikkerhetsbevissthet), 

b) erfaringer som følger av granskinger av sikkerhetshendelser og annen virksomhet på sikkerhetsområdet 

formidles i organisasjonen på ledelses- og driftsnivå (erfaringsformidling), 

c) alt personell aktivt oppmuntres til å fremme forslag til hvordan påviste farer kan håndteres, og at det gjøres 

endringer for å bedre sikkerheten der dette synes nødvendig (sikkerhetsforbedring). 

3.2. Sikkerhetskrav til risikovurdering og risikoreduksjon ved endringer 

3.2.1. Avsnitt 1 

Ved drift av sikkerhetsstyringssystemet skal ytere av lufttrafikktjenester sikre at det ved enhver endring av 

komponenter i ATM-funksjonssystemet og støtteordningene under deres styringsmessige kontroll systematisk 

utføres fareidentifikasjon samt risikovurdering og risikoreduksjon på en måte som omfatter 

a) hele livssyklusen til den aktuelle komponenten i ATM-funksjonssystemet, fra første planlegging og 

utforming til drift og vedlikehold og utfasing, 

b) ATM-funksjonssystemets luftbårne, bakkebaserte og eventuelt rombaserte komponenter, gjennom 

samarbeid med ansvarlige parter, og  
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c) ATM-funksjonssystemets utstyr, prosedyrer og menneskelige ressurser, samhandlingen mellom disse 

elementene og samspillet mellom den aktuelle komponenten og resten av ATM-funksjonssystemet. 

3.2.2. Avsnitt 2 

Prosessene for fareidentifikasjon, risikovurdering og risikoreduksjon skal omfatte 

a) fastsettelse av den aktuelle komponentens omfang, grenser og grensesnitt samt fastsettelse av hvilke 

funksjoner komponenten skal utføre og driftsmiljøet den er beregnet for, 

b) fastsettelse av sikkerhetsmål for komponenten, herunder 

i) en angivelse av ATM-relaterte sannsynlige farer og feiltilstander og den samlede virkningene av disse, 

ii) en vurdering av virkningene de kan ha på et luftfartøys sikkerhet, og en vurdering av disse 

virkningenes alvorlighetsgrad, etter klassifiseringen av alvorlighetsgrad angitt i avsnitt 4, 

iii) en fastsettelse av hvor akseptable de er, uttrykt som den høyeste sannsynligheten for at faren inntreffer, 

beregnet på grunnlag av alvorlighetsgraden og den høyeste sannsynligheten for farens virkninger, i 

samsvar med avsnitt 4, 

c) eventuelt utarbeiding av en risikoreduksjonsstrategi som 

i) angir mottiltak som skal treffes som vern mot risikofaktorer, 

ii) om nødvendig omfatter fastsettelse av sikkerhetskrav som har mulige virkninger for den aktuelle 

komponenten eller andre komponenter i ATM-funksjonssystemet eller driftsmiljøet, 

iii) viser at den er gjennomførbar og effektiv, 

d) en bekreftelse på at alle fastsatte sikkerhetsmål og sikkerhetskrav er oppfylt 

i) før endringen gjennomføres, 

ii) under alle overgangsfaser fram til drift, 

iii) under hele driftstiden, og 

iv) under alle overgangsfaser fram til utfasing. 

3.2.3. Avsnitt 3 

Resultatene, tilhørende begrunnelse og dokumentasjon av prosessene for risikovurdering og risikoreduksjon, 

herunder fareidentifikasjon, skal sammenstilles og dokumenteres på en måte som sikrer at 

a) det foreligger en fullstendig redegjørelse som viser at den aktuelle komponenten og hele ATM-

funksjonssystemet oppfyller fastsatte sikkerhetsmål og sikkerhetskrav og dermed holder, og fortsatt vil 

holde, et akseptabelt sikkerhetsnivå. Dette skal eventuelt omfatte spesifikasjoner for alle prognose-, 

overvåkings- eller undersøkelsesmetoder som benyttes, 

b) alle sikkerhetskrav som vedrører gjennomføringen av en endring, kan spores til den planlagte 

drift/funksjon. 

3.2.4. Avsnitt 4 

Fareidentifikasjon og alvorlighetsvurdering 

Det skal foretas en systematisk identifikasjon av farene. Alvorlighetsgraden med hensyn til virkningene av 

farene i et gitt driftsmiljø skal bestemmes ved hjelp av klassifiseringen i tabellen nedenfor, idet 

alvorlighetsgraden skal klassifiseres på grunnlag av et bestemt argument som viser farens mest sannsynlige 

virkning i det verst tenkelige tilfelle. 
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Alvorlighetsklasse Virkning på driften 

1 

(Alvorligst) 

Ulykke som definert i artikkel 2 i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 996/2010(1). 

2 Alvorlig hendelse som definert i artikkel 2 i forordning 

(EU) nr. 996/2010. 

3 Større hendelse knyttet til driften av et luftfartøy der 

luftfartøyets sikkerhet kunne ha vært satt i fare og ført 

til en nestenkollisjon mellom luftfartøyer, med bakken 

eller med hindringer. 

4 Betydelig hendelse der omstendighetene tyder på at en 

ulykke, en alvorlig hendelse eller en større hendelse 

kunne ha inntruffet dersom risikoen ikke hadde blitt 

håndtert innenfor sikkerhetsmarginene, eller dersom et 

annet luftfartøy hadde befunnet seg i nærheten. 

5 

(Minst alvorlig) 

Ingen umiddelbar virkning på sikkerheten. 

(1) EUT L 295 av 12.11.2010, s. 35. 

Ved vurdering av virkningen av en fare på driften og bestemmelse av farens alvorlighetsgrad skal den 

systematiske framgangsmåten/prosessen omfatte virkningene av farene på de forskjellige delene i ATM-

funksjonssystemet, for eksempel flygebesetning, flygeledere, luftfartøyets funksjonsevne, funksjonsevnen til 

bakkedelen av ATM-funksjonssystemet og evnen til å yte sikre lufttrafikktjenester. 

Risikoklassifisering 

Det skal fastsettes sikkerhetsmål basert på risiko i form av den høyeste sannsynligheten for at faren inntreffer, 

beregnet på grunnlag av virkningens alvorlighetsgrad og den høyeste sannsynligheten for farens virkninger. 

Som et nødvendig supplement til påvisningen av at de fastsatte kvantitetsmål er nådd, skal det tas ytterligere 

sikkerhetsstyringshensyn slik at sikkerheten ved ATM-systemet økes ytterligere der dette er rimelig. 

3.2.5. Avsnitt 5 

System for sikkerhetsbekreftelse av programvare 

Ved drift av sikkerhetsstyringssystemet skal en yter av lufttrafikktjenester innføre et system for 

sikkerhetsbekreftelse av programvare i samsvar med forordning (EF) nr. 482/2008. 

3.3. Sikkerhetskrav til teknisk personell som utfører sikkerhetsrelaterte driftsoppgaver 

Ytere av lufttrafikktjenester skal sikre at teknisk personell, herunder personell hos underleverandører som driver 

og vedlikeholder ATM-utstyr som er godkjent for driftsmessig bruk, har og opprettholder tilstrekkelig kunnskap 

om og forståelse av tjenestene de støtter, de faktiske og potensielle virkningene deres arbeid har for disse 

tjenestenes sikkerhet og de restriksjoner som må overholdes i arbeidet. 

Når det gjelder personell som deltar i sikkerhetsrelaterte oppgaver, herunder personell hos underleverandører, 

skal ytere av lufttrafikktjenester dokumentere at personellet er tilstrekkelig kvalifisert, at vaktordningene sikrer 

tilstrekkelig kapasitet og kontinuitet for tjenesten, og skal dokumentere ordninger og retningslinjer for 

kvalifisering av personell, opplæringspolitikk for personellet, opplæringsplaner og registre samt ordninger for 

tilsyn med ikke-kvalifisert personell. De skal ha fastsatte prosedyrer for tilfeller der det stilles spørsmål ved 

personellets fysiske eller mentale helse. 

Ytere av lufttrafikktjenester skal føre et register med opplysninger om antall, status for og fordeling av personell 

som deltar i sikkerhetsrelaterte oppgaver.  
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Registeret skal 

a) angi lederne som har ansvaret for sikkerhetsrelaterte funksjoner, 

b) inneholde de relevante kvalifikasjonene til det teknisk personellet, sammenholdt med kravene til 

ferdigheter og kompetanse, 

c) angi de steder og oppgaver som det tekniske personellet er tildelt, herunder vaktordninger. 

4. ARBEIDSMETODER OG DRIFTSPROSEDYRER 

Ytere av lufttrafikktjenester skal kunne dokumentere at deres arbeidsmetoder og driftsprosedyrer er i samsvar 

med standardene i følgende vedlegg til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart i den grad de er relevante 

for yting av lufttrafikktjenester i det berørte luftrom: 

a) vedlegg 2 om regler for lufttrafikk (10. utgave av juli 2005, herunder alle endringer til og med nr. 42), 

b) vedlegg 10 om luftfartstelekommunikasjon, bind 2 om kommunikasjonsprosedyrer, herunder prosedyrer 

med PANS-status (6. utgave av oktober 2001, herunder alle endringer til og med nr. 85), 

c) vedlegg 11 om lufttrafikktjenester (13. utgave av juli 2001, herunder alle endringer til og med nr. 47-B). 

 ______ 
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VEDLEGG III 

Særlige krav til yting av flyværtjenester 

1. TEKNISK OG DRIFTSMESSIG KOMPETANSE OG KAPASITET 

Ytere av flyværtjenester skal sikre at den meteorologiske informasjon som er nødvendig for utførelsen av deres 

respektive funksjoner, stilles til rådighet i en brukervennlig form for 

a) operatører og flygebesetninger for planlegging før og under flyging, 

b) ytere av lufttrafikktjenester og flygeinformasjonstjenester, 

c) enheter for lete- og redningstjenester, og 

d) flyplasser. 

Ytere av flyværtjenester skal bekrefte oppnåelig nøyaktighetsnivå for informasjonen som formidles med tanke på 

driften, herunder kilden til slik informasjon, samtidig som det sikres at informasjonen formidles i god tid og 

ajourføres etter behov. 

2. ARBEIDSMETODER OG DRIFTSPROSEDYRER 

Ytere av flyværtjenester skal kunne dokumentere at deres arbeidsmetoder og driftsprosedyrer er i samsvar med 

standardene i følgende vedlegg til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart i den grad de er relevante for yting 

av flyværtjenester i det berørte luftrom: 

a) vedlegg 3 om flyværtjeneste for internasjonal luftfart (17. utgave av juli 2010, herunder alle endringer til og 

med nr. 75), 

b) vedlegg 11 om lufttrafikktjenester (13. utgave av juli 2001, herunder alle endringer til og med nr. 47-B), 

c) vedlegg 14 om flyplasser i følgende utgaver: 

i) bind I om utforming og drift av flyplasser (5. utgave av juli 2009, herunder alle endringer til og med nr. 10-

B), 

ii) bind II om helikopterlandingsplasser (3. utgave av juli 2009, herunder alle endringer til og med nr. 4). 

 ______   
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VEDLEGG IV 

Særlige krav til yting av luftfartsinformasjonstjenester 

1. TEKNISK OG DRIFTSMESSIG KOMPETANSE OG KAPASITET 

Ytere av luftfartsinformasjonstjenester skal sikre at informasjon og data stilles til rådighet i egnet form for 

a) personell med oppgaver som berører flygingen, herunder flygebesetninger, samt til flygeplanlegging, 

flygestyringssystemer og flygesimulatorer, 

b) ytere av lufttrafikktjenester som har ansvar for flygeinformasjonstjenester, flygeinformasjonstjenester på 

flyplasser og formidling av informasjon før flyging. 

Ytere av luftfartsinformasjonstjenester skal sikre dataintegritet og bekrefte nøyaktighetsnivået for informasjonen 

som formidles med tanke på driften, herunder kilden til informasjonen, før informasjonen formidles. 

2.  ARBEIDSMETODER OG DRIFTSPROSEDYRER 

Ytere av luftfartsinformasjonstjenester skal kunne dokumentere at deres arbeidsmetoder og driftsprosedyrer er i 

samsvar med standardene i 

a) kommisjonsforordning (EU) nr. 73/2010(1), 

b) følgende vedlegg til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, i den grad de er relevante for yting av 

luftfartsinformasjonstjenester i det berørte luftrom: 

i) vedlegg 3 om flyværtjeneste for internasjonal luftfart (17. utgave av juli 2010, herunder alle endringer til 

og med nr. 75), 

ii) vedlegg 4 om luftfartskart (11. utgave av juli 2009, herunder alle endringer til og med nr. 56), 

iii) vedlegg 15 om luftfartsinformasjonstjenester (13. utgave av juli 2010, herunder alle endringer til og med 

nr. 36), uten at det berører forordning (EU) nr. 73/2010. 

 ______ 

  

(1) EUT L 23 av 27.1.2010, s. 6. 
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VEDLEGG V 

Særlige krav til yting av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester 

1. TEKNISK OG DRIFTSMESSIG KOMPETANSE OG KAPASITET 

Ytere av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester skal sikre tjenestenes tilgjengelighet, 

kontinuitet, nøyaktighet og integritet. 

Ytere av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester skal bekrefte kvalitetsnivået på tjenestene de 

yter, og skal dokumentere at deres utstyr regelmessig vedlikeholdes og om nødvendig kalibreres. 

2. TJENESTENES SIKKERHET 

Ytere av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester skal oppfylle kravene i vedlegg II nr. 3 i om 

tjenestenes sikkerhet. 

3. ARBEIDSMETODER OG DRIFTSPROSEDYRER 

Ytere av kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester skal kunne dokumentere at deres 

arbeidsmetoder og driftsprosedyrer er i samsvar med standardene i vedlegg 10 om luftfartstelekommunikasjon til 

konvensjonen om internasjonal sivil luftfart i følgende utgaver, i den grad de er relevante for yting av 

kommunikasjons-, navigasjons- eller overvåkingstjenester i det berørte luftrom: 

a) bind I om radionavigasjonshjelpemidler (6. utgave av juli 2006, herunder alle endringer til og med nr. 85), 

b) bind II om kommunikasjonsprosedyrer, herunder prosedyrer med PANS-status (6. utgave av oktober 2001, 

herunder alle endringer til og med nr. 85), 

c) bind III om kommunikasjonssystemer (2. utgave av juli 2007, herunder alle endringer til og med nr. 85), 

d) bind IV om overvåkingsradar- og antikollisjonssystemer (4. utgave av juli 2007, herunder alle endringer til og 

med nr. 85), 

e) bind V om bruk av radiofrekvensområder (2. utgave av juli 2001, herunder alle endringer til og med nr. 85). 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 923/2012 

av 26. september 2012 

om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og 

framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 og 

forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) 

nr. 255/2010(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 551/2004 av 10. mars 2004 om organisering og bruk av Det 

felles europeiske luftrom (luftromsforordningen)(1), særlig 

artikkel 4 bokstav a) og b), 

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 

(EASA-grunnforordningen)(2), særlig artikkel 8 og 8b samt 

vedlegg Vb, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til forordning (EF) nr. 551/2004 og (EF) 

nr. 216/2008 skal Kommisjonen vedta gjennom-

føringsbestemmelser for å vedta egnede bestemmelser 

om lufttrafikkregler basert på standarder og anbefalt 

praksis fra Den internasjonale organisasjon for sivil 

luftfart (ICAO), og å harmonisere anvendelsen av 

ICAOs luftromsklassifisering for å sikre at 

lufttrafikktjenester utøves problemfritt, sikkert og 

effektivt innenfor det felles europeiske luftrom. 

2) Ved artikkel 8 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om 

fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 281 av 

13.10.2012, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 232/2013 av 13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 32. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 

(2) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

europeisk luftrom(3) har Eurocontrol fått i mandat å 

bistå Kommisjonen ved utarbeiding av gjennom-

føringsbestemmelser om fastsettelse av egnede 

lufttrafikkregler basert på ICAOs standarder og anbefalt 

praksis, og å harmonisere anvendelsen av ICAOs 

luftromsklassifisering. 

3) I samsvar med artikkel 1 nr. 3 og artikkel 13 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 og artikkel 2 i forordning 

(EF) nr. 216/2008 bør initiativet om det felles 

europeiske luftrom bistå medlemsstatene med å oppfylle 

sine forpliktelser i henhold til Chicago-konvensjonen av 

1944 om internasjonal sivil luftfart (heretter kalt 

Chicago-konvensjonen) ved å sørge for felles 

fortolkning og gjennomføring. 

4) Formålet med forordning (EF) nr. 551/2004 er å støtte 

modellen for et mer integrert operativt luftrom innenfor 

rammen av den felles transportpolitikken og opprette 

felles framgangsmåter for utforming, planlegging og 

forvaltning, samtidig som det sikres at 

lufttrafikkstyringen foregår på en effektiv og trygg 

måte. Formålet er særlig relevant for hurtig 

gjennomføring av funksjonelle luftromsblokker i det 

felles europeiske luftrom. 

5) Resultatet av arbeidet i fellesgruppen som ble etablert 

av Kommisjonen, Eurocontrol og ICAO for å kartlegge 

de nasjonale avvikene medlemsstatene har meldt når det 

gjelder ICAO-standarder for lufttrafikkregler og 

tilknyttede regler for flysikringstjenester, støtter behovet 

for standardisering av felles regler og avvik med hensyn 

til det felles europeiske luftrom. 

6) For å sikre trygg, effektiv og sikker internasjonal 

lufttrafikk og for å støtte etableringen av funksjonelle 

luftromsblokker bør alle deltakere i det felles europeiske 

  

(3) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

2017/EØS/79/40 
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luftrom følge felles regler. Videre er opprettelsen av et 

oversiktlig regelverk der aktørene kan oppnå rettslig 

sikkerhet og forutsigbarhet, en viktig faktor for sikre 

flyginger over landegrensene. For dette formål bør det 

fastsettes standardiserte lufttrafikkregler og tilhørende 

driftsmessige bestemmelser om tjenester og 

framgangsmåter for flysikring, som eventuelt bør 

suppleres med veiledningsmateriale og/eller akseptable 

samsvarskriterier. 

7) For å nå disse målene bør ICAO bare underrettes av 

medlemsstatene om felles avtalte europeiske avvik på 

områder som omfattes av unionsretten. Disse 

forskjellene bør fastsettes og overvåkes gjennom en 

permanent prosess. 

8) Medlemsstater som har vedtatt tilleggsbestemmelser 

som utfyller en ICAO-standard, bør, dersom de fortsatt 

anses som nødvendige og forutsatt at de ikke utgjør et 

avvik i henhold til Chicago-konvensjonen eller er i strid 

med eksisterende unionsrett, fortsette å anvende disse 

bestemmelsene inntil det finnes egnede 

unionsbestemmelser på området. 

9) Anvendelsen av denne forordning berører ikke 

medlemsstatenes forpliktelser og rettigheter over åpent 

hav i samsvar med artikkel 12 i Chicago-konvensjonen, 

og særlig vedlegg 2 til Chicago-konvensjonen, samt 

medlemsstatenes og unionens forpliktelser i henhold til 

De forente nasjoners havrettskonvensjon og 

medlemsstatenes forpliktelser i henhold til 

Konvensjonen om internasjonale regler til forebygging 

av sammenstøt på sjøen av 1972. 

10) I samsvar med artikkel 1 nr. 2 i rammeforordning (EF) 

nr. 549/2004 får rammereglene for opprettelse av et 

felles europeisk luftrom ikke anvendelse på militære 

operasjoner og militær trening. 

11) Denne forordning berører ikke den eksisterende 

prosessen for endring av ICAO-standarder og anbefalt 

praksis innenfor rammen av Chicago-konvensjonen. 

12) Utvidelsen av EASAs myndighet til å omfatte sikkerhet 

i lufttrafikkstyring krever sammenheng i utviklingen av 

gjennomføringsbestemmelser i henhold til forordning 

(EF) nr. 551/2004 og (EF) nr. 216/2008. 

13) For å sikre samsvar mellom innarbeidingen av 

bestemmelsene i vedlegg 2 til Chicago-konvensjonen 

som er angitt i denne forordning, og framtidige 

bestemmelser som stammer fra andre vedlegg til 

Chicago-konvensjonen, som vil bli innarbeidet i de 

neste stadiene av arbeidet, og for å sikre 

gjennomføringen av framtidig unionsregelverk, bør de 

innledende bestemmelsene revideres om nødvendig. 

14) Om nødvendig bør annet EU-regelverk ajourføres med 

henvisninger til denne forordning — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  Formålet med denne forordning er å fastsette felles 

lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser om tjenester og 

framgangsmåter for flysikring, som skal få anvendelse for 

allmenn lufttrafikk innenfor virkeområdet for forordning (EF) 

nr. 551/2004. 

2.  Denne forordning får særlig anvendelse for 

luftromsbrukere, og for luftfartøyer som brukes i allmenn 

lufttrafikk 

a)  som flyr til, innenfor eller ut av Unionen, 

b)  som bærer nasjonalitets- og registreringsmerket til en 

medlemsstat i Unionen, og som flyr i alle luftrom i det 

omfang dette ikke strider mot bestemmelsene som er 

kunngjort av staten som har jurisdiksjon over territoriet 

som overflys. 

3.  Denne forordning får også anvendelse for vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene, ytere av flysikringstjenester og 

det aktuelle bakkepersonellet som deltar i luftfartøyoperasjoner. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1. «nøyaktighet» graden av samsvar mellom den beregnede 

eller målte verdien og den virkelige verdien, 

2. «ADS-C-avtale» en rapporteringsplan som fastsetter 

vilkårene for rapportering av ADS-C-data (dvs. data som 

kreves av enheten for lufttrafikktjenester og hyppigheten 

av den ADS-C-rapporteringen som skal være avtalt før 

ADS-C benyttes ved yting av lufttrafikktjenester), 

3. «luftrom med rådgivningstjeneste» et nærmere angitt 

luftrom eller en angitt rute der rådgivningstjeneste for 

lufttrafikk er tilgjengelig, 

4. «rute med rådgivningstjeneste» en bestemt rute der 

rådgivningstjeneste for lufttrafikk er tilgjengelig,  
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5. «akroflyging» tilsiktede manøvrer som omfatter en brå 

endring i et luftfartøys flygestilling, en unormal 

flygestilling eller en unormal endring av hastigheten, som 

ikke er nødvendig for normal flyging eller ved 

undervisning i forbindelse med sertifikater eller andre 

rettigheter enn rettigheten for akroflyging, 

6. «flyplass» et definert område (herunder bygninger, anlegg 

og utstyr) på land eller vann eller på en fast konstruksjon, 

en fast konstruksjon offshore eller en flytende 

konstruksjon som skal brukes helt eller delvis til 

luftfartøyers ankomst, avgang og manøvrering på bakken, 

7. «tårnkontrolltjeneste» flygekontrolltjeneste for 

flyplasstrafikk, 

8. «kontrolltårn på flyplassen» en enhet som yter 

flygekontrolltjeneste for flyplasstrafikk, 

9. «flyplasstrafikk» all trafikk på manøvreringsområdet på 

en flyplass og alle luftfartøyer som flyr i nærheten av en 

flyplass. Luftfartøyer som flyr i nærheten av en flyplass 

omfatter, men er ikke begrenset til, luftfartøyer som flyr 

inn i eller forlater flyplassens trafikkrunde, 

10. «landingsrunde» den angitte veien som luftfartøyer følger 

ved flyging i nærheten av en flyplass, 

11. «flyplassens trafikksone» et nærmere avgrenset luftrom 

omkring en flyplass for beskyttelse av flyplasstrafikk, 

12. «arbeidsflyging» en luftfartøyoperasjon der et luftfartøy 

brukes til spesialiserte tjenester som for eksempel 

landbruk, bygg og anlegg, fotografering, landmåling, 

observasjon og patruljering, søke- og redningsaksjoner, 

reklameflyging osv., 

13. «luftfartspublikasjon» (Aeronautical Information 

Publication – AIP) en publikasjon som er utgitt av en stat 

eller med en stats myndighet, og som inneholder 

luftfartsinformasjon av varig natur og grunnleggende 

betydning for flysikring, 

14. «mobil tjeneste for luftfarten» en mobil tjeneste mellom 

luftfartsstasjoner og luftfartøyer, eller mellom luftfartøyer 

innbyrdes, der stasjoner i redningsfarkoster kan delta. 

Automatiske nødradiopeilesendere kan også inngå i denne 

tjenesten på angitte nødfrekvenser, 

15. «luftfartsstasjon» en bakkestasjon i den mobile tjenesten 

for luftfarten. En luftfartsstasjon kan i visse tilfeller være 

plassert om bord på et skip eller på en plattform på havet, 

16. «fly» et motordrevet luftfartøy som er tyngre enn luft, og 

som under flyging får sin løftekraft hovedsakelig fra 

aerodynamiske reaksjoner på flater som under gitte 

flygevilkår forblir faste, 

17. «flybåret antikollisjonssystem (ACAS)» et 

luftfartøysystem basert på transpondersignaler fra 

sekundær overvåkingsradar (secondary surveillance radar 

– SSR) som drives uavhengig av bakkebasert utstyr for å 

gi råd til flygeren om en mulig konflikt med luftfartøyer 

som er utstyrt med SSR-transpondere, 

18. «luftfartøy» alle maskiner som kan bæres opp i 

atmosfæren av andre reaksjoner i luften enn luftens 

reaksjoner mot jordoverflaten, 

19. «luftfartøyadresse» en entydig 24-biters kombinasjon som 

tildeles et luftfartøy med henblikk på luft-til-bakke-

kommunikasjon, navigering og overvåking, 

20. «observasjon fra luftfartøy» evaluering av ett eller flere 

meteorologiske elementer foretatt fra et luftfartøy under 

flyging, 

21. «AIRMET-informasjon» informasjon utsendt av et 

overvåkingskontor for flyvær om forekomst eller 

forventet forekomst av angitte værforhold underveis som 

kan påvirke sikkerheten ved flyging i lav høyde, og som 

ikke allerede er omfattet i værvarselet for flyging i lav 

høyde i den aktuelle flygeinformasjonsregionen eller en 

del av denne, 

22. «luft-til-bakke-kommunikasjon» toveis kommunikasjon 

mellom luftfartøyer og stasjoner eller steder på 

jordoverflaten, 

23. «radiostasjon for luft-til-bakke-kommunikasjon» 

luftfartsstasjon for telekommunikasjon med hovedansvar 

for kommunikasjonshåndtering i forbindelse med drift av 

og kontroll med luftfartøyer i et visst område, 

24. «rapport fra luftfartøy» rapport fra et luftfartøy under 

flyging som er utarbeidet i henhold til kravene om 

posisjon samt operasjonell og/eller meteorologisk 

rapportering, 

25. «taksing i luften» et helikopter eller VTOL-flys bevegelse 

over bakken på en flyplass, normalt med bakkeeffekt og 

en bakkehastighet under 37 km/t (20 knop), 

26. «lufttrafikk» alle luftfartøyer under flyging eller under 

manøvrering på manøvreringsområdet på en flyplass, 

27. «rådgivningstjeneste for lufttrafikk» en tjeneste som ytes 

innenfor luftrom med rådgivningstjeneste for å sikre 

atskillelse mellom luftfartøyer som flyr etter IFR-

reiseplaner, når dette er praktisk mulig,  
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28. «klarering fra flygekontrollen» tillatelse for et luftfartøy 

til å fortsette under vilkår som angis av en 

flygekontrollenhet, 

29. «flygekontrollinstruks» påbud fra flygekontrollen til en 

flyger om å foreta en bestemt handling, 

30. «flygekontrolltjeneste» en tjeneste som har til oppgave å 

a)  forebygge kollisjoner 

1)  mellom luftfartøyer og 

2)  mellom luftfartøyer og hindre på manøvrerings-

området, og 

b)  fremme og opprettholde en velordnet flyt i 

lufttrafikken, 

31. «flygekontrollenhet» en fellesbetegnelse for 

kontrollsentral, innflygingskontrollenhet og kontrolltårn, 

32. «lufttrafikktjeneste» (ATS – air traffic service) en 

fellesbetegnelse for flygeinformasjonstjeneste, 

alarmtjeneste, rådgivningstjeneste for lufttrafikk, 

flygekontrolltjeneste (områdekontroll-, innflygings-

kontroll- og tårnkontrolltjeneste), 

33. «luftrom med lufttrafikktjeneste» avgrensede luftrom, 

med bokstavbetegnelse, der visse angitte typer flyging er 

tillatt, og som det er fastsatt lufttrafikktjenester og 

driftsregler for, 

34. «meldekontor for lufttrafikktjenester» en enhet opprettet 

for mottak av rapporter om lufttrafikktjenester og 

reiseplaner innlevert før avgang, 

35. «enhet for lufttrafikktjenester» en fellesbetegnelse for 

flygekontrollenhet, flygeinformasjonssentral, enhet for 

flygeinformasjonstjeneste på flyplassen eller meldekontor 

for lufttrafikktjenester, 

36. «luftled» et kontrollområde eller del av dette, utformet 

som en korridor, 

37. «alarmtjeneste» en tjeneste som har til oppgave å 

underrette relevante organisasjoner om luftfartøyer som 

trenger søke- og redningstjeneste, og bistå disse 

organisasjonene om nødvendig, 

38. «alternativ flyplass» en flyplass som et luftfartøy kan 

fortsette til dersom det blir umulig eller utilrådelig å fly til 

eller lande på den planlagte landingsflyplassen. 

Alternative flyplasser omfatter: 

a) «startalternativ» en alternativ flyplass der et luftfartøy 

kan lande dersom dette skulle bli nødvendig kort tid 

etter start, og det ikke er mulig å benytte 

avgangsflyplassen, 

b) «alternativ på ruten» en flyplass der et luftfartøy ville 

kunne lande dersom det oppstår en unormal situasjon 

eller nødssituasjon underveis, 

c) «alternativ ETOPS-flyplass på ruten» en egnet og 

passende alternativ flyplass der et fly vil kunne lande 

etter å ha blitt rammet av motorsvikt eller annen 

unormal situasjon eller nødssituasjon underveis på en 

ETOPS-flyging, 

d) «alternativ bestemmelsesflyplass» en alternativ 

flyplass som et luftfartøy kan fortsette til dersom det 

blir umulig eller utilrådelig å lande på den planlagte 

landingsflyplassen, 

39. «høyde over havet» den vertikale avstanden fra havflatens 

middelnivå til et høydenivå, et punkt eller en gjenstand 

betraktet som et punkt, 

40. «innflygingskontrolltjeneste» flygekontrolltjeneste for 

ankommende eller avgående kontrollerte flyginger, 

41. «innflygingskontrollenhet» en enhet som er opprettet for å 

yte flygekontrolltjeneste til kontrollerte flyginger med 

ankomst til eller avgang fra en eller flere flyplasser, 

42. «oppstillingsplattform» et bestemt område beregnet for 

luftfartøyer som tar om bord eller setter av passasjer, 

laster eller losser post eller frakt, påfyller drivstoff, 

parkerer eller vedlikeholdes, 

43. «kontrollsentral (ACC – area control centre)» en enhet 

som er opprettet for å yte flygekontrolltjenester for 

kontrollerte flyginger i kontrollområder under dens 

ansvarsområde, 

44. «områdekontrolltjeneste» flygekontrolltjeneste for 

kontrollerte flyginger i kontrollområder, 

45. «områdenavigering (RNAV)» en navigeringsmetode som 

gjør det mulig for et luftfartøy å følge valgfri flygevei 

innenfor dekningsområdet for bakke- eller rombaserte 

navigeringshjelpemidler eller innenfor ytelsesgrensene til 

luftfartøyets egne navigeringshjelpemidler, eller en 

kombinasjon av disse, 

46. «ATS-rute» en nærmere angitt rute etablert med sikte på å 

kanalisere lufttrafikken i den utstrekning det er nødvendig 

for å yte lufttrafikktjenester,  
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47. «automatisk kringkastet avhengig posisjonsovervåking 

(ADS-B – area dependent surveillance – broadcast)» en 

framgangsmåte der luftfartøyer, kjøretøyer på flyplassen 

og andre gjenstander automatisk kan sende og/eller motta 

data som identitet, posisjon og ytterligere data, via 

datalinje i kringkastingsmodus, 

48. «automatisk avtalebasert avhengig posisjonsovervåking 

(ADS-C – automatic dependent surveillance – contract)» 

en framgangsmåte der vilkårene for en ADS-C-avtale 

utveksles mellom bakkesystemet og luftfartøyet via en 

datalinje, og der vilkårene for ADS-C-rapporter og hvilke 

data rapportene skal inneholde, angis, 

49. «automatisk terminalinformasjonstjeneste (ATIS)» 

automatisk sending av gjeldende rutineopplysninger til 

ankommende og avgående luftfartøyer hele eller en del av 

døgnet, i form av 

a) «automatisk terminalinformasjonstjeneste via 

datalinje (D-ATIS – data link-automatic terminal 

information service)» sending av ATIS via en 

datalinje, 

b) «automatisk terminalinformasjonstjeneste via 

taleforbindelse (stemme-ATIS)» sending av ATIS 

gjennom kontinuerlig gjentatt taleutsending, 

50. «skydekkehøyde» avstanden fra jord- eller vannoverflaten 

til underkanten av det laveste skylaget under 6 000 m 

(20 000 fot) som dekker mer enn halve himmelen, 

51. «omstillingspunkt» det punktet der det forventes at et 

luftfartøy som navigerer langs et ATS-rutesegment 

definert av retningsbestemmende radiofyr, endrer sin 

primære navigeringsreferanse fra hjelpemiddelet bak 

luftfartøyet til det neste foranliggende hjelpemiddelet, 

52. «klareringsgrense» det punktet som et luftfartøy har fått 

klarering fra flygekontrollen til, 

53. «sky av operasjonell betydning» en sky der skybasen 

ligger under 1 500 m (5 000 fot) eller under den høyeste 

verdien for minste sektorhøyde, avhengig av hvilken som 

er høyest, eller en cumulonimbus- eller opptårnet 

cumulussky uansett høyde, 

54. «SSR-kode» det tallet som er tildelt et bestemt flerpuls-

svarsignal og som sendes av en transponder i A- eller C-

modus, 

55. «vedkommende myndighet» den myndigheten 

medlemsstaten har utpekt som ansvarlig for å påse at 

kravene i denne forordning oppfylles, 

56. «kontrollområde» et kontrollert luftrom som strekker seg 

oppover fra en fastsatt grense over bakken, 

57. «kontrollert flyplass» en flyplass der flyplasstrafikken er 

underlagt flygekontrolltjeneste, uavhengig av om det 

finnes en kontrollsone, 

58. «kontrollert luftrom» luftrom av fastsatt utstrekning der 

det ytes flygekontrolltjeneste i samsvar med 

luftromsklassifiseringen, 

59. «kontrollert flyging» enhver flyging som er underlagt en 

klarering fra flygekontrollen, 

60. «datalinjekommunikasjon mellom flygeleder og pilot 

(controller-pilot data link communicationa – CPDLC)» en 

kommunikasjonsform mellom flygeleder og pilot der det 

benyttes datalinje for flygekontrollkommunikasjon, 

61. «kontrollsone» et kontrollert luftrom som strekker seg fra 

bakken opp til en angitt øvre grense, 

62. «marsjstigning» flygeteknikk som innebærer en 

nettoøkning av flyets høyde over havet etter hvert som 

dets masse reduseres, 

63. «marsjhøyde» et høydenivå som opprettholdes under en 

betydelig del av flygingen, 

64. «gjeldende reiseplan» reiseplanen med eventuelle 

endringer som er tilkommet gjennom etterfølgende 

klareringer, 

65. «fareområde» luftrom av fastsatt utstrekning der det på 

bestemte tidspunkter kan foregå aktiviteter som er farlige 

for luftfartøyer under flyging, 

66. «datalinjekommunikasjon» en kommunikasjonsform 

beregnet på utveksling av meldinger via dataforbindelse, 

67. «referansenivå» enhver mengde eller ethvert mengdesett 

som kan tjene som referanse eller grunnlag for beregning 

av andre mengder, 

68. «etterfølgende klarering» («downstream clearance») en 

klarering som gis til et luftfartøy av en annen 

flygekontrollenhet enn den som er luftfartøyets 

nåværende kontrollenhet, 

69. «beregnet flytid» den beregnede tiden som er nødvendig 

for å fly fra ett signifikant punkt til et annet, 

70. «beregnet utkjøringstid» det beregnede tidspunktet der 

luftfartøyet vil påbegynne utkjøring til avgang,  
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71. «beregnet ankomsttid» for IFR-flyginger det tidspunktet 

det er beregnet at luftfartøyet vil ankomme over det 

fastsatte punktet, definert ved hjelp av 

navigeringshjelpemidler, hvorfra det er hensikten at en 

instrumentinnflygingsprosedyre skal påbegynnes, eller 

dersom flyplassen ikke har navigeringshjelpemidler, det 

tidspunktet luftfartøyet beregnes å ankomme over 

flyplassen. For VFR-flyginger det tidspunktet luftfartøyet 

beregnes å ankomme over flyplassen, 

72. «beregnet innflygingstidspunkt» det tidspunktet 

flygekontrollen forventer at et ankommende luftfartøy 

etter en forsinkelse vil forlate ventepunktet for å fullføre 

innflyging for landing. Det tidspunktet luftfartøyet faktisk 

forlater ventepunktet vil avhenge av klarering for 

innflyging, 

73. «innlevert reiseplan» reiseplanen i den formen den er 

innlevert av piloten eller dennes representant til en enhet 

for lufttrafikktjenester, uten etterfølgende endringer, 

74. «flygebesetningsmedlem» et sertifisert besetningsmedlem 

som er pålagt oppgaver av betydning for føringen av et 

luftfartøy i flygetjenestetiden, 

75. «flygeinformasjonssentral» en enhet som yter 

flygeinformasjons- og alarmtjeneste, 

76. «flygeinformasjonsregion» et nærmere avgrenset luftrom 

der det ytes flygeinformasjons- og alarmtjeneste, 

77. «flygeinformasjonstjeneste» en tjeneste som har som 

formål å gi råd og informasjon som fremmer sikker og 

effektiv gjennomføring av flygingene, 

78. «flygenivå (FL – flight level)» en flate med konstant 

lufttrykk som bestemmes med trykkverdien 1 013,2 

hektopascal (hPa), og som er atskilt fra andre slike flater 

gjennom særlige trykkintervaller, 

79. «reiseplan» spesifikke opplysninger som gis til enheter 

for lufttrafikktjenester i forbindelse med et luftfartøys 

planlagte flyging eller del av denne, 

80. «flysikt» sikten forover fra cockpit i et luftfartøy under 

flyging, 

81. «værvarsel» en beskrivelse av de forventede 

værforholdene på et nærmere fastsatt tidspunkt eller 

tidsrom og for et angitt område eller del av luftrommet, 

82. «bakkesikt» sikten på en flyplass, som rapportert av en 

godkjent observatør eller av automatiske systemer, 

83. «kurs» den retningen et luftfartøys lengdeakse peker, 

vanligvis uttrykt i grader fra nord (rettvisende, magnetisk, 

kompasskurs eller grid), 

84. «høyde» den vertikale avstanden fra et angitt 

referansenivå til et høydenivå, punkt eller en gjenstand 

betraktet som et punkt, 

85. «helikopter» et luftfartøy som er tyngre enn luft, og som 

under flyging hovedsakelig bæres oppe av luftens 

virkning på én eller flere motordrevne rotorer på i 

hovedsak vertikale akser, 

86. «luftrom over åpent hav» luftrom utenfor land og 

territorialfarvann, som fastsatt i De forente nasjoners 

havrettskonvensjon (Montego Bay, 1982), 

87. «IFR» forkortelsen som brukes som betegnelse for 

instrumentflygeregler, 

88. «IFR-flyging» flyging utført i samsvar med 

instrumentflygereglene, 

89. «IMC» forkortelsen som brukes som betegnelse for 

værforhold som krever instrumentflyging (IMC – 

instrument meteorological conditions), 

90. «instrumentinnflygingsprosedyre» en serie 

forhåndsbestemte manøvrer som utføres ved bruk av 

flygeinstrumenter, med angitt beskyttelse mot hindre fra 

det første innflygingspunktet eller, der det er aktuelt, fra 

begynnelsen av en definert ankomstrute til et punkt som 

landing kan utføres fra, og deretter, dersom en landing 

ikke fullføres, til en posisjon der kriteriene for 

hinderklaring ved venting eller underveis gjelder. 

Instrumentinnflygingsprosedyrer klassifiseres som følger: 

a) ikke-presisjonsinnflyging (NPA – non-precision 

approach) instrumentinnflygingsprosedyre med 

veiledning i sideretning, men ikke i høyderetning, 

b) innflygingsprosedyre med vertikal veiledning 

instrumentinnflygingsprosedyre med veiledning i 

sideretning og i høyderetning, men som ikke oppfyller 

kravene til presisjonsinnflyging og -landing, 

c) presisjonsinnflyging instrumentinnflygingsprosedyre 

med presisjonsveiledning i sideretning og i 

høyderetning med minsteverdier etter 

innflygingskategori, 

91. «værforhold som krever instrumentflyging» værforhold, 

uttrykt i verdier for sikt, avstand fra skyer og 

skydekkehøyde, lavere enn fastsatte minsteverdier for 

værforhold for visuell flyging,  
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92. «landingsområde» den delen av et ferdselsområde som er 

beregnet til luftfartøyers start eller landing, 

93. «høydenivå» en fellesbetegnelse for et luftfartøys 

vertikale posisjon under flyging, uttrykt i høyde, høyde 

over havet eller flygenivå, 

94. «manøvreringsområde» den delen av en flyplass som 

benyttes til luftfartøyers start, landing og taksing, unntatt 

oppstillingsplattformer, 

95. «SSR-modus» den konvensjonelle benevnelsen for 

spesifikke funksjoner for de spørresignalene som sendes 

ut av en SSR-spørresender. Fire tilstander er angitt i 

ICAO vedlegg 10: A, C, S og intermodus, 

96. «ferdselsområde» den delen av en flyplass som benyttes 

til luftfartøyers start, landing og taksing, og som består av 

manøvreringsområdet og oppstillingsplattform(er), 

97. «natt» timene mellom slutten av alminnelig tussmørke om 

kvelden og begynnelsen av alminnelig tussmørke om 

morgenen. Alminnelig tussmørke slutter om kvelden når 

midten av solskiven står 6 grader under horisonten, og 

begynner om morgenen når midten av solskiven står 6 

grader under horisonten, 

98. «hinder» alle faste (midlertidige eller permanente) og 

bevegelige gjenstander eller deler av slike, som 

a)  befinner seg på et område beregnet for bevegelse av 

luftfartøyer på bakken, eller 

b)  strekker seg ut over en definert overflate som har som 

formål å beskytte luftfartøyer under flyging, eller 

c)  befinner seg utenfor disse definerte overflatene og 

som anses å utgjøre en fare for lufttrafikken, 

99. «operasjonssted» et sted som er valgt av operatøren eller 

fartøysjefen til landing, start og/eller heiseoperasjoner, 

100. «fartøysjef» den piloten som er utpekt av operatøren, eller 

ved allmennflyging av eieren, som ansvarlig for sikker 

gjennomføring av flygingen, 

101. «trykkhøyde» et atmosfærisk trykk uttrykt i den høyden 

over havet som svarer til det aktuelle trykket i 

standardatmosfæren, i henhold til definisjonen i del 1 i 

vedlegg 8 til Chicago-konvensjonen, 

102. «problematisk bruk av stoffer» luftfartspersonells bruk av 

ett eller flere psykoaktive stoffer på en måte som 

a)  utgjør en direkte fare for brukeren eller setter andres 

liv, helse eller velferd i fare, og/eller 

b)  forårsaker eller forverrer et yrkesmessig, sosialt, 

mentalt eller fysisk problem eller sykdom, 

103. «forbudt område» et nærmere avgrenset luftrom over en 

stats landområde eller territorialfarvann, der flyging med 

luftfartøyer er forbudt, 

104. «psykoaktive stoffer» alkohol, opioider, cannabinoider, 

sedativer og hypnotika, kokain, andre psykostimulerende 

stoffer, hallusinogener og flyktige løsemidler, men ikke 

kaffe og tobakk, 

105. «radar» radiosporingsinnretning som gir opplysninger om 

hvor gjenstander befinner seg i avstand, retning og/eller 

høyde, 

106. «radiopåbudssone» et nærmere avgrenset luftrom der det 

er påbudt å ha og bruke radioutstyr, 

107. «radionavigeringstjeneste» tjeneste som ved hjelp av ett 

eller flere radionavigeringshjelpemidler gir retnings-

informasjon eller posisjonsopplysninger for effektiv og 

sikker drift av luftfartøyer, 

108. «radiotelefoni» en form for radiokommunikasjon som 

primært er beregnet på informasjonsutveksling i form av 

tale, 

109. «standard reiseplan» en reiseplan knyttet til en serie 

hyppig forekommende, regelmessige, individuelle 

flyginger med identiske grunntrekk, som en operatør har 

innlevert til oppbevaring og gjentatt bruk av enheter for 

lufttrafikktjenester, 

110. «rapporteringspunkt» et nærmere fastsatt geografisk sted 

som et luftfartøys posisjon kan rapporteres i forhold til, 

111. «restriksjonsområde» et nærmere avgrenset luftrom over 

en stats landområde eller territorialfarvann der flyging 

med luftfartøyer er begrenset i henhold til visse fastsatte 

vilkår, 

112. «rutesegment» en rute eller del av rute som vanligvis flys 

uten mellomlanding, 

113. «rullebane» et definert rektangulært område på en 

landflyplass klargjort for luftfartøyers start og landing,  
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114. «venteposisjon» et nærmere fastsatt sted beregnet på å 

beskytte en rullebane, hinderflate eller et ILS/MLS-

kritisk/-følsomt område, der taksende luftfartøyer og 

kjøretøyer skal stanse og vente, med mindre det gis annen 

tillatelse fra kontrolltårnet, 

115. «rullebanesikt» (RVR – runway visual range) den 

strekningen der piloten på et luftfartøy på rullebanens 

midtlinje kan se overflatemarkeringene på rullebanen 

eller lysene som avmerker rullebanen eller dens midtlinje, 

116. «personell som er avgjørende for sikkerheten» personer 

som kan sette flysikkerheten i fare dersom de utfører sine 

plikter og funksjoner ukorrekt, herunder, men ikke 

begrenset til, besetningsmedlemmer, vedlikeholds-

personell og flygeledere, 

117. «seilfly» et luftfartøy som er tyngre enn luft, og som 

under flyging bæres oppe av luftens dynamiske reaksjon 

mot de faste bæreflatene, og som ikke er avhengig av en 

motor for friflyging; begrepet omfatter også hangglidere, 

paraglidere og tilsvarende fartøyer, 

118. «sekundær overvåkingsradar» (SSR – secondary 

surveillance radar) et overvåkingsradarsystem som 

benytter sendere/mottakere (spørresendere) og 

transpondere, 

119. «SIGMET-informasjon» opplysninger utsendt av et 

overvåkingskontor for flyvær om forekomst eller 

forventet forekomst av angitte værforhold underveis som 

kan påvirke sikkerheten ved flyging, 

120. «signalområde» område på en flyplass for utplassering av 

bakkesignaler, 

121. «signifikant punkt» et nærmere angitt geografisk punkt 

som brukes i definisjonen av en ATS-rute eller et 

luftfartøys flygevei samt for andre navigeringsmessige 

formål og lufttrafikktjenesteformål, 

122. «spesiell VFR-flyging» en VFR-flyging som har fått 

klarering fra flygekontrollen til flyging innenfor en 

kontrollsone ved meteorologiske forhold som er dårligere 

enn værforhold for visuell flyging, 

123. «luftfartøy på avvikende kurs» et luftfartøy som har 

avveket betydelig fra planlagt bane eller som rapporterer 

at det har mistet posisjonen, 

124. «overvåkingsradar» radarutstyr som benyttes til å 

bestemme et luftfartøys posisjon når det gjelder avstand 

og retning, 

125. «taksing» et luftfartøys kjøring under egen kraft på en 

flyplass eller et operasjonssted, unntatt start og landing, 

126. «taksebane» en definert bane på en landflyplass til bruk 

for luftfartøyer under taksing, og som er beregnet som 

forbindelse mellom ett område av flyplassen og et annet, 

herunder 

a)  taksebane ved flyoppstillingsplass: del av 

oppstillingsplattform som er definert som taksebane 

og som er beregnet på å gi tilgang til flyoppstillings-

plassene, 

b)  taksebane på oppstillingsplattform: del av et 

taksebanesystem som ligger på en oppstillings-

plattform beregnet på å muliggjøre taksing over 

oppstillingsplattformen, 

c)  taksebane for hurtig utkjøring: taksebane forbundet i 

spiss vinkel med en rullebane, utformet for å gjøre 

landende fly i stand til å dreie av ved høyere hastighet 

enn ved andre taksebaner for utkjøring, og dermed 

minimere tiden rullebanen er opptatt, 

127. «territorium» de landområder og tilstøtende 

territorialfarvann som står under en stats suverenitet, 

overherredømme, beskyttelse eller mandat, 

128. «terskel» begynnelsen av den delen av rullebanen som 

kan brukes til landing, 

129. «samlet beregnet flytid» 

a)  for IFR-flyginger, den tiden som beregnes brukt fra 

avgang til ankomst over det fastsatte punktet, definert 

ved hjelp av navigeringshjelpemidler, hvorfra det er 

hensikten at en instrumentinnflygingsprosedyre skal 

påbegynnes eller, dersom bestemmelsesflyplassen 

ikke har navigeringshjelpemidler, til ankomst over 

bestemmelsesflyplassen, 

b)  for VFR-flyginger, den tiden som beregnes brukt fra 

avgang til ankomst over bestemmelsesflyplassen, 

130. «bane» (track) projeksjonen på jordoverflaten av et 

luftfartøys bane, der baneretningen vanligvis uttrykkes i 

grader fra nord (rettvisende, magnetisk eller nord), 

131. «anbefaling om unnvikelsesmanøver» anbefaling som gis 

av en enhet for lufttrafikktjenester, der det angis manøvrer 

som kan hjelpe en pilot med å unngå kollisjon, 

132. «trafikkinformasjon» opplysninger som gis av en enhet 

for lufttrafikktjenester for å varsle en pilot om annen kjent 

eller observert lufttrafikk som kan befinne seg nær 

luftfartøyets posisjon eller planlagte rute, og for å hjelpe 

piloten med å unngå kollisjon,  
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133. «overføringssted» et nærmere bestemt punkt langs et 

luftfartøys flygevei der ansvaret for å yte 

flygekontrolltjeneste til luftfartøyet overføres fra én 

kontrollenhet eller kontrollposisjon til den neste, 

134. «gjennomgangshøyde» høyde over havet opp til og med 

det høyeste punktet der et luftfartøys vertikale posisjon 

kontrolleres i forhold til høyde over havet, 

135. «gjennomgangsnivå» det laveste flygenivået som er 

tilgjengelig over gjennomgangshøyden, 

136. «transponderpåbudssone (TMZ – transponder mandatory 

zone)» et nærmere avgrenset luftrom der det er påbudt å 

ha og bruke transpondere som rapporterer trykkhøyde, 

137. «uidentifisert luftfartøy» et luftfartøy som er blitt 

observert eller rapportert å være i et gitt område, men hvis 

identitet ikke er fastslått, 

138. «ubemannet friballong» et ikke-motordrevet ubemannet 

luftfartøy i fri flyging som er lettere enn luft, 

139. «VFR» forkortelsen som brukes som betegnelse for 

visuellflygeregler, 

140. «VFR-flyging» flyging utført i samsvar med 

visuellflygereglene, 

141. «sikt» sikt i luftfartssammenheng, som er den største av 

følgende avstander: 

a)  den største avstanden til en svart gjenstand av egnet 

størrelse som befinner seg nær bakken, som kan sees 

og gjenkjennes når den observeres mot en lys 

bakgrunn, 

b)  den største avstanden der lys på omkring 

1 000 candela kan sees og identifiseres mot en 

uopplyst bakgrunn, 

142. «værforhold for visuell flyging» værforhold, uttrykt i 

verdier for sikt, avstand fra skyer og skydekkehøyde, som 

er lik eller bedre enn fastsatte minsteverdier, 

143. «VMC» forkortelsen som brukes som betegnelse for 

værforhold for visuell flyging (VMC – visual 

meteorological conditions). 

Artikkel 3 

Samsvar 

Medlemsstatene skal påse at de felles reglene og 

bestemmelsene fastsatt i vedlegget til denne forordning 

overholdes, uten at det berører unntakstiltakene i artikkel 14 i 

forordning (EF) nr. 216/2008 eller beskyttelsestiltakene i 

artikkel 13 i forordning (EF) nr. 549/2004. 

Artikkel 4 

Unntak for særlige oppdrag 

1.  På anmodning fra de enhetene som utfører følgende 

oppgaver, kan vedkommende myndigheter gi unntak fra de 

særlige kravene i denne forordning for følgende oppgaver av 

offentlig interesse og for den opplæringen som er nødvendig for 

å utføre disse oppgavene på en sikker måte: 

a)  politi- og tolloppdrag, 

b)  trafikkovervåking og forfølgelsesoppdrag, 

c)  miljøkontrolloppdrag utført av eller på vegne av offentlige 

myndigheter, 

d)  søk og redning, 

e)  ambulanseflyging, 

f)  evakueringer, 

g)  brannslokking, 

h)  unntak som er nødvendige for å garantere sikker flyging for 

statssjefer, ministre og tilsvarende. 

2.  Vedkommende myndighet som gir disse unntakene, skal 

underrette EASA om unntakenes art senest to måneder etter at 

unntaket ble gitt. 

3.  Denne artikkel berører ikke artikkel 3 og kan få 

anvendelse i tilfeller der oppgavene angitt i nr. 1 ikke kan 

utføres som operasjonell lufttrafikk, eller der den på annen måte 

ikke kan omfattes av unntakstiltakene i denne forordning. 

Artikkel 5 

Avvik 

1.  Etter at denne forordning er trådt i kraft og senest den 

datoen den får anvendelse, skal medlemsstatene 

a)  formelt underrette ICAO om at alle tidligere meldte avvik 

med hensyn til ICAO-standarder og anbefalt praksis som 

omfattes av denne forordning, trekkes tilbake, unntatt de 

som berører medlemsstatenes grunnleggende sikkerhets- og 

forsvarspolitiske interesser i henhold til artikkel 13 i 

forordning (EF) nr. 549/2004,  
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b)  underrette ICAO om de felles avtalte avvikene i tillegget til 

vedlegget til denne forordning. 

2.  I samsvar med vedlegg 15 til Chicago-konvensjonen skal 

hver medlemsstat i sin luftfartspublikasjon (AIP) kunngjøre 

felles avtalte avvik som er meldt til ICAO i samsvar med nr. 1 

bokstav b) i denne artikkel, samt eventuelle andre bestemmelser 

som er nødvendige av lokale luftforsvars- og sikkerhetshensyn i 

samsvar med nr. 1 bokstav a) i denne artikkel. 

Artikkel 6 

Overvåking av endringer 

1.  Etter ikrafttredelsen av denne forordning skal 

Kommisjonen, med støtte fra Eurocontrol og EASA, innføre en 

permanent prosess 

a)  for å sikre at eventuelle endringer som vedtas innenfor 

rammen av Chicago-konvensjonen og som er av betydning 

for virkeområdet for denne forordning, overvåkes og 

analyseres, og 

b)  for eventuelt å utarbeide forslag til endringer av vedlegget 

til denne forordning. 

2.  Bestemmelsene i artikkel 5 i denne forordning om 

tilbakekalling og melding av avvik og kunngjøring i 

luftfartspublikasjonen (AIP) samt i artikkel 7 om endringer av 

vedlegget får behørig anvendelse. 

Artikkel 7 

Endringer av vedlegget 

1.  Vedlegget endres i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 549/2004. 

2.  Endringene nevnt i nr. 1 kan omfatte, men er ikke 

begrenset til, endringer som er nødvendige for å sikre enhetlige 

rettslige bestemmelser ved framtidige utvidelser av denne 

forordning til å omfatte relevante bestemmelser fra andre 

ICAO-vedlegg og -dokumenter enn vedlegg 2, eller endringer 

som følger av ajourføring av disse ICAO-vedleggene og -

dokumentene eller av endring av relevante EU-forordninger. 

Artikkel 8 

Overgangsbestemmelser og ytterligere tiltak 

1.  Medlemsstater som før ikrafttredelsen av denne 

forordning har vedtatt tilleggsbestemmelser som utfyller en 

ICAO-standard, skal påse at disse er i samsvar med denne 

forordning. 

2.  Ved anvendelsen av denne artikkel skal slike 

tilleggsbestemmelser som utfyller en ICAO-standard, ikke 

anses å utgjøre et avvik i henhold til Chicago-konvensjonen. 

Medlemsstatene skal kunngjøre slike tilleggsbestemmelser, 

samt eventuelle saker som en vedkommende myndighet treffer 

beslutning om i henhold til denne forordning, i sine 

luftfartspublikasjoner (AIP). De skal også underrette 

Kommisjonen og EASA senest to måneder etter at denne 

forordning er trådt i kraft, eller når tilleggsbestemmelsen er 

vedtatt. 

Artikkel 9 

Sikkerhetskrav 

Etter at denne forordning er trådt i kraft og uten at det berører 

artikkel 7 skal medlemsstatene, for å opprettholde eller forbedre 

eksisterende sikkerhetsnivåer, sikre at det innenfor rammene av 

en sikkerhetsstyringsprosess som omfatter alle aspekter ved 

gjennomføringen av denne forordning, gjennomføres en 

sikkerhetsvurdering av gjennomføringsplanen, herunder 

fareidentifisering, risikovurdering og risikobegrensning, før 

framgangsmåtene som hittil er anvendt, endres i praksis. En slik 

risikobegrensning kan omfatte anvendelse av artikkel 3. 

Artikkel 10 

Endring av forordning (EF) nr. 730/2006, (EF) 

nr. 1033/2006, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 1265/2007, (EU) 

nr. 255/2010 og gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1035/2011 

1.  I forordning (EF) nr. 730/2006 gjøres følgende endringer: 

a)  Artikkel 2 nr. 3 og 4 skal lyde: 

«3. «IFR» forkortelse for instrumentflygeregler, 

4. «VFR» forkortelse for visuellflygeregler.» 

2.  I forordning (EF) nr. 1033/2006 gjøres følgende 

endringer: 

a)  Artikkel 2 nr. 2 punkt 8 skal lyde: 

«8. «IFR» forkortelse for instrumentflygeregler.» 

b)  Artikkel 3 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Bestemmelsene som er angitt i vedlegget, skal gjelde 

for innlevering, godkjenning og videresending av 

reiseplaner for alle flyginger som omfattes av denne 

forordning, samt for alle endringer av nøkkelelementer i en 

reiseplan i førflygingsfasen i samsvar med denne 

forordning.»  
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c)  I vedlegget skal overskriften og nr. 1 lyde: 

«Bestemmelser nevnt i artikkel 3 nr. 1 

1.  Avsnitt 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 923/2012(*). 

  

(*) EUT L 281 av 13.10.2012, s. 1.» 

3.  I forordning (EF) nr. 1794/2006 gjøres følgende 

endringer: 

a)  Artikkel 2 bokstav c) og d) skal lyde: 

«c) «IFR» forkortelse for instrumentflygeregler, 

d) «VFR» forkortelse for visuellflygeregler.» 

4.  I forordning (EF) nr. 1265/2007 gjøres følgende 

endringer: 

a)  Artikkel 2 nr. 5 skal lyde: 

«5. «flyginger utført i samsvar med visuellflygereglene» 

(VFR-flyginger) alle flyginger utført i samsvar med 

visuellflygereglene.» 

5.  I forordning (EU) nr. 255/2010 gjøres følgende endringer: 

a)  Artikkel 2 nr. 3 skal lyde: 

«3. «IFR» forkortelse for instrumentflygeregler.» 

6.  I gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 gjøres 

følgende endringer: 

a)  Henvisningen i vedlegg II nr. 4 bokstav a) til «vedlegg 2 

om lufttrafikkreglene (10. utgave av juli 2005)» erstattes 

med en henvisning til «gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 923/2012». 

b)  Henvisningen i vedlegg II nr. 4 bokstav c) til «vedlegg 11 

om lufttrafikktjenester (13. utgave av juli 2001, herunder 

alle endringer til og med nr. 47-B)» endres ved at følgende 

tekst tilføyes til sist i punktumet: «og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 der dette er 

relevant.» 

c)  Henvisningen i vedlegg III nr. 2 bokstav b) til «vedlegg 11 

om lufttrafikktjenester (13. utgave av juli 2001, herunder 

alle endringer til og med nr. 47-B)» endres ved at følgende 

tekst tilføyes til sist i punktumet: «og 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 der dette er 

relevant.» 

Artikkel 11 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 4. desember 2012. 

2.  Som unntak fra nr. 1 annet ledd kan medlemsstatene 

beslutte å ikke anvende forordningens bestemmelser før 

4. desember 2014. 

Dersom en medlemsstat gjør bruk av denne muligheten, skal 

den underrette Kommisjonen og EASA i samsvar med 

artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 549/2004 om årsakene til 

unntaket, dets varighet samt den planlagte og tilknyttede 

tidsplanen for gjennomføring av denne forordning. 

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

Utferdiget i Brussel 26. september 2012. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

LUFTTRAFIKKREGLER 

AVSNITT 1 

Flyging over åpent hav 

SERA.1001 Generelt 

a)  For flyging over åpent hav får reglene fastsatt i vedlegg 2 til Chicago-konvensjonen anvendelse uten unntak. For å 

sikre kontinuitet og sammenheng i driften av lufttrafikktjenester, særlig innenfor funksjonelle luftromsblokker, kan 

bestemmelsene i vedlegg 11 til Chicago-konvensjonen anvendes i luftrom over åpent hav på en måte som er i 

samsvar med hvordan disse bestemmelsene anvendes over medlemsstatenes territorium. Dette berører ikke driften 

av statlige luftfartøyer i henhold til artikkel 3 i Chicago-konvensjonen. Dette berører heller ikke medlemsstatenes 

ansvar for å sikre at flyginger innenfor flygeinformasjonsregionene der de er ansvarlige for å yte lufttrafikktjenester 

i henhold til ICAOs regionale flysikringsavtaler, gjennomføres på en sikker, hurtig og effektiv måte. 

b)  For de deler av det åpne hav der en medlemsstat i henhold til en av ICAOs regionale flysikringsavtaler har påtatt 

seg ansvaret for å yte lufttrafikktjenester, skal medlemsstaten utpeke den yteren av lufttrafikktjenester som skal yte 

disse tjenestene. 

AVSNITT 2 

Virkeområde og overholdelse 

SERA.2001 Virkeområde 

Uten at det berører SERA.1001 ovenfor, får denne forordning anvendelse i samsvar med artikkel 1 særlig for 

luftromsbrukere og for luftfartøyer 

a)  som flyr til, innenfor eller ut av Unionen, 

b)  som bærer nasjonalitets- og registreringsmerket til en medlemsstat i Unionen, og som flyr i ethvert luftrom i det 

omfang dette ikke strider mot bestemmelsene som er kunngjort av staten som har jurisdiksjon over territoriet som 

overflys. 

Denne forordning får også anvendelse for vedkommende myndigheter i medlemsstatene, ytere av flysikringstjenester 

og det aktuelle bakkepersonellet som deltar i luftfartøyoperasjoner. 

SERA.2005 Overholdelse av lufttrafikkreglene 

Driften av et luftfartøy under flyging, på ferdselsområdet på en flyplass eller på et operasjonssted skal være i samsvar 

med de alminnelige reglene, gjeldende lokale bestemmelser og under flyging også med enten 

a)  visuellflygereglene eller 

b)  instrumentflygereglene. 

SERA.2010 Ansvar 

a)  Fartøysjefens ansvar 

 Uansett om fartøysjefen på et luftfartøy selv manøvrerer luftfartøyet eller ikke, skal vedkommende være ansvarlig 

for at luftfartøyet føres i samsvar med denne forordning, men med det unntak at fartøysjefen kan avvike fra disse 

reglene under omstendigheter som gjør dette absolutt nødvendig av sikkerhetsgrunner. 

b)  Forberedelser før flyging 

 Før en flyging påbegynnes, skal fartøysjefen på et luftfartøy gjøre seg kjent med alle tilgjengelige opplysninger av 

betydning for den aktuelle flygingen. Forberedelser før flyginger som ikke skal foregå i nærheten av en flyplass, og 

for alle IFR-flyginger, skal omfatte en grundig studie av tilgjengelige aktuelle værmeldinger, idet det tas hensyn til 

drivstoffbehovet og til en alternativ framgangsmåte dersom flygingen ikke kan gjennomføres som planlagt.  
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SERA.2015 Fartøysjefens myndighet på et luftfartøy 

Fartøysjefen på et luftfartøy skal ha den avgjørende myndighet over luftfartøyet mens vedkommende er fartøysjef. 

SERA.2020 Problematisk bruk av psykoaktive stoffer 

Personer som har en funksjon av avgjørende betydning for flysikkerheten (personell som er avgjørende for 

sikkerheten), skal ikke utøve denne funksjonen under påvirkning av psykoaktive stoffer som svekker menneskets 

prestasjonsevne. Problematisk bruk av stoffer må ikke forekomme hos slike personer. 

AVSNITT 3 

Alminnelige regler og unngåelse av kollisjoner 

KAPITTEL 1 

Beskyttelse av personer og eiendom 

SERA.3101 Uaktsom eller skjødesløs manøvrering av luftfartøyer 

Et luftfartøy skal ikke føres på en uaktsom eller skjødesløs måte slik at andres liv eller eiendom settes i fare. 

SERA.3105 Laveste tillatte flygehøyde 

Med mindre det er nødvendig for start eller landing, eller etter tillatelse fra vedkommende myndighet, skal luftfartøyer 

ikke flys over tettbebyggelse eller over folkeansamlinger i friluft, unntatt i en høyde som ved en eventuell 

nødssituasjon vil tillate at landing kan skje uten unødig fare for personer eller eiendom på bakken. Laveste tillatte 

høyde for VFR-flyginger skal være som angitt i SERA.5005 f) og laveste tillatte høydenivå for IFR-flyginger skal være 

som angitt i SERA.5015 b). 

SERA.3110 Marsjhøyder 

De marsjhøydene en flyging eller del av en flyging skal foregå på, skal angis som 

a)  flygenivå ved flyginger på eller over laveste anvendbare flygenivå, eller over gjennomgangshøyden der dette er 

aktuelt, 

b)  høyde over havet ved flyging under laveste anvendbare flygenivå, eller under gjennomgangshøyden der dette er 

aktuelt. 

SERA.3115 Nedkasting og sprøyting 

Nedkasting eller sprøyting fra et luftfartøy under flyging skal bare skje i samsvar med 

a)  unionsregelverket eller, der det er aktuelt, med nasjonal lovgivning for flyginger som reguleres av medlemsstatene, 

og 

b)  eventuelle relevante opplysninger, råd og/eller klareringer fra vedkommende enhet for lufttrafikktjenester. 

SERA.3120 Sleping 

Et luftfartøy skal bare slepe et luftfartøy eller en annen gjenstand i samsvar med 

a)  unionsregelverket eller, der det er aktuelt, med nasjonal lovgivning for flyginger som reguleres av medlemsstatene, 

og 

b)  eventuelle relevante opplysninger, råd og/eller klareringer fra vedkommende enhet for lufttrafikktjenester. 

SERA.3125 Fallskjermhopp 

Med unntak av nødssituasjoner skal fallskjermhopp bare foretas i samsvar med 

a)  unionsregelverket eller, der det er aktuelt, med nasjonal lovgivning for flyginger som reguleres av medlemsstatene, 

og 

b)  eventuelle relevante opplysninger, råd og/eller klareringer fra vedkommende enhet for lufttrafikktjenester.  
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SERA.3130 Akroflyging 

Akroflyging skal bare foretas i samsvar med 

a)  unionsregelverket eller, der det er aktuelt, med nasjonal lovgivning for flyginger som reguleres av medlemsstatene, 

og 

b)  eventuelle relevante opplysninger, råd og/eller klareringer fra vedkommende enhet for lufttrafikktjenester. 

SERA.3135 Formasjonsflyging 

Luftfartøyer skal ikke flys i formasjon unntatt etter forhåndsavtale mellom fartøysjefene på de luftfartøyene som deltar 

i flygingen og, for formasjonsflyging i kontrollert luftrom, i samsvar med vilkårene fastsatt av vedkommende 

myndighet. Vilkårene skal omfatte følgende: 

a)  Én av fartøysjefene skal utpekes til formasjonsleder. 

b)  Formasjonen skal navigere og gi posisjonsrapporter som om den var ett enkelt luftfartøy. 

c)  Formasjonslederen og fartøysjefene på de andre luftfartøyene i formasjonen skal ha ansvar for atskillelse mellom 

luftfartøyene som flyr i formasjon, også i overgangsperioder der luftfartøyene manøvrerer for å innta sin riktige 

posisjon i formasjonen, og i forbindelse med dannelse og oppløsning av formasjonen. 

d)  For statlige luftfartøyer skal største avstand horisontalt, i lengderetningen og vertikalt mellom hvert luftfartøy og 

formasjonslederen være i samsvar med Chicago-konvensjonen. For andre luftfartøyer enn statlige luftfartøyer skal 

avstanden mellom formasjonslederen og de øvrige luftfartøyene ikke overstige 1 km (0,5 nm) i lengde- og 

sideretning og 30 m (100 fot) i høyden. 

SERA.3140 Ubemannede friballonger 

En ubemannet friballong skal brukes på en slik måte at den utgjør minst mulig fare for personer, eiendom eller andre 

luftfartøyer, og i samsvar med vilkårene fastsatt i tillegg 2. 

SERA.3145 Forbudte områder og restriksjonsområder 

Luftfartøyer skal ikke flys innenfor et forbudt område eller et restriksjonsområde der vilkårene er behørig 

offentliggjort, unntatt i samsvar med vilkårene for restriksjonen eller med tillatelse fra medlemsstaten hvis territorium 

områdene er opprettet over. 

KAPITTEL 2 

Unngåelse av kollisjoner 

SERA.3201 Generelt 

Ingenting i denne forordning fritar fartøysjefen på et luftfartøy fra ansvaret for å treffe tiltak som best avverger 

kollisjon, herunder manøvrer for å unngå kollisjon basert på instruks om manøver fra ACAS-utstyr. 

SERA.3205 Nærhet 

Et luftfartøy skal ikke flys så nær andre luftfartøyer at det kan oppstå fare for kollisjon. 

SERA.3210 Vikeplikt 

a)  Det luftfartøyet som ikke har vikeplikt, skal beholde kurs og hastighet. 

b)  Et luftfartøy som er klar over at et annet luftfartøys manøvreringsdyktighet er redusert, skal vike for et slikt 

luftfartøy. 

c)  Et luftfartøy som i henhold til følgende regler har vikeplikt for et annet luftfartøy, skal unngå å passere over, under 

eller foran dette, med mindre det skjer i sikker avstand og under hensyn til virkningen av vingevirvler. 

1) Luftfartøyer som nærmer seg hverandre front mot front. Når to luftfartøyer nærmer seg hverandre front mot 

front eller tilnærmet front mot front og det er fare for kollisjon, skal begge endre sin kurs til høyre.  
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2) Luftfartøyer på skjærende kurs. Når to luftfartøyer nærmer seg hverandre på omtrent samme høydenivå, skal 

det luftfartøyet som har det andre luftfartøyet på sin høyre side, vike, med følgende unntak: 

i) Motordrevne luftfartøyer som er tyngre enn luft, skal vike for luftskip, seilfly og ballonger. 

ii) Luftskip skal vike for seilfly og ballonger. 

iii) Seilfly skal vike for ballonger. 

iv) Motordrevne luftfartøyer skal vike for luftfartøyer som ses slepe andre luftfartøyer eller gjenstander. 

3) Innhenting. Et innhentende luftfartøy er et luftfartøy som nærmer seg et annet luftfartøy bakfra langs en linje 

som danner en vinkel på under 70 grader med det andre luftfartøyets symmetriplan, dvs. befinner seg i en slik 

posisjon overfor det andre luftfartøyet at det om natten ikke vil kunne se verken det andre luftfartøyets venstre 

(babord) eller høyre (styrbord) navigeringslys. Et luftfartøy som innhentes, har forkjørsrett, og det innhentende 

luftfartøyet, enten det stiger, synker eller flyr vannrett, skal vike ved å endre kurs til høyre, og ingen påfølgende 

endring av de to luftfartøyenes relative posisjon skal frita det innhentende luftfartøyet fra denne forpliktelsen 

inntil det er helt forbi og klar av det innhentede luftfartøyet. 

i) Innhentende seilfly. Et seilfly som innhenter et annet seilfly, kan endre kurs til høyre eller venstre. 

4) Landing. Et luftfartøy i luften eller som manøvrer på bakken eller på vann, skal vike for luftfartøyer som lander 

eller som er i sluttfasen av innflyging til landing. 

i) Når to eller flere luftfartøyer som er tyngre enn luft, nærmer seg en flyplass eller et operasjonssted for å 

lande, skal luftfartøyer på høyere høydenivå vike for luftfartøyer på lavere høydenivå, men sistnevnte skal 

ikke utnytte denne regelen til å skjære inn foran eller passere et annet luftfartøy som er i sluttfasen av 

innflyging til landing. Motordrevne luftfartøyer som er tyngre enn luft, skal imidlertid vike for seilfly. 

ii) Nødlanding. Et luftfartøy som er klar over at et annet luftfartøy er tvunget til å lande, skal vike for dette 

luftfartøyet. 

5) Start. Et luftfartøy som takser på manøvreringsområdet på en flyplass, skal vike for luftfartøyer som starter eller 

er i ferd med å starte. 

d)  Luftfartøyers, personers og kjøretøyers ferdsel på bakken. 

1)  Ved fare for kollisjon mellom to luftfartøyer som takser på trafikkområdet på en flyplass eller på tilsvarende del 

av et operasjonssted, gjelder følgende: 

i) Når to luftfartøyer nærmer seg hverandre front mot front eller tilnærmet front mot front, skal begge stoppe 

eller om mulig endre kurs til høyre for å holde god avstand. 

ii) Når to luftfartøyer nærmer seg hverandre på skjærende kurs, skal luftfartøyet som har det andre luftfartøyet 

på sin høyre side, vike. 

iii) Et luftfartøy som innhentes av et annet luftfartøy, skal ha forkjørsrett, og det innhentende luftfartøyet skal 

styre godt klar av det andre luftfartøyet. 

2)  Et luftfartøy som takser på manøvreringsområdet på en kontrollert flyplass, skal stanse og vente ved alle 

venteposisjoner, med mindre kontrolltårnet har gitt uttrykkelig klarering til å kjøre inn på eller krysse 

rullebanen. 

3)  Et luftfartøy som takser på manøvreringsområdet, skal stanse og vente ved alle tente stopplys, og skal bare 

fortsette i samsvar med nr. 2 når lysene er slått av. 

4)  Personers og kjøretøyers ferdsel på flyplasser: 

i) Personers og kjøretøyers ferdsel, herunder luftfartøyer som slepes, på manøvreringsområdet på en flyplass 

skal kontrolleres av flyplassens kontrolltårn i den grad det er nødvendig for å unngå fare for dem eller for 

luftfartøyer som lander, takser eller starter.  
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ii) Ved forhold der det anvendes prosedyrer ved dårlig sikt: 

A)  Personer og kjøretøyer som ferdes på manøvreringsområdet på en flyplass, skal begrenses til det 

strengt nødvendige, og det skal tas særlig hensyn til kravene om å beskytte ILS/MLS-følsomme 

områder når presisjonsinstrumentinnflyging i kategori II eller III pågår. 

B)  Med forbehold for bestemmelsene i iii) skal minsteavstanden mellom kjøretøyer og taksende 

luftfartøyer være som angitt av yteren av flysikringstjenester (ANSP) og godkjent av vedkommende 

myndighet, under hensyn til de hjelpemidler som er tilgjengelige. 

C)  Når blandet ILS- og MLS-presisjonsinstrumentinnflyging i kategori II eller III pågår fortløpende på 

samme rullebane, skal de mest restriktive ILS/MLS-følsomme områdene beskyttes. 

iii) Utrykningskjøretøyer som skal gi bistand til et luftfartøy i nød, skal gis prioritet over all annen trafikk på 

bakken. 

iv) Med forbehold for bestemmelsene i iii) skal kjøretøyer på manøvreringsområdet overholde følgende regler: 

A)  Kjøretøyer og kjøretøyer som sleper luftfartøyer, skal vike for luftfartøyer som lander, starter, takser 

eller slepes. 

B)  Kjøretøyer skal vike for andre kjøretøyer som sleper luftfartøyer. 

C)  Kjøretøyer skal vike for andre kjøretøyer i samsvar med instruksene fra enheten for lufttrafikktjenester. 

D)  Uavhengig av bestemmelsene i bokstav A), B) og C) skal kjøretøyer og kjøretøyer som sleper 

luftfartøyer, følge instruksene fra kontrolltårnet. 

SERA.3215 Lys som skal føres av luftfartøyer 

a)  Unntatt som fastsatt i bokstav e) skal alle luftfartøyer som flyr om natten føre 

1)  antikollisjonslys som har som formål å henlede oppmerksomheten mot luftfartøyet, og 

2)  navigeringslys som har som formål å angi luftfartøyets relative flygevei for en observatør; og ikke føre andre 

lys som kan forveksles med disse eller, 

3)  dersom det gjelder ballonger, posisjonslys. 

b)  Unntatt som fastsatt i bokstav e) gjelder følgende om natten: 

1)  Alle luftfartøyer som forflytter seg på ferdselsområdet på en flyplass, skal føre navigeringslys som har som 

formål å angi luftfartøyets relative vei for en observatør, og skal ikke føre andre lys som kan forveksles med 

disse. 

2)  Med mindre de er stasjonære og på annen måte tilstrekkelig belyst, skal alle luftfartøyer på ferdselsområdet på 

en flyplass føre lys som angir deres ytterkanter, så langt dette er praktisk mulig. 

3)  Alle luftfartøyer som takser eller slepes på ferdselsområdet på en flyplass, skal føre lys for å henlede 

oppmerksomheten mot luftfartøyet. 

4)  Alle luftfartøyer som har motorene i gang på ferdselsområdet på en flyplass, skal føre lys som viser dette. 

c)  Unntatt som fastsatt i bokstav e) skal alle luftfartøyer som er utstyrt med antikollisjonslys for å oppfylle kravene i 

bokstav a) nr. 1, føre slike lys også under flyging om dagen.  
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d)  Unntatt som fastsatt i bokstav e) skal alle luftfartøyer som 

1)  takser eller slepes på ferdselsområdet på en flyplass og er utstyrt med antikollisjonslys for å oppfylle kravet i 

bokstav b) nr. 3, eller 

2)  befinner seg på ferdselsområdet på en flyplass og er utstyrt med antikollisjonslys for å oppfylle kravet i bokstav 

b) nr. 4, 

 føre slike lys også om dagen. 

e)  Det er tillatt for en pilot å slå av eller redusere styrken på eventuelle blinkende lys montert for å oppfylle kravene i 

bokstav a), b), c) eller d) dersom de 

1)  påvirker eller sannsynligvis påvirker tilfredsstillende utførelse av oppgaver, eller 

2)  utsetter eller risikerer å utsette en person utenfor luftfartøyet for skadelig blending. 

SERA.3220 Simulert instrumentflyging 

Luftfartøyer skal ikke flys under simulerte forhold som krever instrumentflyging, med mindre 

a)  luftfartøyet er utstyrt med fullt fungerende dobbelt sett betjeningsinnretninger, og 

b)  en annen kvalifisert pilot (her kalt sikkerhetspilot) sitter på en kontrollplass for å fungere som sikkerhetspilot for 

personen som flyr under simulerte instrumentforhold. Sikkerhetspiloten skal ha tilstrekkelig sikt forover og på 

begge sider av luftfartøyet, eller stå i kommunikasjon med en kvalifisert observatør som er plassert på et slikt sted i 

luftfartøyet at vedkommendes sikt supplerer sikkerhetspilotens sikt på en tilstrekkelig måte. 

SERA.3225 Manøvrering på og i nærheten av en flyplass 

Et luftfartøy som føres på eller i nærheten av en flyplass skal 

a)  iaktta annen flyplasstrafikk for å unngå kollisjon, 

b)  følge eller holde seg klar av andre luftfartøyers trafikkmønster, 

c)  med unntak for ballonger, alltid svinge til venstre ved innflyging til landing og etter start, med mindre noe annet er 

angitt eller pålagt av flygekontrollen, 

d)  med unntak for ballonger, lande og starte mot vinden, med mindre sikkerhetshensyn, rullebanens utforming eller 

hensynet til lufttrafikken tilsier at en annen retning er å foretrekke. 

SERA.3230 Manøvrering på vann 

a)  Når to luftfartøyer eller et luftfartøy og et fartøy nærmer seg hverandre og det er fare for kollisjon, skal luftfartøyet 

fortsette under nødvendig hensyn til de foreliggende forholdene, herunder begrensningene i de aktuelle fartøyenes 

manøvreringsmuligheter. 

1) Luftfartøyer på skjærende kurs. Et luftfartøy som har et annet luftfartøy eller fartøy på sin høyre side, skal vike 

slik at det holdes god avstand. 

2) Luftfartøyer som nærmer seg hverandre front mot front. Et luftfartøy som nærmer seg et annet luftfartøy eller 

fartøy front mot front, eller tilnærmet front mot front, skal endre sin kurs til høyre for å holde god avstand. 

3) Innhenting. Luftfartøyet eller fartøyet som innhentes, har forkjørsrett, og det innhentende (luft)fartøyet skal 

endre kurs for å holde god avstand. 

4) Landing og start. Luftfartøyer som lander på eller starter fra vann, skal så langt det er mulig holde god avstand 

til alle fartøyer og unngå å hindre deres navigering.  



Nr. 79/522 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

b) Lys som skal føres av luftfartøyer på vann. Om natten og i et hvilket som helst annet tidsrom som vedkommende 

myndighet fastsetter, skal alle luftfartøyer på vannet føre lys som kreves i henhold til Konvensjonen om 

internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen av 1972, med mindre det er praktisk umulig for dem å 

gjøre dette; i så fall skal de føre de lys som ved sine kjennetegn og sin posisjon er mest mulig like det som kreves i 

de internasjonale reglene. 

KAPITTEL 3 

Signaler 

SERA.3301 Generelt 

a)  Når et luftfartøy iakttar eller mottar et av signalene angitt i tillegg 1, skal luftfartøyet treffe de nødvendige tiltak 

som følger av signalets betydning ifølge nevnte tillegg. 

b)  Når signalene i tillegg 1 brukes, skal de ha den betydningen som angis i tillegget. De skal bare brukes til de formål 

som er angitt, og det skal ikke brukes andre signaler som kan forveksles med disse. 

c)  En signalgiver/flyrettleder skal være ansvarlig for å gi standardiserte rettledningssignaler til luftfartøyer på en klar 

og tydelig måte ved bruk av signalene vist i tillegg 1. 

d)  Bare personer med den opplæringen, de kvalifikasjonene og den godkjenningen som kreves av det relevante 

unionsregelverket eller nasjonal lovgivning skal utføre en signalgivers funksjoner. 

e)  Signalgiveren/flyrettlederen skal bære en tydelig, fluorescerende identifikasjonsvest slik at flygebesetningen kan se 

at vedkommende er ansvarlig for flygerettledningen. 

f)  Staver, spaker eller hansker som er fluorescerende når det er lyst, skal brukes til all signalgivning av alt deltakende 

bakkepersonell når det er lyst. Lysstaver skal brukes om natten eller ved dårlig sikt. 

KAPITTEL 4 

Tid 

SERA.3401 Generelt 

a)  Koordinert universaltid (UTC – Coordinated Universal Time) skal brukes og angis i timer og minutter, og om 

nødvendig også sekunder, av det 24-timersdøgn som begynner ved midnatt. 

b)  Opplysninger om nøyaktig tid skal innhentes før en kontrollert flyging påbegynnes, samt på andre tidspunkter 

under flygingen der det måtte være nødvendig. 

c)  Når tidsangivelse brukes i forbindelse med datalinjekommunikasjon, skal den være nøyaktig innenfor 1 sekund av 

UTC. 

d)  Tidsangivelser innenfor lufttrafikktjenester 

1)  Før et luftfartøy takser ut til start, skal kontrolltårnet opplyse piloten om riktig tid, med mindre det er truffet 

tiltak for at piloten skal få denne opplysningen fra andre kilder. Dessuten skal enheter for lufttrafikktjenester på 

anmodning oppgi riktig tid til luftfartøyer. Riktig tid skal gis minst som nærmeste minutt. 

AVSNITT 4 

Reiseplaner 

SERA.4001 Innlevering av reiseplan 

a)  Opplysninger knyttet til en planlagt flyging eller del av flyging skal leveres til enheter for lufttrafikktjenester i form 

av en reiseplan. Begrepet «reiseplan» brukes som en fellesbetegnelse for alle opplysninger om alle punkter i 

reiseplanbeskrivelsen, som omfatter hele ruten for en flyging, samt for begrensede opplysninger som blant annet 

kreves når formålet er å få klarering for en mindre del av flygingen, slik som å krysse en luftled, eller starte fra eller 

lande på en kontrollert flyplass. 

b)  En reiseplan skal innleveres før 

1)  enhver flyging eller del av denne som det skal ytes flygekontrolltjeneste for,  
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2)  enhver IFR-flyging innenfor luftrom med rådgivningstjeneste, 

3)  enhver flyging innenfor eller inn i områder eller langs ruter utpekt av vedkommende myndighet for å gjøre det 

lettere å gi flygeinformasjon eller yte alarmtjenester og søke- og redningstjenester, 

4)  enhver flyging innenfor eller inn i områder eller langs ruter utpekt av vedkommende myndighet for å lette 

samordning med relevante militære enheter eller med enheter for lufttrafikktjenester i tilgrensende stater, for å 

unngå eventuelle behov for avskjæring med henblikk på identifisering, 

5)  enhver flyging over internasjonale grenser, med mindre annet fastsettes av de berørte statene, 

6)  enhver flyging som planlegges gjennomført om natten, dersom den går ut over flyplassens nærområde. 

c)  En reiseplan skal før avgang innleveres til et meldekontor for lufttrafikktjenester eller, under flyging, overføres til 

vedkommende enhet for lufttrafikktjenester eller radiostasjon for luft-til-bakke-kommunikasjon, med mindre det er 

avtalt innlevering av standard reiseplaner. 

d)  En reiseplan for enhver flyging som er planlagt å krysse internasjonale grenser, eller som det skal ytes 

flygekontrolltjeneste eller rådgivningstjeneste for lufttrafikk for, skal innleveres senest 60 minutter før avgang eller, 

dersom den innleveres under flyging, på et tidspunkt som sikrer at den vil bli mottatt av vedkommende enhet for 

lufttrafikktjenester minst ti minutter før luftfartøyet forventes å nå 

1)  det planlagte punktet for innflyging i et kontroll- eller rådgivningsområde, eller 

2)  punktet for kryssing av en luftled eller rute med rådgivningstjeneste. 

SERA.4005 Innhold i en reiseplan 

a)  En reiseplan skal omfatte opplysninger om de av følgende elementer som vedkommende myndighet anser som 

relevante: 

1) Luftfartøyidentifikasjon 

2) Flygeregler og type flyging 

3) Antall og type(r) luftfartøyer samt vingevirvelkategori 

4) Utstyr 

5) Avgangsflyplass eller -operasjonssted 

6) Beregnet utkjøringstid (fra oppstillingsplassen) 

7) Marsjhastighet(er) 

8) Marsjhøyde(r) 

9) Rute som skal følges 

10) Bestemmelsesflyplass eller -operasjonssted og samlet beregnet flytid 

11) Alternativ(e) flyplass(er) eller operasjonssted(er) 

12) Aksjonstid 

13) Samlet antall personer om bord 

14) Nød- og overlevingsutstyr 

15) Andre opplysninger.  
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b)  For reiseplaner som innleveres under flyging, skal avgangsflyplassen eller -operasjonsstedet som oppgis, være 

stedet der tilleggsopplysninger om flygingen kan fås om nødvendig. Opplysningen som skal gis i stedet for 

beregnet utkjøringstid, skal være tidspunktet der luftfartøyet passerer over det første punktet på ruten reiseplanen 

gjelder. 

SERA.4010 Utfylling av reiseplan 

a)  En reiseplan skal etter behov inneholde opplysninger om relevante punkter til og med «Alternativ(e) flyplass(er) 

eller operasjonssted(er)» for hele ruten eller de delene av den som reiseplanen gjelder. 

b)  I tillegg skal den inneholde opplysninger etter behov om alle andre emner som er fastsatt av vedkommende 

myndighet, eller når det på annen måte anses som nødvendig av personen som innleverer reiseplanen. 

SERA.4015 Endringer av en reiseplan 

a)  Med forbehold for bestemmelsene i SERA.8020 b) skal alle endringer av en reiseplan som innleveres for en IFR-

flyging eller en kontrollert VFR-flyging, så snart som mulig rapporteres til vedkommende enhet for 

lufttrafikktjenester. For andre VFR-flyginger skal betydelige endringer i en reiseplan så snart som mulig 

rapporteres til vedkommende enhet for lufttrafikktjenester. 

b)  Dersom opplysninger som gis før avgang om aksjonstid eller samlet antall personer om bord, viser seg å være 

ukorrekte på avgangstidspunktet, utgjør dette en betydelig endring av reiseplanen og skal derfor rapporteres. 

SERA.4020 Avslutning av en reiseplan 

a)  For flyginger der det er innlevert en reiseplan for hele flygingen eller den gjenværende delen av flygingen til 

bestemmelsesflyplassen, skal en ankomstmelding snarest mulig etter landing leveres personlig, via radiotelefoni, 

datalinje eller på annen måte som fastsatt av vedkommende myndighet, til vedkommende enhet for 

lufttrafikktjenester på bestemmelsesflyplassen. 

1)  Det er ikke nødvendig å levere ankomstmeldingen etter landing på en flyplass der det ytes lufttrafikktjenester, 

når radiokommunikasjon eller visuelle signaler bekrefter at landingen er blitt observert. 

b)  Når en reiseplan bare er innlevert for en annen del av en flyging enn den gjenværende delen fram til 

bestemmelsesstedet, skal reiseplanen avsluttes ved behørig melding til relevant enhet for lufttrafikktjenester når 

dette er nødvendig. 

c)  Når det ikke finnes en enhet for lufttrafikktjenester på ankomstflyplassen eller operasjonsstedet, skal 

ankomstmeldingen, når den kreves, så snart som mulig og på raskeste måte etter landing leveres til nærmeste enhet 

for lufttrafikktjenester. 

d)  Når det er kjent at kommunikasjonsmidlene på ankomstflyplassen eller -operasjonsstedet er utilstrekkelige og det 

ikke finnes alternative måter å håndtere ankomstmeldinger på, skal følgende tiltak treffes: Umiddelbart før landing 

skal luftfartøyet, dersom det er praktisk mulig, oversende en melding som tilsvarer en ankomstmelding, der en slik 

melding er påkrevd, til vedkommende enhet for lufttrafikktjenester. Normalt skal denne meldingen sendes til 

luftfartsstasjonen som betjener den enheten for luftfartstjenester som er ansvarlig for den 

flygeinformasjonsregionen der luftfartøyet befinner seg. 

e)  Ankomstmeldinger fra luftfartøyer skal inneholde følgende opplysninger: 

1)  luftfartøyidentifikasjon, 

2)  avgangsflyplass eller -operasjonssted, 

3)  bestemmelsesflyplass eller -operasjonssted (bare ved landing på en alternativ flyplass), 

4)  ankomstflyplass eller -operasjonssted, 

5)  ankomsttid.  
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AVSNITT 5 

Værforhold for visuell flyging, visuellflygeregler, regler for spesiell VFR-flyging og instrumentflygeregler 

SERA.5001 VMC-minsteverdier for sikt og avstand fra skyer 

VMC-minsteverdier for sikt og avstand fra skyer angis i tabell S5-1. 

Tabell S5-1(*) 

Høyde Luftromklasse Flysikt Avstand fra skyer 

Ved og over 3 050 m (10 000 fot) AMSL A(**) B C D E F G 8 km 1 500 m horisontalt 

300 m (1 000 fot) vertikalt 

Under 3 050 m (10 000 fot) ASML og over 

900 m (3 000 fot) AMSL, eller over 300 m 

(1 000 fot) over bakken, idet det høyeste velges 

A(**) B C D E F G 5 km 1 500 m horisontalt 

300 m (1 000 fot) vertikalt 

Opptil 900 m (3 000 fot) AMSL, eller 300 m 

(1 000 fot) over bakken, idet det høyeste velges 

A(**) B C D E 5 km 1 500 m horisontalt 

300 m (1 000 fot) vertikalt 

F G 5 km(***) Klar av skyer og med sikt 

til jordoverflaten 

(*) Når gjennomgangshøyden er lavere enn 3 050 meter (10 000 fot) AMSL, skal flygenivå 100 brukes istedenfor 10 000 fot. 

(**) VMC-minsteverdier for klasse A-luftrom er tatt med som veiledning til piloter, men det innebærer ikke godkjenning av VFR-

flyginger i klasse A-luftrom. 

(***) Når vedkommende myndighet fastsetter det, 

a)  kan flyginger tillates ved en flysikt ned til 1 500 m  

1)  ved hastigheter på 140 knop IAS eller lavere, for å gi tilstrekkelig mulighet til å observere annen trafikk eller eventuelle 

hindre tidsnok til å unngå kollisjon, eller 

2)  ved forhold der sannsynligheten for å møte annen trafikk normalt ville være lav, f.eks. i områder med liten trafikkmengde 

eller ved arbeidsflyging i lav høyde. 

b)  kan helikoptre tillates å fly ved en flysikt lavere enn 1 500 m, men ikke lavere enn 800 m, dersom de manøvreres ved en 

hastighet som gir tilstrekkelig mulighet til å observere annen trafikk eller eventuelle hindre tidsnok til å unngå kollisjon. En 

flysikt under 800 m kan tillates i særlige tilfeller, som ambulanseflyging, søke- og redningsaksjoner og brannslokking. 

SERA.5005 Visuellflygeregler 

a)  Med unntak av flyginger som utføres som spesielle VFR-flyginger, skal VFR-flyginger foretas slik at luftfartøyet 

flys med en sikt og en avstand fra skyer som er lik eller større enn verdiene som er angitt i tabell S5-1. 

b)  Unntatt når spesiell VFR-klarering er gitt av en flygekontrollenhet, skal VFR-flyginger ikke starte fra eller lande på 

en flyplass innenfor en kontrollsone, eller fly inn i flyplassens trafikksone eller trafikkrunde når de rapporterte 

meteorologiske forholdene ved den aktuelle flyplassen er dårligere enn følgende minsteverdier: 

1)  Skydekkehøyden er lavere enn 450 m (1 500 fot), eller 

2)  bakkesikten er lavere enn 5 km. 

c)  Når dette er fastsatt av vedkommende myndighet kan VFR-flyginger om natten tillates på følgende vilkår: 

1)  Dersom flygingen går utover flyplassens nærhet, skal det innleveres en reiseplan i samsvar med SERA.4001 b) 

nr. 6. 

2)  Ved flyging skal det etableres og opprettholdes toveis radiokommunikasjon på den behørige 

kommunikasjonskanalen for lufttrafikktjeneste, når en slik er tilgjengelig. 

3)  VMC-minsteverdier for sikt og avstand fra skyer som angitt i tabell S5-1 gjelder med følgende unntak: 

i) Skydekkehøyden skal ikke være lavere enn 450 m (1 500 fot).  



Nr. 79/526 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

ii) Unntatt som angitt i bokstav c) nr. 4 skal bestemmelsene om redusert flysikt i tabell S5-1 bokstav a) og b) 

ikke gjelde. 

iii) I luftrom av klasse B, C, D, E, F og G ved og under en høyde på 900 m (3 000 fot) over MSL eller 300 m 

(1 000 fot) over bakken, idet det høyeste velges, skal piloten kontinuerlig ha sikt til bakken. 

iv) For helikoptre i luftrom av klasse F og G ved og under en høyde på 900 m (3 000 fot) over MSL eller 

300 m (1 000 fot) over bakken, idet det høyeste velges, skal flysikten ikke være under 3 km, forutsatt at 

piloten har kontinuerlig sikt til bakken og at luftfartøyet manøvreres ved en hastighet som gir tilstrekkelig 

mulighet til å observere annen trafikk eller eventuelle hindre tidsnok til å unngå kollisjon. 

v) I fjellterreng kan vedkommende myndighet fastsette høyere VMC-minsteverdier for sikt og avstand fra 

skyer. 

4)  Minsteverdier for skydekkehøyde, sikt og avstand fra skyer som er lavere enn de som er angitt i nr. 3, kan 

tillates for helikoptre i særlige tilfeller som ambulanseflyging, søke- og redningsaksjoner og brannslokking. 

5)  Unntatt når det er nødvendig for start og landing eller etter uttrykkelig godkjenning fra vedkommende 

myndighet, skal en VFR-flyging om natten flys på et høydenivå som ikke er lavere enn laveste flygehøyde 

fastsatt av den staten hvis territorium overflys, eller dersom en slik laveste flygehøyde ikke er fastsatt, 

i) over høytliggende områder eller i fjellområder på et høydenivå minst 600 m (2 000 fot) over det høyeste 

hinderet som befinner seg innenfor 8 km fra luftfartøyets beregnede posisjon, 

ii) over andre områder enn dem som er angitt i i), på et høydenivå minst 300 m (1 000 fot) over det høyeste 

hinderet som befinner seg innenfor 8 km fra luftfartøyets beregnede posisjon. 

d)  Med mindre annet er godkjent av vedkommende myndighet i samsvar med forordning (EF) nr. 730/2006, skal 

VFR-flyginger ikke foretas 

1)  over flygenivå 195, 

2)  ved transsonisk og supersonisk hastighet. 

e)  Tillatelse til VFR-flyginger over flygenivå 285 skal ikke gis der en minste vertikalatskillelse på 300 m (1 000 fot) 

anvendes over flygenivå 290. 

f)  Med mindre det er nødvendig for start eller landing, eller med mindre det er gitt av vedkommende myndighet, skal 

en VFR-flyging ikke foretas 

1)  over tettbebyggelse eller over folkeansamlinger i friluft i en høyde under 300 m (1 000 fot) over det høyeste 

hinderet innenfor en radius på 600 m fra luftfartøyet, 

2)  over andre områder enn de som er angitt i nr. 1, i en høyde som er lavere enn 150 m (500 fot) over bakken eller 

vannet, eller 150 m (500 fot) over det høyeste hinderet innenfor en radius på 150 m (500 fot) fra luftfartøyet. 

g)  Med mindre annet er angitt i klarering fra flygekontrollen eller spesifisert av vedkommende myndighet skal VFR-

flyginger som foregår i en marsjhøyde over 900 m (3 000 fot) over bakken eller vannet, eller et høyere 

referansenivå fastsatt av vedkommende myndighet, foretas i en marsjhøyde som er egnet for banen, som fastsatt i 

tabellen over marsjhøyder i tillegg 3. 

h)  Ved VFR-flyginger skal bestemmelsene i avsnitt 8 overholdes 

1)  når de foretas innenfor luftrom i klasse B, C og D, 

2)  når de inngår i flyplasstrafikken på kontrollerte flyplasser, eller 

3)  når de utføres som spesielle VFR-flyginger. 

i)  Ved VFR-flyginger som utføres innenfor eller inn i områder eller langs ruter som er utpekt av vedkommende 

myndighet i henhold til SERA.4001 b) 3 eller 4, skal uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjonsvakt opprettholdes 

på den relevante kommunikasjonskanalen til den enheten for lufttrafikktjenester som yter 

flygeinformasjonstjeneste, og posisjon rapporteres til denne enheten om nødvendig.  
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j)  Et luftfartøy som flyr i samsvar med visuellflygereglene og ønsker å gå over til å fly etter instrumentflygereglene 

skal, 

1)  dersom en reiseplan er innlevert, melde fra om nødvendige endringer av sin gjeldende reiseplan eller, 

2)  i henhold til SERA.4001 b), snarest mulig innlevere en reiseplan til vedkommende enhet for lufttrafikktjenester 

og få klarering før IFR-flyging i kontrollerte luftrom påbegynnes. 

SERA.5010 Spesielle VFR-flyginger i kontrollsoner 

Spesielle VFR-flyginger kan tillates innenfor en kontrollsone, med forbehold om en ATC-klarering. Med mindre 

vedkommende myndighet har gitt tillatelse til helikoptre i særlige tilfeller som ambulanseflyging, søke- og 

redningsaksjoner og brannslokking, gjelder dessuten følgende vilkår: 

a)  for piloten: 

1)  klar av skyer og med sikt til jordoverflaten, 

2)  flysikten skal være minst 1 500 m eller for helikoptre minst 800 m, 

3)  hastigheten skal være 140 knop IAS eller lavere, som gir tilstrekkelig mulighet til å observere annen trafikk 

eller eventuelle hindre tidsnok til å unngå kollisjon, og 

b)  for flygekontrollen: 

1)  bare om dagen dersom ikke annet er godkjent av vedkommende myndighet, 

2)  bakkesikten skal være minst 1 500 m eller, for helikoptre, minst 800 m, 

3)  skydekkehøyden skal være minst 180 m (600 fot). 

SERA.5015 Instrumentflygeregler (IFR) — Regler som gjelder for alle IFR-flyginger 

a)  Luftfartøyers utstyr 

 Luftfartøyer skal være utstyrt med egnede instrumenter og med navigeringsutstyr tilpasset ruten som skal flys, og i 

samsvar med gjeldende luftfartsregelverk. 

b)  Laveste tillatte høydenivå 

 Med mindre det er nødvendig for start og landing, eller etter uttrykkelig godkjenning fra vedkommende myndighet, 

skal en IFR-flyging utføres på et høydenivå som ikke er lavere enn laveste flygehøyde fastsatt av den staten hvis 

territorium overflys eller, dersom en slik laveste flygehøyde ikke er fastsatt, 

1)  over høytliggende områder eller i fjellområder på et høydenivå minst 600 m (2 000 fot) over det høyeste 

hinderet som befinner seg innenfor 8 km fra luftfartøyets beregnede posisjon, 

2)  andre steder enn angitt i nr. 1) minst 300 m (1 000 fot) over det høyeste hinderet som befinner seg innenfor 

8 km fra luftfartøyets beregnede posisjon. 

c)  Overgang fra IFR-flyging til VFR-flyging 

1)  Et luftfartøy som velger å gå over fra instrumentflygeregler til visuellflygeregler, skal underrette vedkommende 

enhet for lufttrafikktjenester spesifikt om at IFR-flygingen er kansellert, og melde fra om endringene som skal 

foretas i gjeldende reiseplan. 

2)  Når et luftfartøy under IFR-flyging flyr inn i eller møter værforhold for visuell flyging, skal ikke luftfartøyet 

kansellere IFR-flygingen med mindre det antas og er hensikten at flygingen skal fortsette uavbrutt under 

værforhold for visuell flyging i et lenger tidsrom.  
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SERA.5020 IFR — Regler som gjelder for IFR-flyginger innenfor kontrollert luftrom 

a)  IFR-flyginger innenfor kontrollert luftrom skal overholde bestemmelsene i avsnitt 8. 

b)  En IFR-flyging som utføres som marsjflyging i kontrollert luftrom, skal foregå i marsjhøyde eller, dersom enheten 

for lufttrafikktjenester har gitt tillatelse til bruk av marsjstigningsteknikker, mellom to høydenivåer eller over et 

høydenivå valgt fra tabellen over marsjhøyder i tillegg 3, bortsett fra at korrelasjonen mellom høydenivå og bane 

som beskrives i tillegget, ikke gjelder når annet er fastsatt i klareringen fra flygekontrollen eller angitt av 

vedkommende myndighet i luftfartspublikasjoner (AIP). 

SERA.5025 IFR — Regler som gjelder for IFR-flyginger utenfor kontrollert luftrom 

a)  Marsjhøyde 

 En IFR-flyging som utføres som vannrett marsjflyging utenfor kontrollert luftrom, skal foregå i en marsjhøyde som 

er egnet for banen som angitt i tabellen over marsjhøyder i tillegg 3, unntatt når annet er angitt av vedkommende 

myndighet for flyging ved eller under 900 m (3 000 fot) over havflatens middelvannstand. 

b)  Kommunikasjon 

 Ved IFR-flyging utenfor kontrollert luftrom, men innenfor eller inn i områder eller langs ruter som er utpekt av 

vedkommende myndighet i henhold til SERA.4001 b) nr. 3 eller 4, skal luft-til-bakke-talekommunikasjonsvakt 

opprettholdes på den relevante kommunikasjonskanalen, og det skal om nødvendig etableres toveiskommunikasjon 

med den enheten for lufttrafikktjenester som yter flygeinformasjonstjeneste. 

c)  Posisjonsrapporter 

 Ved IFR-flyging utenfor kontrollert luftrom og der vedkommende myndighet har pålagt at det opprettholdes luft-

til-bakke-talekommunikasjonsvakt på den relevante kommunikasjonskanalen, og at det om nødvendig etableres 

toveiskommunikasjon med den enheten for lufttrafikktjenester som yter flygeinformasjonstjeneste, skal posisjon 

rapporteres som angitt i SERA.8025 for kontrollerte flyginger. 

AVSNITT 6 

Luftromsklassifisering 

SERA.6001 Klassifisering av luftrom 

Medlemsstatene skal ut fra sine behov utpeke luftrom i samsvar med følgende luftromsklassifisering og i samsvar med 

tillegg 4: 

a) Klasse A. Bare IFR-flyginger er tillatt. Alle flyginger får flygekontrolltjeneste og er atskilt fra hverandre. Det er 

krav om uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjon for alle flyginger. Alle flyginger skal ha ATC-klarering. 

b) Klasse B. IFR- og VFR-flyginger er tillatt. Alle flyginger får flygekontrolltjeneste og er atskilt fra hverandre. Det er 

krav om uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjon for alle flyginger. Alle flyginger skal ha ATC-klarering. 

c) Klasse C. IFR- og VFR-flyginger er tillatt. Alle flyginger får flygekontrolltjeneste, og IFR-flyginger er atskilt fra 

andre IFR-flyginger og fra VFR-flyginger. VFR-flyginger er atskilt fra IFR-flyginger og mottar trafikkinformasjon 

om andre VFR-flyginger samt anbefaling om unnvikelsesmanøver på anmodning. Det er krav om uavbrutt luft-til-

bakke-talekommunikasjon for alle flyginger. For VFR-flyginger gjelder en hastighetsbegrensning på 250 knop 

angitt flygehastighet (IAS) under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, unntatt når vedkommende myndighet har gitt unntak 

for luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke kan opprettholde denne hastigheten. Alle 

flyginger skal ha ATC-klarering. 

d) Klasse D. IFR- og VFR-flyginger er tillatt, og alle flyginger får flygekontrolltjeneste. IFR-flyginger er atskilt fra 

andre IFR-flyginger, og mottar trafikkinformasjon om VFR-flyginger og anbefaling om unnvikelsesmanøver på 

anmodning. VFR-flyginger mottar trafikkinformasjon om alle andre flyginger og anbefaling om 

unnvikelsesmanøver på anmodning. Det er krav om uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjon for alle flyginger, 

og en hastighetsbegrensning på 250 knop IAS gjelder for alle flyginger under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, unntatt 

når vedkommende myndighet har gitt unntak for luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker 

ikke kan opprettholde denne hastigheten. Alle flyginger skal ha ATC-klarering.  
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e) Klasse E. IFR- og VFR-flyginger er tillatt. IFR-flyginger får flygekontrolltjeneste og er atskilt fra andre IFR-

flyginger. Alle flyginger mottar trafikkinformasjon så langt dette er praktisk mulig. Det er krav om uavbrutt luft-til-

bakke-talekommunikasjon for IFR-flyginger. En hastighetsbegrensning på 250 knop IAS gjelder for alle flyginger 

under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, unntatt når vedkommende myndighet har gitt unntak for luftfartøytyper som av 

tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke kan opprettholde denne hastigheten. Alle IFR-flyginger skal ha ATC-

klarering. Klasse E skal ikke brukes innenfor kontrollsoner. 

f) Klasse F. IFR- og VFR-flyginger er tillatt. Alle deltakende IFR-flyginger mottar rådgivningstjeneste for lufttrafikk, 

og alle flyginger mottar flygeinformasjonstjeneste på anmodning. Det er krav om uavbrutt luft-til-bakke-

talekommunikasjon for IFR-flyginger som deltar i rådgivningstjenesten, og alle IFR-flyginger skal være i stand til å 

opprette talekommunikasjon mellom luft og bakke. En hastighetsbegrensning på 250 knop IAS gjelder for alle 

flyginger under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, unntatt når vedkommende myndighet har gitt unntak for 

luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke kan opprettholde denne hastigheten. Det kreves 

ikke ATC-klarering. 

g) Klasse G. IFR- og VFR-flyginger er tillatt og mottar flygeinformasjonstjeneste på anmodning. Alle IFR-flyginger 

skal være i stand til å etablere luft-til-bakke-talekommunikasjon. En hastighetsbegrensning på 250 knop IAS 

gjelder for alle flyginger under 3 050 m (10 000 fot) AMSL, unntatt når vedkommende myndighet har gitt unntak 

for luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke kan opprettholde denne hastigheten. Det 

kreves ikke ATC-klarering. 

h)  Gjennomføring av klasse F skal anses som et midlertidig tiltak inntil det kan erstattes med alternativ klassifisering. 

SERA.6005 Krav til kommunikasjon og SSR-transponder 

a)  Radiopåbudssone (RMZ – radio mandatory zone) 

1)  Ved VFR-flyginger i deler av luftrom i klasse E, F eller G og IFR-flyginger i deler av luftrom i klasse F eller G 

som vedkommende myndighet har utpekt som radiopåbudssone (RMZ), skal det opprettholdes uavbrutt luft-til-

bakke-talekommunikasjonsvakt og om nødvendig etableres toveiskommunikasjon på den relevante 

kommunikasjonskanalen, med mindre yteren av flysikringstjenester har fastsatt alternative bestemmelser for det 

aktuelle luftrommet. 

2)  Før piloter flyr inn i en radiopåbudssone, skal de foreta et første anrop på behørig kommunikasjonskanal, der de 

angir betegnelsen på stasjonen de anroper, kallesignal, type luftfartøy, posisjon, høydenivå, hensikten med 

flygingen og andre opplysninger som vedkommende myndighet måtte ha fastsatt. 

b)  Transponderpåbudssone (TMZ – transponder mandatory zone) 

1)  Alle flyginger i luftrom som vedkommende myndighet har definert som transponderpåbudssone (TMZ), skal 

føre og bruke SSR-transpondere som er i stand til å fungere i modus A og C eller i modus S, med mindre yteren 

av flysikringstjenester har fastsatt alternative bestemmelser for det aktuelle luftrommet. 

c)  Opplysninger om luftrom definert som radiopåbudssone og/eller transponderpåbudssone skal behørig 

offentliggjøres i luftfartspublikasjonene. 

AVSNITT 7 

Lufttrafikktjenester 

SERA.7001 Generelt — Formål med lufttrafikktjenestene 

Formålene med lufttrafikktjenestene skal være å 

a)  hindre kollisjoner mellom luftfartøyer, 

b)  hindre kollisjoner mellom luftfartøyer på manøvreringsområdet og hindre der, 

c)  fremme og opprettholde en velordnet flyt i lufttrafikken, 

d)  gi nyttige råd og opplysninger for sikker og effektiv gjennomføring av flyginger, 

e)  underrette relevante organisasjoner om luftfartøyer som trenger søke- og redningstjeneste, og bistå disse 

organisasjonene om nødvendig.  
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SERA.7005 Samordning mellom luftfartøyoperatøren og lufttrafikktjenestene 

a)  Når enheter for lufttrafikktjenester utfører sine oppgaver, skal de ta behørig hensyn til luftfartøyoperatørenes krav 

som følger av deres forpliktelser i henhold til det relevante unionsregelverket for lufttrafikk, og skal, dersom 

luftfartøyoperatørene ber om det, gi dem eller deres utpekte representanter de opplysninger som måtte være 

tilgjengelige for å gjøre dem eller deres utpekte representanter i stand til å utføre sine oppgaver. 

b)  Når en luftfartøyoperatør ber om det, skal meldinger (herunder posisjonsrapporter) som mottas av enheter for 

lufttrafikktjenester og er knyttet til det luftfartøyet som den aktuelle luftfartøyoperatøren yter operasjonell 

kontrolltjeneste for, så langt det er mulig straks videreformidles til luftfartøyoperatøren eller en utpekt representant 

i samsvar med lokalt avtalte framgangsmåter. 

AVSNITT 8 

Flygekontrolltjeneste 

SERA.8001 Anvendelse 

Det skal ytes flygekontrolltjeneste 

a)  for alle IFR-flyginger i luftrom av klasse A, B, C, D og E, 

b)  for alle VFR-flyginger i luftrom av klasse B, C og D, 

c)  for alle spesielle VFR-flyginger, 

d)  for all flyplasstrafikk på kontrollerte flyplasser. 

SERA.8005 Yting av flygekontrolltjeneste 

a)  For å kunne yte flygekontrolltjeneste skal en flygekontrollenhet 

1)  motta opplysninger om hvert luftfartøys planlagte bevegelser, eller avvik fra disse, samt aktuelle opplysninger 

om hvert luftfartøys faktiske bevegelser, 

2)  bestemme kjente luftfartøyers innbyrdes posisjon på grunnlag av de mottatte opplysningene, 

3)  utstede klareringer og opplysninger for å hindre kollisjoner mellom luftfartøyer under dens kontroll, og fremme 

og opprettholde en velordnet flyt i lufttrafikken, 

4)  koordinere klareringer med andre enheter ved behov 

i)  når et luftfartøy ellers kunne komme i konflikt med trafikk som er under kontroll av disse enhetene, 

ii)  før kontrollen med et luftfartøy overføres til en annen enhet. 

b)  Klareringer som gis av flygekontrollenheter, skal sørge for atskillelse 

1)  mellom alle flyginger i luftrom av klasse A og B, 

2)  mellom IFR-flyginger i luftrom av klasse C, D og E, 

3)  mellom IFR-flyginger og VFR-flyginger i luftrom av klasse C, 

4)  mellom IFR-flyginger og spesielle VFR-flyginger, 

5)  mellom spesielle VFR-flyginger med mindre annet er fastsatt av vedkommende myndighet. 

 Når piloten på et luftfartøy ber om det og piloten på det andre luftfartøyet samtykker, og dersom dette er fastsatt av 

vedkommende myndighet for de tilfellene som er angitt under bokstav b) ovenfor i luftrom av klasse D og E, kan 

imidlertid en flyging klareres dersom den opprettholder sin egen atskillelse med hensyn til en særskilt del av 

flygingen under 3 050 m (10 000 fot) under oppstigning eller nedstigning om dagen under værforhold for visuell 

flyging.  
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c)  Bortsett fra tilfeller der minste atskillelse kan reduseres i nærheten av flyplasser, skal flygekontrollenheten 

opprettholde atskillelse på minst én av følgende måter: 

1)  Vertikalatskillelse som oppnås ved å tildele forskjellige høydenivåer valgt fra tabellen over marsjhøyder i 

tillegg 3 til vedlegget til denne forordning, bortsett fra at korrelasjonen mellom høydenivå og bane som 

beskrives i tillegget, ikke gjelder når annet er fastsatt i behørige luftfartspublikasjoner (AIP) eller i klareringen 

fra flygekontrollen. Minste vertikalatskillelse skal være nominelt 300 m (1 000 fot) opp til og med 

flygenivå 410 samt nominelt 600 m (2 000 fot) over dette nivået. 

2)  Horisontalatskillelse oppnådd ved 

i) atskillelse i lengderetningen, ved å opprettholde atskillelse mellom luftfartøyer på samme, skjærende eller 

motsatt bane, uttrykt i tid eller avstand, eller 

ii) atskillelse i sideretningen, ved å holde luftfartøyer på forskjellige ruter eller i forskjellige geografiske 

områder. 

SERA.8010 Minsteverdier for atskillelse 

a)  Valget av minsteverdier for atskillelse som skal gjelde innenfor en bestemt del av luftrommet, skal foretas av den 

yteren av flysikringstjenester som er ansvarlig for å yte lufttrafikktjenester, og godkjennes av berørt vedkommende 

myndighet. 

b)  For trafikk som vil passere fra ett tilstøtende luftrom til et annet, og for ruter som er nærmere den felles grensen 

mellom tilstøtende luftrom enn minsteverdiene for atskillelse som gjelder i det aktuelle tilfellet, skal minsteverdiene 

velges i samråd mellom yterne av flysikringstjenester som er ansvarlige for å yte lufttrafikktjenester i tilstøtende 

luftrom. 

c)  Nærmere opplysninger om de valgte minsteverdiene for atskillelse og hvilke områder de gjelder for, skal gis til 

1)  de berørte enhetene for lufttrafikktjenester og 

2)  piloter og operatører av luftfartøyer gjennom luftfartspublikasjoner, når atskillelsen er basert på at luftfartøyene 

bruker angitte navigeringshjelpemidler eller navigeringsteknikker. 

SERA.8015 Klareringer fra flygekontrollen 

a)  Klareringer fra flygekontrollen skal utelukkende baseres på kravene til yting av flygekontrolltjeneste. 

b)  Flyginger som krever klarering 

1)  Det skal innhentes klarering fra flygekontrollen før en flyging eller en del av en flyging utføres som en 

kontrollert flyging. Anmodning om slik klarering foretas gjennom innlevering av en reiseplan til en 

flygekontrollenhet. 

2)  Fartøysjefen på et luftfartøy skal underrette flygekontrollen dersom en klarering ikke er tilfredsstillende. I slike 

tilfeller skal flygekontrollen utstede en endret klarering dersom det er praktisk mulig. 

3)  Når et luftfartøy har anmodet om en klarering med fortrinnsrett, skal det innleveres en rapport som forklarer 

nødvendigheten av slik fortrinnsrett, dersom dette kreves av vedkommende flygekontrollenhet. 

4) Eventuell ny klarering under flyging. Dersom det før avgang på grunnlag av aksjonstid og under forutsetning av 

at ny klarering gis under flyging, forventes at det kan bli truffet en beslutning om å fly til en annen 

bestemmelsesflyplass, skal vedkommende flygekontrollenheter underrettes om dette ved at opplysninger om 

den reviderte ruten (der denne er kjent) og det nye bestemmelsesstedet tilføyes i reiseplanen. 

5)  Et luftfartøy som manøvreres på en kontrollert flyplass, skal ikke takse på manøvreringsområdet uten klarering 

fra kontrolltårnet, og skal følge alle instrukser som gis av kontrolltårnet. 

c)  Klarering til transsoniske flyginger 

1)  Klarering fra flygekontrollen i forbindelse med den transsoniske akselerasjonsfasen av en supersonisk flyging, 

skal vare til minst slutten av denne fasen.  



Nr. 79/532 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

2)  Klarering fra flygekontrollen i forbindelse med et luftfartøys retardasjon og nedstigning fra marsjfart i 

supersonisk hastighet til subsonisk flyging skal søke å sikre uavbrutt nedstigning i hvert fall i den transsoniske 

fasen. 

d)  Klareringens innhold 

En klarering fra flygekontrollen skal angi 

1)  luftfartøyets identitet som vist i reiseplanen, 

2)  klareringsgrense, 

3)  flygerute, 

4)  høydenivå(er) for hele ruten eller deler av denne, og endring av høydenivåer om nødvendig, 

5)  andre nødvendige instrukser eller opplysninger om andre forhold, slik som manøvrer i forbindelse med inn- og 

utflyging, kommunikasjon og tidspunktet klareringen utløper. 

e)  Tilbakelesing av klareringer og sikkerhetsrelaterte opplysninger 

1)  Flygebesetningen skal tilbakelese for flygelederen sikkerhetsrelaterte deler av klareringer og instrukser fra 

flygekontrollen som sendes via tale. Følgende skal alltid tilbakeleses: 

i) ruteklareringer fra flygekontrollen, 

ii) klareringer og instrukser til å kjøre inn på, lande på, starte fra, stanse før, krysse, takse eller kjøre tilbake på 

en rullebane, 

iii) opplysninger om rullebane i bruk, høydemålerinnstilling, SSR-koder, nytildelte kommunikasjonskanaler, 

instrukser om høydenivå, kurs- og hastighetsinstrukser, 

iv) gjennomgangsnivåer, enten de er angitt av flygelederen eller inngår i en ATIS-utsending. 

2)  Andre klareringer eller instrukser, herunder betingede klareringer og instrukser for taksing, skal gjentas eller 

bekreftes på en slik måte at det tydelig viser at de er forstått og vil bli fulgt. 

3)  Flygelederen skal lytte til tilbakelesingene for å sikre at klareringen eller instruksen er korrekt bekreftet av 

flygebesetningen, og straks korrigere eventuelle avvik som tilbakelesingen viser. 

4)  Det er ikke krav om muntlig tilbakelesing av CPDLC-meldinger med mindre annet er angitt av yteren av 

flysikringstjenester. 

f)  Koordinering av klareringer 

1)  En klarering fra flygekontrollen skal koordineres mellom flygekontrollenhetene for å omfatte hele eller en 

angitt del av ruten til et luftfartøy, som fastsatt i nr. 2–6. 

2)  Et luftfartøy skal få klarering for hele ruten fram til første planlagte landingsflyplass 

i) når det før avgang har vært mulig å koordinere klareringen mellom alle enhetene som vil få kontroll med 

luftfartøyet, eller 

ii) når det er rimelig sikkerhet for at forhåndskoordinering vil finne sted mellom enhetene som vil få kontroll 

med luftfartøyet. 

3)  Dersom koordinering i henhold til nr. 2 ikke foreligger eller kan forventes, skal luftfartøyet bare gis klarering 

fram til det punktet der koordinering er rimelig sikret; før eller ved ankomsten til dette punktet skal luftfartøyet 

få ytterligere klarering, eller instrukser om å vente der dette er aktuelt.  
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4)  Når det er bestemt av enheten for lufttrafikktjenester, skal luftfartøyer kontakte en etterfølgende 

flygekontrollenhet med henblikk på å få en etterfølgende klarering før overføringsstedet. 

i) Luftfartøyer skal opprettholde nødvendig toveiskommunikasjon med den aktuelle flygekontrollenheten 

mens de innhenter en etterfølgende klarering. 

ii) En klarering som er gitt som en etterfølgende klarering, skal være lett identifiserbar for piloten. 

iii) Dersom de ikke er koordinerte, skal etterfølgende klareringer ikke påvirke luftfartøyets opprinnelige 

flygeprofil i noe luftrom, bortsett fra luftrommet til flygekontrollenheten som gir den etterfølgende 

klareringen. 

5)  Når et luftfartøy har til hensikt å forlate en flyplass innenfor et kontrollområde for å fly inn i et annet 

kontrollområde innenfor 30 minutter, eller et annet bestemt tidsrom som måtte være avtalt mellom de berørte 

kontrollsentralene, skal koordinering med den etterfølgende kontrollsentralen foretas før det gis 

avgangsklarering. 

6)  Når et luftfartøy har til hensikt å forlate et kontrollområde for flyginger utenfor kontrollert luftrom, for senere å 

fly inn i det samme eller et annet kontrollområde, kan det gis klarering fra avgangsstedet til første planlagte 

landingsflyplass. Slik klarering eller endring av denne skal bare gjelde for de delene av flygingen som skjer 

innenfor kontrollert luftrom. 

SERA.8020 Overholdelse av reiseplan 

a)  Med unntak for bokstav b) og d) skal et luftfartøy følge gjeldende reiseplan, eller den aktuelle delen av en 

gjeldende reiseplan som er innlevert for en kontrollert flyging, med mindre en anmodning om endring er foretatt og 

klarering er mottatt fra vedkommende flygekontrollenhet, eller det oppstår en nødssituasjon som krever umiddelbar 

handling fra luftfartøyet. Så snart forholdene tillater det etter at slik ekstraordinær myndighet er utøvd, skal 

vedkommende enhet for lufttrafikktjenester underrettes om tiltakene som er truffet, og at dette er gjort under 

ekstraordinær myndighet. 

1)  Med mindre annet er godkjent av vedkommende myndighet eller angitt av vedkommende flygekontrollenhet 

skal kontrollerte flyginger så langt det er mulig 

i)  følge den definerte senterlinjen dersom flygingen foregår på en fastsatt ATS-rute, eller 

ii)  skje direkte mellom de navigeringshjelpemidlene og/eller -punktene som definerer ruten, dersom flygingen 

foregår langs en annen rute. 

2)  Men mindre annet er godkjent av vedkommende myndighet eller angitt av vedkommende flygekontrollenhet 

skal et luftfartøy som flyr langs et ATS-rutesegment definert av retningsbestemmende radiofyr, endre sin 

primære navigeringsreferanse fra hjelpemiddelet bak luftfartøyet til det neste foranliggende hjelpemiddelet ved, 

eller så nær som operasjonelt mulig, overføringspunktet når et slikt er fastsatt. 

3)  Avvik fra kravene i nr. 2 skal meldes til vedkommende enhet for lufttrafikktjenester. 

b) Utilsiktede endringer. Dersom en kontrollert flyging utilsiktet avviker fra gjeldende reiseplan, skal det treffes 

følgende tiltak: 

1)  Avvik fra bane: Dersom luftfartøyet er ute av kurs, skal det straks foretas kursendring for å komme tilbake til 

riktig bane så snart som praktisk mulig. 

2)  Avvik fra faktisk flygehastighet: Dersom gjennomsnittlig faktisk flygehastighet i marsjhøyde mellom 

meldepunkter varierer eller forventes å variere med mer enn fem prosent fra den hastigheten som er oppgitt i 

reiseplanen, skal vedkommende enhet for lufttrafikktjenester underrettes om dette. 

3)  Endringer i beregnede tidspunkter: Dersom det beregnede tidspunktet for neste fastsatte meldepunkt, grense for 

flygeinformasjonsregion eller bestemmelsesflyplass, avhengig av hva som kommer først, viser seg å avvike 

med mer enn tre minutter fra det som er meldt til lufttrafikktjenesten, eller annen varighet som er fastsatt av 

vedkommende myndighet eller på grunnlag av ICAOs regionale flysikringsavtaler, skal et revidert beregnet 

tidspunkt så snart som mulig meldes til vedkommende enhet for lufttrafikktjenester.  
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4)  Dersom det er inngått en ADS-C-avtale, skal enheten for lufttrafikktjenester dessuten underrettes automatisk 

via datalinje dersom det forekommer endringer som går ut over de grenseverdiene som er fastsatt i ADS-C-

kontrakten. 

c) Tilsiktede endringer. Anmodninger om endringer av en reiseplan skal omfatte følgende opplysninger: 

1)  Endret marsjhøyde: luftfartøyidentifikasjon, ønsket ny marsjhøyde og marsjhastighet på dette høydenivået, 

reviderte beregnede tidspunkter (når det er aktuelt) for etterfølgende grenser for flygeinformasjonsregioner. 

2)  Ruteendring: 

i) Uendret bestemmelsessted: Luftfartøyidentifikasjon, flygeregler, beskrivelse av ny rute, herunder relaterte 

reiseplandata fra og med posisjonen der den ønskede ruteendringen skal begynne, reviderte beregnede 

tidspunkter og andre relevante opplysninger. 

ii) Endret bestemmelsessted: luftfartøyidentifikasjon, flygeregler, beskrivelse av revidert rute til den reviderte 

bestemmelsesflyplassen, herunder relaterte reiseplandata fra og med posisjonen der den ønskede 

ruteendringen skal begynne, reviderte beregnede tidspunkter, alternativ(e) flyplass(er) og andre relevante 

opplysninger. 

d) Forverrede værforhold til lavere verdier enn VMC. Når det er klart at flyging under VMC i samsvar med gjeldende 

reiseplan ikke vil være praktisk mulig, skal en kontrollert VFR-flyging 

1)  be om endret klarering som gjør luftfartøyet i stand til å fortsette under VMC til bestemmelsesstedet eller til en 

alternativ flyplass, eller til å forlate luftrommet der en ATC-klarering er nødvendig, eller 

2)  dersom det ikke kan fås klarering i henhold til bokstav a), fortsette under VMC og gi melding til vedkommende 

flygekontrollenhet om tiltakene som treffes enten for å forlate det aktuelle luftrommet eller lande på nærmeste 

egnede flyplass, eller 

3)  dersom den foregår innenfor en kontrollsone, be om tillatelse til å fortsette som spesiell VFR-flyging, eller 

4)  be om klarering til å fly i henhold til instrumentflygereglene. 

SERA.8025 Posisjonsrapporter 

a)  Med mindre vedkommende myndighet eller vedkommende enhet for lufttrafikktjenester har gitt dispensasjon på 

vilkår angitt av nevnte myndighet, skal et luftfartøy ved en kontrollert flyging snarest mulig rapportere til 

vedkommende enhet for lufttrafikktjenester tidspunkt og høydenivå ved passering av ethvert utpekt obligatorisk 

meldepunkt, samt eventuelle andre opplysninger som måtte være påkrevd. På samme måte skal det gis 

posisjonsrapporter i tilknytning til ytterligere punkter dersom vedkommende enhet for lufttrafikktjenester ber om 

dette. Dersom det ikke finnes utpekte meldepunkter, skal posisjonsrapporter gis med de tidsintervaller som er 

fastsatt av vedkommende myndighet eller angitt av vedkommende enhet for lufttrafikktjenester. 

1)  Kontrollerte flyginger som gir posisjonsopplysninger til vedkommende enhet for lufttrafikktjenester via 

datalinjekommunikasjon, skal bare gi muntlige posisjonsrapporter på anmodning. 

SERA.8030 Opphør av kontroll 

Unntatt ved landing på en kontrollert flyplass skal en kontrollert flyging gi melding til vedkommende 

flygekontrollenhet så snart flygingen opphører å være underlagt lufttrafikktjeneste. 

SERA.8035 Kommunikasjon 

a)  Et luftfartøy som utfører en kontrollert flyging skal opprettholde uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjonsvakt på 

den relevante kommunikasjonskanalen til, og om nødvendig etablere toveiskommunikasjon med, vedkommende 

flygekontrollenhet, med mindre annet er fastsatt av yteren av flysikringstjenester for luftfartøyer som utgjør del av 

flyplasstrafikken på en kontrollert flyplass. 

1)  Kravet om at et luftfartøy skal opprettholde luft-til-bakke-talekommunikasjonsvakt skal fortsette å gjelde etter 

at CPDLC er opprettet.  
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b)  Medlemsstatene skal overholde de relevante bestemmelsene om kommunikasjonssvikt som er vedtatt i henhold til 

Chicago-konvensjonen. Kommisjonen skal senest 31. desember 2015 foreslå felles europeiske framgangsmåter for 

gjennomføring av nevnte ICAO-bestemmelser i unionsretten. 

AVSNITT 9 

Flygeinformasjonstjeneste 

SERA.9001 Anvendelse 

a)  Flygeinformasjonstjeneste skal ytes av de behørige enhetene for lufttrafikktjenester til alle luftfartøyer som med 

sannsynlighet vil bli berørt av informasjonen, og 

1)  som mottar flygekontrolltjeneste, eller 

2)  på annen måte er kjent for de relevante enhetene for lufttrafikktjenester. 

b)  Det at et luftfartøy mottar flygeinformasjonstjeneste, skal ikke frita fartøysjefen for noen forpliktelser, og 

fartøysjefen skal treffe den endelige beslutningen om eventuelle foreslåtte endringer av reiseplanen. 

c)  Når enheter for lufttrafikktjeneste yter både flygeinformasjonstjeneste og flygekontrolltjeneste, skal det å yte 

flygekontrolltjeneste ha forrang foran flygeinformasjonstjenesten når ytingen av flygekontrolltjenesten måtte kreve 

det. 

SERA.9005 Flygeinformasjonstjenestens omfang 

a)  Flygeinformasjonstjenesten skal omfatte å gi relevant 

1)  SIGMET- og AIRMET-informasjon, 

2)  opplysninger om tegn på vulkansk aktivitet, vulkanutbrudd og vulkanske askeskyer, 

3)  opplysninger om utslipp i atmosfæren av radioaktive materialer eller giftige kjemikalier, 

4)  opplysninger om endring i tilgjengeligheten av radionavigeringstjenester, 

5)  opplysninger om endring i forholdene på flyplasser og tilknyttede anlegg, herunder opplysninger om tilstanden 

til ferdselsområdene når de er berørt av snø, is eller betydelige vannmengder, 

6)  opplysninger om ubemannede friballonger, 

og alle andre opplysninger som kan berøre sikkerheten. 

b)  I tillegg til det som er angitt i bokstav a), skal flygeinformasjonstjenester som ytes til flyginger, omfatte 

opplysninger om 

1)  rapporterte eller varslede værforhold på avgangs- og ankomstflyplassen og alternative flyplasser, 

2)  kollisjonsfarer for luftfartøyer i luftrom av klasse C, D, E, F og G, 

3)  ved flyging over vannområder, så langt det er mulig og når en pilot ber om det, eventuelle tilgjengelige 

opplysninger slik som radiokallesignaler, posisjon, sann bane, hastighet osv. for overflatefartøyer i området. 

c)  I tillegg til det som er angitt i bokstav a), skal flygeinformasjonstjenester som ytes VFR-flyginger, omfatte å gi 

tilgjengelige opplysninger om trafikk- og værforhold langs flyruten som med sannsynlighet vil gjøre det umulig å 

fly etter visuellflygereglene.  
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SERA.9010 Automatisk terminalinformasjonstjeneste (ATIS) 

a)  Bruk av ATIS-meldinger i rettede spørsmål-/svaroverføringer 

1)  Når piloten ber om det, skal vedkommende enhet for lufttrafikktjenester overføre relevant(e) ATIS-melding(er). 

2)  Ved bruk av stemme-ATIS og/eller D-ATIS skal 

i) luftfartøyer bekrefte mottak av opplysningene når det opprettes forbindelse med den enheten for 

lufttrafikktjenester som yter innflygingskontrolltjeneste, kontrolltårnet eller flygeinformasjonstjenesten på 

flyplassen (AFIS), avhengig av hva som er relevant, og 

ii) vedkommende enhet for lufttrafikktjenester som svar til et luftfartøy som bekrefter mottak av en ATIS-

melding eller, for ankommende luftfartøyer, på et annet tidspunkt som vedkommende myndighet har 

fastsatt, gi luftfartøyet den aktuelle høydemålerinnstillingen. 

3)  Opplysninger som inngår i en gjeldende ATIS-melding, som det berørte luftfartøyet har bekreftet å ha mottatt, 

trenger ikke tas med i direkte overføringer til luftfartøyet, unntatt høydemålerinnstillingen som skal opplyses i 

samsvar med nr. 2. 

4)  Dersom et luftfartøy bekrefter å ha mottatt en ATIS-melding som ikke lenger er gjeldende, skal enhver 

opplysning som trenger ajourføring, straks rapporteres til luftfartøyet. 

b)  ATIS for ankommende og avgående luftfartøyer 

 ATIS-meldinger som omfatter både ankomst- og avgangsopplysninger, skal omfatte følgende elementer i angitt 

rekkefølge: 

1) flyplassens navn 

2) ankomst- og/eller avgangsindikator 

3) kontraktstype, dersom kommunikasjonen skjer via D-ATIS 

4) identifikasjon 

5) eventuelt observasjonstidspunkt 

6) type innflyging(er) som kan forventes 

7) rullebane(r) i bruk, status for eventuelle bremsesystemer som kan utgjøre en potensiell fare 

8) viktige overflateforhold på rullebanen, og eventuelle bremseinstrukser 

9) eventuell ventetid 

10) eventuelt gjennomgangsnivå 

11) andre viktige operasjonelle opplysninger 

12) overflatevindens retning og hastighet, herunder betydelige variasjoner, og dersom overflatevindfølere knyttet 

direkte til rullebaneseksjon(er) i bruk er tilgjengelige og luftfartøyoperatører ber om disse opplysningene, en 

angivelse av rullebane og hvilken seksjon av rullebanen opplysningene gjelder 

13) sikt og eventuelt RVR(1)  

  

(1) Disse elementene erstattes med begrepet «CAVOK» (Ceiling And Visibility OK) når følgende forhold opptrer samtidig på 

observasjonstidspunktet: a) sikt: 10 km eller mer samt laveste sikt som ikke er rapportert, b) ingen skyer av operasjonell betydning 

og c) ingen værforhold av betydning for luftfarten. 
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14) aktuelt vær(1) 

15) skyer under 1 500 m (5 000 fot) eller under høyeste minstesektorhøyde, avhengig av hva som er høyest; 

cumulonimbus, dersom himmelen ikke kan observeres, vertikal sikt når dette er tilgjengelig(1) 

16) lufttemperatur 

17) duggpunktstemperatur 

18) høydemålerinnstilling(er) 

19) eventuelle tilgjengelige opplysninger om betydelige meteorologiske fenomener i innflygings- og 

utflygingsområdene, herunder vindskjær, og opplysninger om nylige værforhold av operasjonell betydning 

20) trendprognose, dersom en slik er tilgjengelig, og 

21) spesifikke ATIS-instrukser. 

c)  ATIS for ankommende luftfartøyer 

 ATIS-meldinger som bare omfatter ankomstopplysninger, skal omfatte følgende elementer i angitt rekkefølge: 

1) flyplassens navn 

2) ankomstindikator 

3) kontraktstype, dersom kommunikasjonen skjer via D-ATIS 

4) identifikasjon 

5) eventuelt observasjonstidspunkt 

6) type innflyging(er) som kan forventes 

7) hovedrullebane(r) for landing, status for eventuelle bremsesystemer som kan utgjøre en potensiell fare 

8) viktige overflateforhold på rullebanen, og eventuelle bremseinstrukser 

9) eventuell ventetid 

10) eventuelt gjennomgangsnivå 

11) andre viktige operasjonelle opplysninger 

12) overflatevindens retning og hastighet, herunder betydelige variasjoner, og dersom overflatevindfølere knyttet 

direkte til rullebaneseksjon(er) i bruk er tilgjengelige og luftfartøyoperatører ber om disse opplysningene, en 

angivelse av rullebane og hvilken seksjon av rullebanen opplysningene gjelder 

13) sikt og eventuelt RVR(1) 

14) aktuelt vær(1) 

15) skyer under 1 500 m (5 000 fot) eller under høyeste minstesektorhøyde, avhengig av hva som er høyest; 

cumulonimbus, dersom himmelen ikke kan observeres, vertikal sikt når dette er tilgjengelig(1) 

16) lufttemperatur  

  

(1) Disse elementene erstattes med begrepet «CAVOK» (Ceiling And Visibility OK) når følgende forhold opptrer samtidig på 

observasjonstidspunktet: a) sikt: 10 km eller mer samt laveste sikt som ikke er rapportert, b) ingen skyer av operasjonell betydning 

og c) ingen værforhold av betydning for luftfarten. 
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17) duggpunktstemperatur 

18) høydemålerinnstilling(er) 

19) eventuelle tilgjengelige opplysninger om betydelige meteorologiske fenomener i innflygingsområdet, herunder 

vindskjær, og opplysninger om nylige værforhold av operasjonell betydning 

20) trendprognose, dersom en slik er tilgjengelig, og 

21) spesifikke ATIS-instrukser. 

d)  ATIS for avgående luftfartøyer 

 ATIS-meldinger som bare omfatter avgangsopplysninger, skal omfatte følgende elementer i angitt rekkefølge: 

1) flyplassens navn 

2) avgangsindikator 

3) kontraktstype, dersom kommunikasjonen skjer via D-ATIS 

4) identifikasjon 

5) eventuelt observasjonstidspunkt 

6) rullebane(r) som skal brukes til avgang, status for eventuelle bremsesystemer som kan utgjøre en potensiell 

fare 

7) viktige overflateforhold på rullebanen(e) som skal brukes til avgang, og eventuelle bremseinstrukser 

8) eventuell forsinket avgang 

9) eventuelt gjennomgangsnivå 

10) andre viktige operasjonelle opplysninger 

11) overflatevindens retning og hastighet, herunder betydelige variasjoner, og dersom overflatevindfølere knyttet 

direkte til rullebaneseksjon(er) i bruk er tilgjengelige og luftfartøyoperatører ber om disse opplysningene, en 

angivelse av rullebane og hvilken seksjon av rullebanen opplysningene gjelder 

12) sikt og eventuelt RVR(1) 

13) aktuelt vær(1) 

14) skyer under 1 500 m (5 000 fot) eller under høyeste minstesektorhøyde, avhengig av hva som er høyest; 

cumulonimbus, dersom himmelen ikke kan observeres, vertikal sikt når dette er tilgjengelig(1) 

15) lufttemperatur 

16) duggpunktstemperatur 

17) høydemålerinnstilling(er) 

18) eventuelle tilgjengelige opplysninger om betydelige meteorologiske fenomener i utflygingsområdet, herunder 

vindskjær 

19) trendprognose, dersom en slik er tilgjengelig, og 

20) spesifikke ATIS-instrukser.  

  

(1) Disse elementene erstattes med begrepet «CAVOK» (Ceiling And Visibility OK) når følgende forhold opptrer samtidig på 

observasjonstidspunktet: a) sikt: 10 km eller mer samt laveste sikt som ikke er rapportert, b) ingen skyer av operasjonell betydning 

og c) ingen værforhold av betydning for luftfarten. 
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AVSNITT 10 

Alarmtjeneste 

SERA.10001 Anvendelse 

a)  Enheter for lufttrafikktjenester skal yte alarmtjeneste 

1)  til alle luftfartøyer som ytes flygekontrolltjeneste, 

2)  så langt det er praktisk mulig, til alle andre luftfartøyer som har innlevert reiseplan eller som på annen måte er 

kjent for lufttrafikktjenestene, og 

3)  til ethvert luftfartøy som er eller antas å være utsatt for et ulovlig inngrep. 

SERA.10005 Opplysninger til luftfartøyer i nærheten av et luftfartøy i en nødssituasjon 

a)  Når en enhet for lufttrafikktjenester har konstatert at et luftfartøy befinner seg i en nødssituasjon, skal andre 

luftfartøyer som vites å være i nærheten av det involverte luftfartøyet, så snart det er praktisk mulig informeres om 

nødssituasjonens art, med det forbehold som er angitt i bokstav b). 

b)  Når en enhet for lufttrafikktjenester er kjent med eller antar at et luftfartøy er utsatt for et ulovlig inngrep, skal arten 

av nødssituasjonen ikke omtales i luft-til-bakke-kommunikasjonen, med mindre den først er blitt nevnt av det 

utsatte luftfartøyet og det er klart at dette ikke vil forverre situasjonen. 

AVSNITT 11 

Ulovlige inngrep, nødssituasjoner og avskjæring 

SERA.11001 Ulovlige inngrep 

a)  Et luftfartøy som blir utsatt for ulovlig inngrep, skal forsøke å innstille transponderen på kode 7500 og underrette 

vedkommende enhet for lufttrafikktjenester om eventuelle vesentlige forhold i den forbindelse og om eventuelle 

avvik fra gjeldende reiseplan som følge av omstendighetene, for å gi enheten for lufttrafikktjenester mulighet til å 

gi luftfartøyet prioritet og minimere konflikt med andre luftfartøyer. 

b)  Dersom et luftfartøy blir utsatt for ulovlig inngrep, skal fartøysjefen så snart det er praktisk mulig forsøke å lande 

på nærmeste egnede flyplass eller den flyplassen som utpekes av vedkommende myndighet, så sant ikke forholdene 

om bord på luftfartøyet tilsier noe annet. 

SERA.11005 Tjenester til luftfartøyer i nødssituasjoner 

a)  Når et luftfartøy er eller antas å være i en nødssituasjon, herunder at det utsettes for ulovlig inngrep, skal enhetene 

for lufttrafikktjenester gi dette luftfartøyet størst mulig oppmerksomhet, bistand og prioritet over andre luftfartøyer, 

alt etter hva omstendighetene krever. 

b)  Når et ulovlig inngrep mot et luftfartøy finner sted eller mistenkes, skal enheter for lufttrafikktjenester straks 

besvare anmodninger fra luftfartøyet. Opplysninger som er relevante for sikker flyging, skal fortsatt overføres, og 

nødvendige tiltak treffes for å framskynde utførelsen av alle faser av flygingen, særlig sikker landing av 

luftfartøyet. 

c)  Når et ulovlig inngrep mot et luftfartøy finner sted eller mistenkes, skal enheter for lufttrafikktjenester i samsvar 

med lokalt avtalte framgangsmåter straks underrette vedkommende myndighet som er utpekt av staten, og utveksle 

nødvendige opplysninger med luftfartøyoperatøren eller dennes utpekte representant. 

SERA.11010 Uforutsette hendelser under flyging 

Luftfartøyer på avvikende kurs eller uidentifiserte luftfartøyer 

a)  Så snart en enhet for lufttrafikktjenester blir klar over et luftfartøy på avvikende kurs, skal det treffe alle 

nødvendige tiltak som beskrevet i nr. 1 og nr. 3 for å bistå luftfartøyet og sikre flygingen. 

1)  Dersom luftfartøyets posisjon ikke er kjent, skal enheten for lufttrafikktjenester 

i) forsøke å etablere toveiskommunikasjon med luftfartøyet, dersom slik kommunikasjon ikke allerede 

foreligger,  
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ii) bruke alle tilgjengelige midler for å fastslå luftfartøyets posisjon, 

iii) underrette andre enheter for lufttrafikktjenester hvis område luftfartøyet kan ha fløyet eller kan fly inn i på 

avvikende kurs, idet det tas hensyn til alle faktorer som kan ha påvirket luftfartøyets navigering under 

omstendighetene, 

iv) i samsvar med lokalt avtalte framgangsmåter underrette vedkommende militære enheter og gi dem den 

relevante reiseplanen og andre data om luftfartøyer på avvikende kurs, 

v) anmode om all mulig bistand fra enhetene nevnt i iii) og iv) samt fra andre luftfartøyer med å etablere 

kommunikasjon med luftfartøyet og fastslå dets posisjon. 

2)  Kravene i nr. 1 iv) og v) skal også gjelde for enheter for lufttrafikktjenester som underrettes i henhold til 

nr. 1 iii). 

3)  Når luftfartøyets posisjon er fastsatt, skal enheten for lufttrafikktjenester 

i) opplyse luftfartøyet om dets posisjon og hvilke korrigerende tiltak som skal treffes. Disse opplysningene 

skal gis straks enheten for lufttrafikktjenester blir oppmerksom på at det er mulighet for avskjæring eller 

annen trussel mot luftfartøyets sikkerhet, og 

ii) etter behov gi andre enheter for lufttrafikktjenester og vedkommende militære enheter relevante 

opplysninger om luftfartøyet på avvikende kurs og eventuelle råd som er gitt dette luftfartøyet. 

b)  Så snart en enhet for lufttrafikktjenester blir klar over et uidentifisert luftfartøy innenfor sitt område, skal enheten 

forsøke å fastsette luftfartøyets identitet når dette er nødvendig for å yte lufttrafikktjenester eller det kreves av 

vedkommende militære myndigheter i samsvar med lokalt avtalte framgangsmåter. For dette formål skal enheten 

for lufttrafikktjenester treffe de av følgende tiltak som er egnede under omstendighetene: 

1)  forsøke å etablere toveiskommunikasjon med luftfartøyet, 

2)  rette forespørsler om flygingen til andre enheter for lufttrafikktjenester innenfor flygeinformasjonsregionen og 

be om bistand med å etablere toveiskommunikasjon med luftfartøyet, 

3)  rette forespørsler om flygingen til enheter for lufttrafikktjenester som betjener andre flygeinformasjonsregioner, 

og be om deres bistand med å etablere toveiskommunikasjon med luftfartøyet, 

4)  forsøke å innhente opplysninger fra andre luftfartøyer i området, 

5)  om nødvendig underrette vedkommende militære enhet så snart luftfartøyets identitet er fastsatt. 

c)  For luftfartøyer på avvikende kurs og uidentifiserte luftfartøyer skal muligheten for at luftfartøyet er utsatt for 

ulovlige inngrep tas i betraktning. Dersom enheten for lufttrafikktjenester anser at et luftfartøy på avvikende kurs 

eller et uidentifisert luftfartøy kan være utsatt for ulovlige inngrep, skal vedkommende myndighet utpekt av staten 

straks underrettes i samsvar med lokalt avtalte framgangsmåter. 

SERA.11015 Avskjæring 

a)  Med unntak av avskjæring og eskortetjeneste som ytes til et luftfartøy på anmodning, skal avskjæring av sivile 

luftfartøyer være underlagt behørige forskrifter og administrative bestemmelser utstedt av medlemsstatene i 

samsvar med konvensjonen om internasjonal sivil luftfart, særlig artikkel 3 bokstav d) der ICAO-avtalepartene 

påtar seg å ta behørig hensyn til sikkerheten i sivil luftfart når det utstedes regler for statlige luftfartøyer. 

b)  Når et sivilt luftfartøy avskjæres, skal fartøysjefen 

1)  straks følge instruksene som gis av det avskjærende luftfartøyet, samt fortolke og besvare visuelle signaler i 

samsvar med spesifikasjonene i tabell S11-1 og A11-2, 
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2)  om mulig underrette vedkommende enhet for lufttrafikktjenester, 

3)  forsøke å etablere radiosamband med det avskjærende luftfartøyet eller med vedkommende enhet som 

kontrollerer avskjæringen, ved å sende et generelt anrop på nødfrekvensen 121,5 MHz med opplysninger om 

identiteten til fartøyet som avskjæres og flygingens art, og dersom samband ikke etableres og når det er mulig, 

gjenta dette anropet på nødfrekvensen 243 MHz, 

4)  dersom luftfartøyet er utstyrt med SSR-transponder, velge modus A, kode 7700, med mindre vedkommende 

enhet for lufttrafikktjenester gir beskjed om noe annet, 

5)  dersom luftfartøyet er utstyrt med ADS-B eller ADS-C, velge relevant nødfunksjon dersom en slik er 

tilgjengelig, med mindre vedkommende enhet for lufttrafikktjenester gir beskjed om noe annet. 

Tabell S11-1 

Signaler fra avskjærende luftfartøy og svar fra luftfartøyet som avskjæres 

Serie 
Signaler fra DET AVSKJÆRENDE 

LUFTFARTØYET 
Betydning 

Svar fra LUFTFARTØYET SOM 

AVSKJÆRES 
Betydning 

1 Om DAGEN eller NATTEN – 

Vugger luftfartøyet og blinker 

uregelmessig med navigeringslys 

(for helikoptre også med 

landingslys) i en posisjon litt foran 

og høyere enn, og normalt til 

venstre for, luftfartøyet som 

avskjæres (eller til høyre dersom 

luftfartøyet som avskjæres er et 

helikopter). Etter at kvittering er 

mottatt, foretas en svak horisontal 

sving, normalt til venstre (eller til 

høyre dersom luftfartøyet som 

avskjæres, er et helikopter), til 

ønsket kurs. 

Merknad 1 

Meteorologiske forhold eller 

terrengforholdene kan gjøre det 

nødvendig for det avskjærende 

luftfartøyet å innta posisjonen på 

motsatt side og svinge i motsatt 

retning av hva som er angitt i 

signalene under gruppe 1. 

Merknad 2 

Dersom luftfartøyet som avskjæres 

ikke kan holde følge med det 

avskjærende luftfartøyet, forventes 

sistnevnte å fly en serie 

travbanemønstre og vugge 

luftfartøyet hver gang luftfartøyet 

som avskjæres, passeres. 

Du er blitt 

avskåret.  

Følg meg. 

Om DAGEN eller NATTEN – 

Vugger luftfartøyet, blinker 

uregelmessig med 

navigeringslys og følger 

avskjærende luftfartøy. 

Forstått. Vil 

etterkomme 

instruksen. 

2 Om DAGEN eller NATTEN – En 

krapp manøver som består av en 

stigende sving på 90° eller mer bort 

fra luftfartøyet som avskjæres, og 

uten at dets kurs blir krysset. 

Du kan 

fortsette. 

Om DAGEN eller NATTEN – 

Vugger luftfartøyet. 

Forstått. Vil 

etterkomme 

instruksen. 

3 OM DAGEN eller NATTEN – 

Setter ut understellet (dersom utstyrt 

med innfellbart understell), viser 

faste landingslys og overflyr 

rullebanen i bruk, eller landings-

området dersom luftfartøyet som 

avskjæres, er et helikopter. For 

helikoptre foretar det avskjærende 

helikopteret innflyging for landing 

for så å stå stille i luften nær 

landingsområdet. 

Land på denne 

flyplassen. 

OM DAGEN eller NATTEN – 

Setter ut understellet (dersom 

utstyrt med innfellbart under-

stell), viser fast landingslys og 

følger det avskjærende 

luftfartøyet og, dersom det etter 

overflyging av rullebanen i 

bruk eller landingsområdet for 

helikoptre er konstatert at en 

sikker landing kan foretas, går 

inn for landing. 

Forstått. Vil 

etterkomme 

instruksen. 
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Tabell S11-2 

Signaler fra luftfartøyet som avskjæres og svar fra det avskjærende luftfartøyet 

Serie 
Signaler fra LUFTFARTØYET SOM 

AVSKJÆRES 
Betydning 

Svar fra DET AVSKJÆRENDE 

LUFTFARTØYET 
Betydning 

4 OM DAGEN eller NATTEN – 

Hever understellet (dersom utstyrt 

med innfellbart understell) og 

blinker med landingslys under 

passering av rullebane i bruk eller 

landingsområdet for helikoptre i en 

høyde over 300 m (1000 fot), men 

ikke høyere enn 600 m (2000 fot) 

(dersom det dreier seg om 

helikoptre, i en høyde over 50 m 

(170 fot), men ikke høyere enn 

100 m (330 fot)) over flyplassens 

nivå, og fortsetter å sirkle rullebane 

i bruk eller landingsområdet for 

helikoptre. Dersom det ikke er 

mulig å blinke med landingslysene, 

blinkes det med andre tilgjengelige 

lys. 

Den anviste 

flyplassen kan 

ikke brukes. 

OM DAGEN eller NATTEN – 

Dersom det er ønskelig at 

luftfartøyet som avskjæres skal 

følge det avskjærende luft-

fartøyet til en alternativ 

flyplass, hever det avskjærende 

luftfartøyet understellet 

(dersom det er utstyrt med 

innfellbart understell) og bruker 

signalene i gruppe 1 for 

avskjærende luftfartøyer. 

Dersom det besluttes å frigi det 

luftfartøyet som avskjæres, 

bruker det avskjærende luft-

fartøyet signalene i gruppe 2 

for avskjærende luftfartøyer. 

Forstått. 

Følg meg. 

Forstått. Du 

kan fortsette. 

5 OM DAGEN eller NATTEN – 

Regelmessig tenning og slokking av 

alle tilgjengelige lys, men på en 

måte som ikke kan forveksles med 

blinkende lys. 

Kan ikke 

etterkomme 

instruksen. 

OM DAGEN eller NATTEN – 

Bruker signaler fra gruppe 2 

foreskrevet for avskjærende 

luftfartøyer. 

Forstått. 

6 OM DAGEN eller NATTEN – 

Uregelmessig blinking med alle 

tilgjengelige lys. 

I nød. OM DAGEN eller NATTEN – 

Bruker signaler fra gruppe 2 

foreskrevet for avskjærende 

luftfartøyer. 

Forstått. 

c)  Dersom instrukser som mottas over radio fra en hvilken som helst kilde er i strid med instruksene som det 

avskjærende luftfartøyet gir med visuelle signaler, skal luftfartøyet som avskjæres anmode om øyeblikkelig 

avklaring mens det fortsetter å følge de visuelle instruksene som gis av det avskjærende luftfartøyet. 

d)  Dersom instrukser som mottas over radio fra en hvilken som helst kilde, er i strid med instruksene som gis over 

radio av det avskjærende luftfartøyet, skal luftfartøyet som avskjæres anmode om øyeblikkelig avklaring mens det 

fortsetter å følge instrukser som det avskjærende luftfartøyet gir via radio. 

e)  Dersom radiosamband etableres under avskjæring, men uten at det er mulig å kommunisere på et felles språk, skal 

man forsøke å gi instrukser, bekrefte mottak av instrukser og viktige opplysninger ved bruk av uttrykkene og 

uttalen i tabell S11-3, og der hvert uttrykk skal sendes to ganger. 

Tabell S11-3 

Uttrykk til bruk for AVSKJÆRENDE luftfartøy Uttrykk til bruk for luftfartøy SOM AVSKJÆRES 

Uttrykk Uttale(1) Betydning Uttrykk Uttale(1) Betydning 

CALL SIGN KÅL SA-IN Hva er ditt 

kallesignal? 

CALL SIGN 

(kallesignal)(2) 

KÅL SA-IN 

(kallesignal) 

Mitt kallesignal er 

(kallesignal) 

FOLLOW FÅL-LO Følg meg WILCO VILL-KO Forstått 

DESCEND DI-SEND Gå ned for 

landing 

Vil etterkomme 

instruksen 

  

   CAN NOT KÆNN NÅTT Kan ikke 

etterkomme 

YOU LAND JU LÆND Land på denne 

flyplassen 

REPEAT RI-PIIT Gjenta instruksen 
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Uttrykk til bruk for AVSKJÆRENDE luftfartøy Uttrykk til bruk for luftfartøy SOM AVSKJÆRES 

Uttrykk Uttale(1) Betydning Uttrykk Uttale(1) Betydning 

   AM LOST EM LÅSST Posisjonen ukjent 

PROCEED PRO-SIID Du kan fortsette    

   MAYDAY MEIDEI Jeg er i 

nødssituasjon 

   HIJACK(3) HAI-DJÆKK Jeg er blitt kapret 

   LAND 

(stedsnavn) 

LÆND 

(stedsnavn) 

Jeg ber om å få 

lande på 

(stedsnavn) 

   DESCEND DI-SEND Jeg må gå ned 

(1) I andre kolonne er stavelser som det skal legges trykk på, uthevet. 

(2) Kallesignalet som skal angis, er det som benyttes i radiotelefonikommunikasjon med enhetene for lufttrafikktjenester, og 

tilsvarer luftfartøyidentifikasjonen, i reiseplanen. 

(3) Omstendighetene vil ikke nødvendigvis alltid gjøre det mulig eller ønskelig å bruke uttrykket «HIJACK». 

f)  Så snart en enhet for lufttrafikktjenester blir klar over at et luftfartøy blir avskåret innenfor enhetens 

ansvarsområde, skal den treffe de av følgende tiltak som er nødvendige under omstendighetene: 

1)  Forsøke å etablere toveiskommunikasjon med luftfartøyet som avskjæres via tilgjengelige midler, herunder 

nødfrekvensen 121,5 MHz, dersom slik kommunikasjon ikke allerede foreligger, 

2)  underrette piloten på luftfartøyet som avskjæres om avskjæringen, 

3)  etablere kontakt med vedkommende enhet som kontrollerer avskjæringen og opprettholder 

toveiskommunikasjon med det avskjærende luftfartøyet, og gi tilgjengelige opplysninger om luftfartøyet, 

4)  om nødvendig formidle meldinger mellom det avskjærende luftfartøyet eller enheten som kontrollerer 

avskjæringen, og luftfartøyet som avskjæres, 

5)  i nært samarbeid med enheten som kontrollerer avskjæringen, treffe alle nødvendige tiltak for å beskytte 

sikkerheten til luftfartøyet som avskjæres, 

6)  informere enheter for lufttrafikktjenester som betjener tilstøtende flygeinformasjonsregioner dersom det ser ut 

til at luftfartøyet har fjernet seg fra disse flygeinformasjonsregionene. 

g)  Så snart en enhet for lufttrafikktjenester blir klar over at et luftfartøy blir avskåret utenfor enhetens ansvarsområde, 

skal den treffe de av følgende tiltak som er nødvendige under omstendighetene: 

1)  Informere den enheten for lufttrafikktjenester som betjener luftrommet der avskjæringen finner sted, gi denne 

enheten tilgjengelige opplysninger som vil være til hjelp med å identifisere luftfartøyet samt be den treffe tiltak 

i samsvar med bokstav f), 

2)  formidle meldinger mellom luftfartøyet som avskjæres og den behørige enheten for lufttrafikktjenester, enheten 

som kontrollerer avskjæringen eller det avskjærende luftfartøyet. 

AVSNITT 12 

Tjenester knyttet til meteorologi – Observasjoner fra luftfartøyer og rapporter via talekommunikasjon 

SERA.12001 Typer observasjoner fra luftfartøyer 

a)  Følgende observasjoner fra luftfartøyer skal foretas under samtlige faser av flygingen: 

1)  særlige observasjoner fra luftfartøyer, 

2)  andre ikke-rutinemessige observasjoner fra luftfartøyer  
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SERA.12005 Særlige observasjoner fra luftfartøyer 

a)  Særlige observasjoner skal foretas og rapporteres av alle luftfartøyer når ethvert av følgende forhold forekommer 

eller observeres: 

1)  moderat eller kraftig turbulens, 

2)  moderat eller kraftig ising, 

3)  alvorlige fjellbølger, 

4)  tordenvær uten hagl, som er skjult, innkapslet, spredt eller i bygelinjer, 

5)  tordenvær med hagl, som er skjult, innkapslet, spredt eller i bygelinjer, 

6)  kraftig støv- eller sandstorm, 

7)  sky av vulkansk aske eller 

8)  tegn på vulkansk aktivitet eller vulkanutbrudd. 

b)  Vedkommende myndigheter skal om nødvendig fastsette andre forhold som skal rapporteres av alle luftfartøyer, 

når de forekommer eller observeres. 

SERA.12010 Andre ikke-rutinemessige observasjoner fra luftfartøyer 

Når luftfartøyet støter på andre meteorologiske forhold som ikke er angitt under SERA.12005 a), f.eks. vindskjær, og 

som etter fartøysjefens oppfatning kan påvirke sikkerheten eller i betydelig grad påvirke andre luftfartøyoperasjoner, 

skal fartøysjefen underrette vedkommende enhet for lufttrafikktjenester så snart som praktisk mulig. 

SERA.12015 Rapportering av observasjoner fra luftfartøyer via talekommunikasjon 

a)  Observasjoner fra luftfartøyer skal rapporteres under flyging på det tidspunktet observasjonen gjøres, eller så snart 

deretter som praktisk mulig. 

b)  Observasjoner fra luftfartøyer skal rapporteres som rapporter fra luftfartøyer, og skal være i samsvar med de 

tekniske spesifikasjonene i tillegg 5. 

SERA.12020 Utveksling av rapporter fra luftfartøyer 

a)  Enheter for lufttrafikktjenester skal så snart det er praktisk mulig sende særlige og ikke-rutinemessige rapporter fra 

luftfartøyer til 

1)  andre berørte luftfartøyer, 

2)  det tilknyttede overvåkingskontoret for flyvær (MWO), 

3)  andre berørte enheter for lufttrafikktjenester. 

b)  Overføringer til luftfartøyer skal gjentas på en frekvens og over et tidsrom som fastsettes av den berørte enheten for 

lufttrafikktjenester. 

 ______  
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Tillegg 1 

Signaler 

1.  NØD- OG HASTESIGNALER 

1.1. Generelt 

1.1.1.  Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1.2 og 1.3 skal et luftfartøy i nød bruke alle hjelpemidler det har til 

rådighet for å tiltrekke seg oppmerksomhet, gjøre sin posisjon kjent og påkalle hjelp. 

1.1.2.  Framgangsmåtene for overføring av nød- og hastesignaler via telekommunikasjon skal være i samsvar med 

bind II i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen. 

1.2. Nødsignaler 

1.2.1.  Følgende signaler, brukt sammen eller hver for seg, betyr at alvorlig og overhengende fare truer, og at 

øyeblikkelig bistand ønskes: 

a)  signalet SOS (morsekode. . . — — — . . .) med radiotelegrafi eller annen signaleringsmåte, 

b)  et nødsignal via radiotelefoni som består av ordet MAYDAY, 

c)  en nødmelding via datalinje som uttrykker betydningen av ordet MAYDAY, 

d)  raketter eller bluss med rødt lys, avfyrt én av gangen med korte mellomrom, 

e)  et fallskjermbluss med rødt lys, 

f)  innstilling av transponderen på modus A kode 7700. 

1.3. Hastesignaler 

1.3.1.  Følgende signaler, brukt sammen eller hver for seg, betyr at et luftfartøy ønsker å melde om vanskeligheter 

som gjør det nødvendig å lande, men som ikke krever øyeblikkelig bistand: 

a)  landingslysene slås på og av gjentatte ganger, eller 

b)  navigeringslysene slås på og av gjentatte ganger, på en måte som skiller seg fra blinkende navigeringslys. 

1.3.2.  Følgende signaler, brukt sammen eller hver for seg, betyr at et luftfartøy har en svært viktig melding å sende 

om sikkerheten til et skip, luftfartøy eller annet fartøy, eller til en person som befinner seg om bord eller er i 

sikte: 

a)  Et signal med radiotelegrafi eller annen signaleringsmåte som består av gruppen XXX (morsekode —..— 

—..— —..—). 

b)  Et hastesignal via radiotelefoni som består av ordene PAN, PAN. 

c) Et nødsignal via datalinje som uttrykker betydningen av ordene PAN, PAN. 

2.  VISUELLE SIGNALER SOM BRUKES TIL Å VARSLE ET UAUTORISERT LUFTFARTØY SOM 

FLYR I ELLER ER I FERD MED Å FLY INN I ET RESTRIKSJONSOMRÅDE, FORBUDT OMRÅDE 

ELLER FAREOMRÅDE 

2.1.  Når visuelle signaler brukes til å varsle et uautorisert luftfartøy som flyr i eller er i ferd med å fly inn i et 

restriksjonsområde, forbudt område eller fareområde, om dagen eller om natten, skal en serie prosjektiler som 

avfyres fra bakken med mellomrom på 10 sekunder, og som eksploderer med røde og grønne lys eller 

stjerner, vise et uautorisert luftfartøy at det flyr i eller er i ferd med å fly inn i et restriksjonsområde, forbudt 

område eller fareområde, og må treffe nødvendige utbedringstiltak.  
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3.  SIGNALER TIL FLYPLASSTRAFIKK 

3.1. Lys og pyrotekniske signaler 

3.1.1.  Instrukser 

Tabell AP 1-1 

Lys 

Fra flyplassens kontrolltårn til 

Luftfartøyer i luften Luftfartøyer på bakken 

R
et

te
t 

m
o

t 
b
er

ø
rt

e 
lu

ft
fa

rt
ø

y
er

 

(s
e 

fi
g

u
r 

A
1

-1
).

 

Fast grønt lys Klarert for landing Klarert for start 

Fast rødt lys Vik for andre luftfartøyer og 

fortsett i trafikkrunden 

Stopp 

Serie grønne blink Vend tilbake for å lande(*) Klarert for taksing 

Serie røde blink Flyplassen uegnet til landing. Ikke 

land. 

Kjør bort fra landingsområde i 

bruk 

Serie hvite blink Land på denne flyplassen og 

fortsett til oppstillingsplatt-

formen(*) 

Vend tilbake til startpunktet på 

flyplassen 

Rødt pyroteknisk signal Landing ikke tillatt for øyeblikket, 

uansett tidligere instrukser 

 

(*) Klarering for landing og taksing vil deretter bli gitt på vanlig måte. 

 

3.1.2. Luftfartøyets kvittering 

a) I luften: 

1)  i dagslys: 

– ved å rugge luftfartøyets vinger, bortsett fra i første og siste fase av innflygingen, 

2)  i mørke: 

– ved å blinke to ganger med luftfartøyets landingslys, eller med navigeringslysene dersom 

luftfartøyet ikke har landingslys. 

b)  På bakken: 

1)  i dagslys: 

– ved å bevege luftfartøyets balanseror eller sideror,  

RØDT PYROTEKNISK SIGNAL 

LANDING IKKE TILLATT 

FOR ØYEBLIKKET, 

UANSETT TIDLIGERE 

INSTRUKSER 

HVITE BLINK 

LAND PÅ DENNE FLYPLASSEN OG FORTSETT TIL OPPSTILLINGSPLATTFORMEN 

TAKSENDE LUFTFARTØYER 

STARTPOSISJON 

KONTROLLTÅRN 

Figur A1-1 
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2)  i mørke: 

– ved å blinke to ganger med luftfartøyets landingslys, eller med navigeringslysene dersom 

luftfartøyet ikke har landingslys. 

3.2. Visuelle bakkesignaler 

3.2.1. Landing forbudt 

3.2.1.1.  Et vannrett rødt kvadrat med gule diagonaler (figur A1-2) i et signalområde viser at landing er forbudt og at 

forbudet ventes å være av lengre varighet. 

 

Figur A1-2 

3.2.2. Behov for særlige forholdsregler under innflyging eller landing 

3.2.2.1.  Et vannrett rødt kvadrat med én gul diagonal (figur A1-3) i et signalområde viser at det på grunn av 

manøvreringsområdets dårlige tilstand eller av andre årsaker må utvises særlig forsiktighet under innflyging 

eller landing. 

 

Figur A1-3 

3.2.3. Bruk av rullebane og taksebane 

3.2.3.1.  En vannrett hvit figur med form som en håndvekt (figur A1-4) i et signalområde viser at landing, start og 

taksing av luftfartøyer bare skal foregå på rullebaner og taksebaner. 

 

Figur A1-4 

3.2.3.2.  Den samme vannrette hvite figuren med form som en håndvekt som i 3.2.3.1, men med en svart stripe på 

tvers av de to sirklene og vinkelrett på skaftet (figur A1-5), i et signalområde viser at landing og start bare 

skal foregå på rullebaner, men at andre manøvrer kan foretas utenfor rullebaner og taksebaner. 

 

Figur A1-5 

3.2.4. Stengte rullebaner eller taksebaner 

3.2.4.1.  Ensfargede kors av kontrastfarge, gul eller hvit (figur A1-6) utlagt vannrett på rullebaner og taksebaner eller 

deler av disse, angir grensene av et område som ikke kan brukes til manøvrering av luftfartøyer. 

 

Figur A1-6  
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3.2.5. Start- eller landingsretning 

3.2.5.1.  Et vannrett hvitt eller oransje T-symbol for landing (figur A1-7) viser retningen luftfartøyer skal bruke for 

landing og start, som skal være parallelt med stammen på T-en og i retning mot tverrstykket. Ved bruk om 

natten skal T-symbolet enten være belyst eller konturene skal være avmerket med hvite lys. 

 

Figur A1-7 

3.2.5.2.  Et tosifret tall (figur A1-8) plassert loddrett på eller nær kontrolltårnet viser startretningen til luftfartøyer på 

manøvreringsområdet, uttrykt i enheter av 10 grader avrundet til nærmeste 10 grader på magnetkompasset. 

 

Figur A1-8 

3.2.6. Høyretrafikk 

3.2.6.1.  En pil av iøynefallende farge brukket til høyre (figur A1-9) og plassert i et signalområde eller vannrett ved 

enden av rullebane i bruk, angir at svinger før landing og etter start skal foregå til høyre. 

 

Figur A1-9 

3.2.7. Meldekontor for lufttrafikktjenester 

3.2.7.1.  Bokstaven C plassert loddrett i svart på gul bunn (figur A1-10) viser beliggenheten av meldekontoret for 

lufttrafikktjenester. 

 

Figur A1-10 

3.2.8. Seilflyging pågår 

3.2.8.1.  Et dobbelt hvitt kors plassert vannrett (figur A1-11) i signalområdet viser at flyplassen benyttes av seilfly og 

at seilflyging pågår. 

 

Figur A1-11 

4.  RANGERINGSSIGNALER 

4.1. Fra en signalgiver/flyrettleder til et luftfartøy 

4.1.1.  Signalene som er bestemt til bruk av en signalgiver/flyrettleder som er vendt mot luftfartøyet, om nødvendig 

med belyste hender for å lette pilotens observasjon, skal gis 

a)  til luftfartøyer med faste vinger: på venstre side av luftfartøyet, mest mulig synlig for piloten, 

b)  til helikoptre: der signalgiveren/flyrettlederen er mest mulig synlig for piloten. 

4.1.2.  Før signalgiver/flyrettleder bruker følgende signaler, skal vedkommende påse at området som luftfartøyet skal 

rettledes innenfor, er fritt for hindre som luftfartøyet under overholdelse av SERA.3301 a) ellers kunne treffe.  
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1. Tegngiver/guide(*) 

 Løft høyre hånd over hodehøyde med staven pekende 

opp, beveg venstre hånd ned mot kroppen med spaken 

pekende ned. 

  

(*) Dette signalet gis av en person som er plassert ved 

luftfartøyets vingespiss, og angir for piloten/flyrettlederen/ 

skyveoperatøren at luftfartøyet kan beveges uhindret inn til 

eller bort fra parkeringsposisjonen. 

 

2. Bruk denne porten 

 Armene løftes rett oppstrakt over hodet med stavene 

pekende opp. 

 

3. Fortsett til neste signalgiver/flyrettleder eller følg 

kontrolltårnets/bakkekontrollens instrukser 

 Strekk begge armene oppover, senk dem så i utstrakt 

stilling og pek med stavene i retning mot neste 

signalgiver eller neste takseområde. 

 

4. Rett fram 

 Strekk armene ut fra kroppen, bøy dem ved albuene og 

beveg stavene gjentatte ganger opp og ned fra 

brysthøyde til hodehøyde. 

 

5a) Sving til venstre (sett fra piloten) 

 Hold høyre arm og stav ut i 90 graders vinkel fra 

kroppen, og gi tegnet «kjør framover» med venstre 

hånd. Svingens krapphet angis ved armbevegelsens 

hurtighet. 
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5b) Sving til høyre (sett fra piloten) 

 Hold venstre arm og stav ut i 90 graders vinkel fra 

kroppen, og gi tegnet «kjør framover» med høyre 

hånd. Svingens krapphet angis ved armbevegelsens 

hurtighet. 

 

6a) Normal stopp 

 Strekk armene og stavene helt ut i 90 graders vinkel 

fra kroppen, og beveg armene langsomt opp over hodet 

til stavene krysses. 

 

6b) Nødstopp 

 Beveg armene og stavene raskt opp over hodet til 

stavene krysses. 

 

7a) Sett på bremser 

 Løft hånden like over skulderhøyde med utstrakte 

fingre. Under øyekontakt med flygebesetningen 

knyttes hånden. Hold stillingen til flygebesetningen 

har kvittert med tommel opp. 

 

7b) Slipp opp bremser 

 Løft hånden like over skulderhøyde med knyttet hånd. 

Under øyekontakt med flygebesetningen åpnes 

hånden. Hold stillingen til flygebesetningen har 

kvittert med tommel opp. 
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8a) Bremsesko på plass 

 Hold armene og stavene fullt utstrakt over hodet, 

beveg stavene innover i en støtende bevegelse til de 

berører hverandre. Sørg for å få kvittering fra 

flygebesetningen. 

 

8b) Bremsesko fjernet 

 Hold armene og stavene fullt utstrakt over hodet, 

beveg stavene utover i en støtende bevegelse. Fjern 

ikke bremseskoene før flygebesetningen har gitt 

tillatelse. 

 

9. Start motoren(e) 

 Løft høyre arm til hodehøyde med stavene pekende 

opp og beveg hånden i en sirkelbevegelse. Pek 

samtidig på motoren som skal startes – med venstre 

arm over hodehøyde. 

 

10. Stopp motoren(e) 

 Strekk armen med staven forover fra kroppen i 

skulderhøyde, før hånden og staven til øverst på 

venstre skulder og trekk hånden tvers over strupen til 

høyre skulder. 

 

11. Reduser farten 

 Beveg de utstrakte armene nedover med en 

klappebevegelse, beveg stavene opp og ned fra midjen 

til knærne. 
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12. Reduser motorkraft på angitt side 

 Armene og stavene holdes nedover mot bakken. Beveg 

enten høyre eller venstre stav opp og ned for å vise at 

motorkraften på henholdsvis venstre eller høyre side 

skal reduseres. 

 

13. Rett bakover 

 Hold armene foran kroppen i midjehøyde, og drei 

armene med en framoverrettet bevegelse. For å stanse 

kjøringen bakover bruk signal 6 a) eller 6 b). 

 

14a) Sving ved taksing bakover (halen mot styrbord) 

 Venstre arm peker med spaken ned. Høyre arm føres 

gjentatte ganger fra loddrett stilling over hodet fram og 

ned til vannrett stilling. 

 

14b) Sving ved taksing bakover (halen mot babord) 

 Høyre arm peker med spaken ned. Venstre arm føres 

gjentatte ganger fra loddrett stilling over hodet fram og 

ned til vannrett stilling. 

 

15. Bekreftet/alt klart(*) 

 Løft høyre arm til hodehøyde med staven pekende opp, 

eller vis «tommel opp» med hånden. Venstre arm hviler 

langsmed kroppen. 

  

(*) Dette signalet brukes også som teknisk/ 

servicemessig kommunikasjonssignal. 



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/553 

 

 

16. Hold høyde og posisjon(*) 

 Strekk armene og stavene helt ut i 90 graders vinkel fra 

kroppen. 

  

(*) Til bruk overfor helikoptre som står stille i luften. 

 

17. Stig(*) 

 Strekk armene og stavene helt ut i 90 graders vinkel fra 

kroppen, og beveg dem oppover med håndflatene vendt 

opp. Stigehastigheten angis ved armbevegelsens 

hurtighet. 

  

(*) Til bruk overfor helikoptre som står stille i luften. 

 

18. Gå ned(*) 

 Strekk armene og stavene helt ut i 90 graders vinkel fra 

kroppen, og beveg dem nedover med håndflatene vendt 

ned. Nedstigningshastigheten angis ved armbevegelsens 

hurtighet. 

  

(*) Til bruk overfor helikoptre som står stille i luften. 

 

19a) Sving vannrett til venstre (sett fra piloten)(*) 

 Strekk armen vannrett i 90 graders vinkel på høyre 

side av kroppen. Beveg den andre armen i samme 

retning i en feiende bevegelse. 

  

(*) Til bruk overfor helikoptre som står stille i luften. 

 

19b) Sving vannrett til høyre (sett fra piloten)(*) 

 Strekk armen vannrett i 90 graders vinkel på venstre 

side av kroppen. Beveg den andre armen i samme 

retning i en feiende bevegelse. 

  

(*) Til bruk overfor helikoptre som står stille i luften. 
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20. Land(*) 

 Armene holdes nedover og korslagt foran kroppen.  

  

(*) Til bruk overfor helikoptre som står stille i luften. 

 

21. Hold posisjonen/avvent 

 Strekk armene og stavene helt ut i 45 graders vinkel 

nedover fra kroppen. Hold posisjonen inntil luftfartøyet 

er klart til neste manøver. 

 

22. Send luftfartøyet av gårde 

 Gjør en alminnelig honnør med høyre hånd og/eller 

staven for å sende luftfartøyet av gårde. Hold 

øyekontakt med flygebesetningen inntil luftfartøyet har 

begynt å takse. 

 

23. Rør ikke kontrollene (teknisk/servicemessig 

kommunikasjonssignal) 

 Strekk ut høyre arm over hodet og knytt hånden, eller 

hold staven vannrett. Venstre arm hviler langsmed 

kroppen. 

 

24. Kople til bakkestrøm (teknisk/servicemessig 

kommunikasjonssignal) 

 Hold armene utstrukket over hodet, åpne venstre hånd 

vannrett og før fingertuppene på høyre hånd inn i den 

åpne håndflaten på venstre hånd og berør denne (slik at 

det dannes en T). Om natten kan lysstaver også brukes 

til å danne T-signalet over hodet. 



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/555 

 

 

25. Kople fra bakkestrøm (teknisk/servicemessig 

kommunikasjonssignal) 

 Hold armene utstrukket over hodet, fingertuppene på 

høyre hånd berører den åpne vannrette håndflaten på 

venstre hånd (slik at det dannes en T), før så høyre hånd 

bort fra venstre hånd. Strømmen skal ikke koples fra før 

flygebesetningen har gitt tillatelse. Om natten kan 

lysstaver også brukes til å danne T-signalet over hodet. 

 

26. Negativ (teknisk/servicemessig kommunikasjons-

signal) 

 Hold høyre arm rett ut i 90 graders vinkel fra skulderen 

og pek med staven ned mot bakken, eller vis «tommel 

ned» med hånden. Venstre arm hviler langsmed 

kroppen. 

 

27. Etabler kommunikasjon via flytelefonsystem 

(teknisk/servicemessig kommunikasjonssignal) 

 Strekk armene ut i 90 graders vinkel fra kroppen og 

beveg hendene inn for å dekke ørene. 

 

28. Slå ut / trekk inn trappen (teknisk/servicemessig 

kommunikasjonssignal)(*) 

 Hold høyre arm langs siden og venstre arm løftet over 

hodet i en vinkel på 45 grader. Beveg så høyre arm i en 

feiende bevegelse mot toppen av venstre skulder. 

  

(*) Dette signalet er særlig beregnet på luftfartøyer som 

har integrert trapp foran. 

4.2. Fra piloten på et luftfartøy til signalgiver/flyrettleder 

4.2.1.  Disse signalene skal benyttes av en pilot i cockpit med hendene klart synlige for signalgiveren/flyrettlederen, 

og om nødvendig belyses for å gjøre det lettere for signalgiveren/flyrettlederen å se dem. 

4.2.1.1.  Bremser 

a) Bremsene aktivert: løft armen og hånden, med fingrene strukket ut, vannrett foran ansiktet, og knytt så 

hånden. 

b) Bremsene frigjort: løft armen med knyttet hånd vannrett foran ansiktet, strekk så ut fingrene.  



Nr. 79/556 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

4.2.1.2.  Bremsesko 

a) Plasser bremsesko: Armene holdes utstrakt med håndflatene vendt framover. Hendene føres innover og 

korslegges foran ansiktet. 

b) Fjern bremsesko: Hold hendene i kors foran ansiktet med håndflatene vendt framover, før så armene 

utover. 

4.2.1.3.  Klar til å starte motoren(e) 

a)  Vis en hånd med det antall utstrakte fingre som svarer til nummeret på motoren som skal startes 

4.3. Tekniske/servicemessige kommunikasjonssignaler 

4.3.1.  For tekniske/servicemessige kommunikasjonssignaler skal manuelle signaler bare brukes når muntlig 

kommunikasjon ikke er mulig. 

4.3.2.  Signalgivere/flyrettledere skal påse at de mottar en bekreftelse fra flygebesetningen for tekniske/ 

servicemessige kommunikasjonssignaler. 

5.  STANDARD HÅNDSIGNALER FOR NØDSSITUASJONER 

5.1.  Følgende håndsignaler utgjør minstekravet til nødkommunikasjon mellom innsatslederen/redningspersonalet 

og cockpit/kabinbesetningen på det berørte luftfartøyet. Håndsignaler for nødssituasjoner i forbindelse med 

brann- og redningsinnsats skal gis til flygebesetningen fra venstre side av luftfartøyet. 

 

1. Evakuering anbefales 

 Evakuering anbefales av brann- og redningstjenestens 

innsatsleder ut fra dennes vurdering av situasjonen 

utenfor luftfartøyet. 

 Hold armen utstrakt fra kroppen, vannrett med 

håndflaten opp i øyenhøyde. Vink bakover med bøyd 

arm. Den passive armen holdes langsmed kroppen. 

 Om natten brukes samme signal, men med staver. 

 

2. Stopp anbefales 

 Anbefaler at evakueringsprosessen stanses. Stans 

manøvrering av luftfartøyet eller annen aktivitet som 

pågår. 

 Armene holdes foran hodet, korslagt ved håndleddene 

 Om natten brukes samme signal, men med staver. 

 

3. Nødssituasjonen er under kontroll 

 Ingen ytre tegn på fare, eller «alt klart». 

 Strekk armene utover og nedover i 45 graders vinkel. 

Armene beveges samtidig innover under midjehøyde 

inntil håndleddene krysses, og strekkes så ut igjen til 

utgangsstillingen. 

 Om natten brukes samme signal, men med staver. 
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4. Brann 

 Beveg høyre hånd i gjentatte åttetallsbevegelser fra 

skulder til kne, mens venstre hånd peker mot 

brannområdet. 

 Om natten brukes samme signal, men med staver. 
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Tillegg 2 

Ubemannede friballonger 

1.  KLASSIFISERING AV UBEMANNEDE FRIBALLONGER 

1.1. Ubemannede friballonger klassifiseres på følgende måte (se figur AP2-1): 

a) Lett: en ubemannet friballong som medbringer en nyttelast på én eller flere pakker med en samlet masse på 

mindre enn 4 kg, med mindre den oppfyller klassifiseringen for tung i henhold til bokstav c) nr. 2–4 

nedenfor, eller 

b) middels tung: en ubemannet friballong som medbringer en nyttelast på to eller flere pakker med en samlet 

masse på 4 kg eller mer, men mindre enn 6 kg, med mindre den oppfyller klassifiseringen for tung i henhold 

til bokstav c) nr. 2–4 nedenfor, eller 

c) tung: en ubemannet friballong som medbringer en nyttelast som 

1)  har en samlet vekt på 6 kg eller mer, eller 

2)  omfatter en pakke på 3 kg eller mer, eller 

3)  omfatter en pakke på 2 kg eller mer med en flatetetthet på mer enn 13 g/cm2, fastsatt ved å dividere 

nyttelastens samlede vekt i gram med arealet av den minste flaten uttrykt i kvadratcentimeter, eller  

4)  for opphenging av nyttelasten benytter et tau eller annen innretning der det er påkrevd med en kraft på 

230 N eller mer for å skille den opphengte nyttelasten fra ballongen. 

2.  GENERELLE DRIFTSREGLER 

2.1.  En ubemannet friballong skal ikke flys uten tillatelse fra staten den sendes opp fra. 

2.2.  En ubemannet friballong, unntatt en lett ballong som utelukkende brukes for meteorologiske formål og på den 

måten som er fastsatt av vedkommende myndighet, skal ikke flys over en annen stats territorium uten tillatelse 

fra denne berørte staten. 

2.3.  Tillatelsen som det vises til i nr. 2.2, skal innhentes før oppsending av ballongen dersom det ved planlegging av 

operasjonen er rimelig grunn til å anta at ballongen kan drive inn i luftrommet over en annen stats territorium. 

Slik tillatelse kan innhentes til en serie med ballongflyginger eller for en bestemt type gjentatte flyginger, f.eks. 

ballongflyginger for atmosfærisk forskning. 

2.4.  En ubemannet friballong skal flys i samsvar med vilkår fastsatt av registreringsstaten og staten(e) som forventes 

å bli overflydd. 

2.5.  En ubemannet friballong skal ikke flys på en slik måte at ballongen eller deler av den, herunder nyttelasten, 

utsetter personer eller eiendom for fare ved sammenstøt med jordoverflaten. 

2.6.  En tung ubemannet friballong skal ikke flys over åpent hav uten forutgående samordning med yteren av 

flysikringstjenester.  
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Figur AP2-1 

 

3.  DRIFTSBEGRENSNINGER OG KRAV TIL UTSTYR 

3.1.  En tung ubemannet friballong skal ikke flys uten tillatelse fra yteren av flysikringstjenester på eller gjennom 

noe høydenivå lavere enn 18 000 m (60 000 fot) trykkhøyde der 

a)  det er skyer eller andre siktnedsettende fenomener som dekker mer enn halve himmelen, eller  

b)  den horisontale sikten er mindre enn 8 km. 

3.2.  Oppsending av en tung eller middels tung ubemannet friballong skal ikke finne sted på en måte som fører til at 

den flyr lavere enn 300 m (1 000 fot) over tettbebyggelse eller over folkeansamlinger i friluft som ikke er 

knyttet til flygingen. 

3.3.  En tung ubemannet friballong skal ikke flys med mindre 

a)  den er utstyrt med minst to innretninger eller systemer som uavhengig av hverandre enten automatisk eller 

ved fjernstyrte radiosignaler kan bringe flygingen til opphør, 

b)  det for null-trykk-ballonger av polyetylen anvendes minst to metoder, systemer eller innretninger, eller 

kombinasjoner av slike, som uavhengig av hverandre kan bringe flygingen til opphør,  

EGENSKAPER 

TAU ELLER ANNET 
OPPHENG 

230 newton 
eller 
MER 

HVER ENKELT 
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2
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MASSE (g) 
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2
 

SAMLET MASSE 

(dersom oppheng 
ELLER arealtetthet 

ELLER enkeltpakkens 
masse ikke er av 

betydning) 

NYTTELASTENS VEKT 
(kg) 

TUNG 

LETT 

MIDDELS TUNG 

eller mer 

Minste overflate-areal 

(cm
2
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c)  ballonghylsteret enten er utstyrt med radarreflekterende innretning(er) eller med radarreflekterende 

materiale som vil gi ekko på bakkeradarutstyr i frekvensbåndet 200 MHz til 2 700 MHz, og/eller ballongen 

er utstyrt med slike andre innretninger som setter operatøren i stand til å følge ballongen kontinuerlig 

utenfor vanlig rekkevidde av radarutstyr på bakken. 

3.4.  En tung ubemannet friballong skal ikke flys under følgende forhold: 

a)  I områder der bakkebasert sekundær overvåkingsradar (SSR) er i bruk, med mindre ballongen er utstyrt med 

sekundær overvåkingstransponder, med trykkhøyderapportering, som enten fungerer kontinuerlig på en 

tildelt kode, eller slås på om nødvendig av stasjonen som følger flygingen, eller 

b)  i områder der bakkebasert ADS-B-utstyr er i bruk, med mindre ballongen er utstyrt med ADS-B-sender med 

trykkhøyderapportering, som enten fungerer kontinuerlig på en tildelt kode, eller slås på om nødvendig av 

stasjonen som følger flygingen. 

3.5.  En ubemannet friballong som er utstyrt med slepeantenne, der det kreves en kraft på mer enn 230 N for å 

brekke antennen på et hvilket som helst punkt, skal ikke flys med mindre antennen er utstyrt med fargede 

vimpler eller lignende med høyst 15 meters mellomrom. 

3.6.  En tung ubemannet friballong skal ikke flys i lavere høyde enn 18 000 m (60 000 fot) trykkhøyde om natten 

eller innenfor en annen periode fastsatt av vedkommende myndighet, med mindre ballongen med tilbehør samt 

nyttelast er utstyrt med lys som virker selv om ballongen med tilbehør og nyttelasten blir atskilt under 

flygingen. 

3.7.  En tung ubemannet friballong som er utstyrt med en over 15 meter lang opphengsinnretning (unntatt når 

opphengsinnretningen er en fallskjerm i meget iøynefallende farger), skal ikke flys om natten i lavere høyde 

enn 18 000 m (60 000 fot) trykkhøyde, med mindre opphengsinnretningen er delt opp i felter med meget 

iøynefallende farger eller er utstyrt med fargede vimpler. 

4.  OPPHØR 

4.1.  Operatøren av en tung ubemannet friballong skal aktivere de relevante innretningene som kreves i nr. 3.3 

bokstav a) og b) for å bringe flygingen til opphør 

a)  når det blir kjent at værforholdene er dårligere enn dem som er fastsatt for flygingen, 

b)  når feil ved utstyret eller andre årsaker innebærer at videre flyging vil utgjøre en fare for lufttrafikken eller 

for personer eller eiendom på bakken eller vannet, eller 

c)  før uautorisert flyging inn i luftrommet over en annen stats territorium. 

5.  UNDERRETNING OM FLYGING 

5.1. Underretning før flyging 

5.1.1.  Underretning om planlagt flyging med en tung eller middels tung ubemannet friballong skal gis til 

vedkommende enhet for lufttrafikktjenester senest sju dager før planlagt oppsending. 

5.1.2.  Underretning om den planlagte flygingen skal omfatte de av følgende opplysninger som vedkommende enhet 

for lufttrafikktjenester måtte kreve: 

a)  ballongflygingens identifikasjon eller prosjektets kodenavn, 

b)  ballongens klassifikasjon og beskrivelse, 

c)  SSR-kode, luftfartøyadresse eller NDB-frekvens, avhengig av hva som er relevant, 

d)  operatørens navn og telefonnummer, 

e)  oppsendingssted, 

f)  beregnet oppsendingstidspunkt (eller tidspunkt for første og siste oppsending, dersom det er flere 

oppsendinger),  
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g)  antall ballonger som skal oppsendes og planlagt tidsintervall mellom oppsendingene (dersom det er flere 

oppsendinger), 

h)  antatt oppstigningsretning, 

i)  marsjhøyde(r) (trykkhøyde), 

j)  beregnet flytid til passering av 18 000 m (60 000 fot) trykkhøyde eller til å nå marsjhøyden dersom denne er 

18 000 m (60 000 fot) eller lavere, samt ballongens beregnede geografiske posisjon. Dersom det gjelder 

fortløpende oppsendinger angis tiden når første og siste ballong i serien vil passere/nå gjeldende høydenivå 

(f.eks. 122136Z–130330Z), 

k)  beregnet dato og tidspunkt for opphør av flygingen og nedslagsfeltets/oppsamlingsstedets planlagte 

beliggenhet. Når det foretas ballongflyginger av lang varighet og beregnet dato og tidspunkt for opphør av 

flygingen og nedslagsfeltets planlagte beliggenhet derfor ikke kan forutsis med nøyaktighet, skal uttrykket 

«lang varighet» («long duration») benyttes. Dersom det er aktuelt med flere enn ett 

nedslagsfelt/oppsamlingsområde, oppgis hvert enkelt sammen med det beregnede tidspunktet for nedslaget. 

Dersom det gjelder en serie fortløpende nedslag, angis tidspunktet for det første og siste i serien 

(f.eks. 070330Z–072300Z). 

5.1.3.  Enhver endring av de forhåndsopplysningene som er gitt i samsvar med nr. 5.1, skal meddeles vedkommende 

enhet for lufttrafikktjenester senest seks timer før beregnet oppsendingstidspunkt eller, dersom det gjelder 

oppsending i forbindelse med undersøkelser av sol- eller kosmiske forstyrrelser og der tidsfaktoren er kritisk, 

senest 30 minutter før beregnet oppsending. 

5.2. Underretning om oppsending 

5.2.1.  Så snart en tung eller middels tung ubemannet friballong er oppsendt, skal operatøren underrette vedkommende 

enhet for lufttrafikktjenester om 

a)  ballongens identitetsbetegnelse, 

b)  oppsendingssted, 

c)  faktisk oppsendingstidspunkt, 

d)  beregnet tidspunkt der 18 000 m (60 000 fot) trykkhøyde vil bli passert, eller marsjhøyden nådd dersom 

denne er 18 000 m (60 000 fot) eller lavere, samt ballongens beregnede geografiske posisjon, og 

e)  eventuelle endringer i opplysninger som tidligere er gitt i henhold til nr. 5.1.2 bokstav g) og h). 

5.3. Underretning om avlysning 

5.3.1.  Operatøren skal underrette vedkommende enhet for lufttrafikktjenester så snart det er kjent at en planlagt 

flyging med tung eller middels tung ubemannet friballong som det er gitt underretning om i henhold til nr. 5.1, 

er avlyst. 

6.  POSISJONSREGISTRERING OG -RAPPORTERING 

6.1.  Operatøren av en tung ubemannet friballong i eller lavere enn 18 000 m (60 000 fot) trykkhøyde skal følge 

ballongens flygebane og videresende de rapportene om ballongens posisjon som vedkommende enhet for 

lufttrafikktjenester krever. Med mindre enheten for lufttrafikktjenester krever hyppigere rapporter om 

ballongens posisjon, skal operatøren registrere posisjonen hver annen time. 

6.2.  Operatøren av en tung ubemannet friballong over 18 000 m (60 000 fot) trykkhøyde skal følge ballongens 

bevegelser og videresende de rapportene om ballongens posisjon som vedkommende enhet for 

lufttrafikktjenester krever. Med mindre enheten for lufttrafikktjenester krever hyppigere rapporter om 

ballongens posisjon, skal operatøren registrere posisjonen hver 24. time. 

6.3.  Dersom en posisjon ikke lar seg registrere i samsvar med nr. 6.1 og 6.2, skal vedkommende enhet for 

lufttrafikktjenester umiddelbart underrettes om dette. Underretningen skal omfatte den sist registrerte 

posisjonen. Vedkommende enhet for lufttrafikktjenester skal umiddelbart underrettes når det igjen er mulig å 

spore ballongen.  
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6.4.  Én time før en planlagt nedstigning med en tung ubemannet friballong påbegynnes, skal operatøren videresende 

følgende opplysninger til vedkommende enhet for lufttrafikktjenester: 

a)  Den aktuelle geografiske posisjonen, 

b)  det aktuelle høydenivået (trykkhøyde), 

c)  eventuelt forventet tidspunkt for passering av 18 000 m (60 000 fot) trykkhøyde, 

d)  forventet nedslagstidspunkt og -sted. 

6.5.  Operatøren av en tung eller middels tung ubemannet friballong skal underrette vedkommende enhet for 

lufttrafikktjenester når flygingen er avsluttet. 

 ______  
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Tillegg 3 

Tabell over marsjhøyder 

1.1.  Følgende marsjhøyder skal overholdes: 

BANE(*) 

Fra 000 grader til 179 grader Fra 180 grader til 359 grader 

IFR-flyginger VFR-flyginger IFR-flyginger VFR-flyginger 

Høydenivå Høydenivå Høydenivå Høydenivå 

FL Fot Meter FL Fot Meter FL Fot Meter FL Fot Meter 

010 1 000 300 — — — 020 2 000 600 — — — 

030 3 000 900 035 3 500 1 050 040 4 000 1 200 045 4 500 1 350 

050 5 000 1 500 055 5 500 1 700 060 6 000 1 850 065 6 500 2 000 

070 7 000 2 150 075 7 500 2 300 080 8 000 2 450 085 8 500 2 600 

090 9 000 2 750 095 9 500 2 900 100 10 000 3 050 105 10 500 3 200 

110 11 000 3 350 115 11 500 3 500 120 12 000 3 650 125 12 500 3 800 

130 13 000 3 950 135 13 500 4 100 140 14 000 4 250 145 14 500 4 400 

150 15 000 4 550 155 15 500 4 700 160 16 000 4 900 165 16 500 5 050 

170 17 000 5 200 175 17 500 5 350 180 18 000 5 500 185 18 500 5 650 

190 19 000 5 800 195 19 500 5 950 200 20 000 6 100 205 20 500 6 250 

210 21 000 6 400 215 21 500 6 550 220 22 000 6 700 225 22 500 6 850 

230 23 000 7 000 235 23 500 7 150 240 24 000 7 300 245 24 500 7 450 

250 25 000 7 600 255 25 500 7 750 260 26 000 7 900 265 26 500 8 100 

270 27 000 8 250 275 27 500 8 400 280 28 000 8 550 285 28 500 8 700 

290 29 000 8 850    300 30 000 9 150    

310 31 000 9 450    320 32 000 9 750    

330 33 000 10 050    340 34 000 10 350    

350 35 000 10 650    360 36 000 10 950    

370 37 000 11 300    380 38 000 11 600    

390 39 000 11 900    400 40 000 12 200    

410 41 000 12 500    430 43 000 13 100    

450 45 000 13 700    470 47 000 14 350    

490 49 000 14 950    510 51 000 15 550    

osv. osv. osv.    osv. osv. osv.    

(*) Magnetisk bane, eller i polarområder på breddegrader over 70 grader og innenfor de forlengelser av slike områder som kan 

fastsettes av vedkommende myndigheter, rutenettbane som fastsatt ved et nett av linjer parallelle med Greenwich-meridianen 

plassert over et stereografisk polkart der retningen mot Nordpolen anvendes som nord i rutenettet. 
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Tillegg 4 

ATS-luftromklasser – tjenester som tilbys og krav til flygingen 

(jf. SERA.6001 og SERA.5025 b)) 

Klasse Type flyging Atskillelse Tjeneste som ytes Hastighetsbegrensninger(*) 
Krav til 

radiosamband 

Krav til uavbrutt 

toveis luft-til-bakke-

talekommunikasjon 

Krav til ATC-

klarering 

A Bare IFR Alle luftfartøyer Flygekontrolltjeneste Ikke relevant Ja Ja Ja 

B IFR Alle luftfartøyer Flygekontrolltjeneste Ikke relevant Ja Ja Ja 

VFR Alle luftfartøyer Flygekontrolltjeneste Ikke relevant Ja Ja Ja 

C IFR IFR fra IFR 

IFR fra VFR 

Flygekontrolltjeneste Ikke relevant Ja Ja Ja 

VFR VFR fra IFR 1)  Flygekontrolltjeneste for atskillelse fra IFR-trafikk 

2)  VFR/VFR-trafikkinformasjon 

 (og anbefaling om unnvikelsesmanøver på anmodning) 

250 knop IAS under 

3 050 m 

(10 000 fot) AMSL 

Ja Ja Ja 

D IFR IFR fra IFR Flygekontrolltjeneste samt trafikkinformasjon om VFR-flyginger 

(og anbefaling om unnvikelsesmanøver på anmodning) 

250 knop IAS under 

3 050 m 

(10 000 fot) AMSL 

Ja Ja Ja 

VFR Ingen IFR/VFR- og VFR/VFR-trafikkinformasjon (og anbefaling om 

unnvikelsesmanøver på anmodning) 

250 knop IAS under 

3 050 m 

(10 000 fot) AMSL 

Ja Ja Ja 

E IFR IFR fra IFR Flygekontrolltjeneste og trafikkinformasjon om VFR-flyginger så 

langt det er praktisk mulig 

250 knop IAS under 

3 050 m 

(10 000 fot) AMSL 

Ja Ja Ja 

VFR Ingen Trafikkinformasjon så langt det er praktisk mulig 250 knop IAS under 

3 050 m 

(10 000 fot) AMSL 

Nei(**) Nei(**) Nei 
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Klasse Type flyging Atskillelse Tjeneste som ytes Hastighetsbegrensninger(*) 

Krav til 

radiosamband 

Krav til uavbrutt 

toveis luft-til-bakke-

talekommunikasjon 

Krav til ATC-

klarering 

F IFR IFR fra IFR så langt det er 

praktisk mulig 

Rådgivningstjeneste for lufttrafikk, flygeinformasjonstjeneste på 

anmodning 

250 knop IAS under 

3 050 m 

(10 000 fot) AMSL 

Ja(***) Nei(***) Nei 

VFR Ingen Flygeinformasjonstjeneste på anmodning 250 knop IAS under 

3 050 m 

(10 000 fot) AMSL 

Nei(**) Nei(**) Nei 

G IFR Ingen Flygeinformasjonstjeneste på anmodning 250 knop IAS under 

3 050 m 

(10 000 fot) AMSL 

Ja(**) Nei(**) Nei 

VFR Ingen Flygeinformasjonstjeneste på anmodning 250 knop IAS under 

3 050 m 

(10 000 fot) AMSL 

Nei(**) Nei(**) Nei 

(*) Når gjennomgangshøyden er lavere enn 3 050 meter (10 000 fot) AMSL, bør flygenivå 100 brukes istedenfor 10 000 fot. Vedkommende myndighet kan også gi unntak for luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke 

kan opprettholde denne hastigheten. 

(**) Piloter skal opprettholde uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjonsvakt og om nødvendig etablere toveiskommunikasjon på den relevante kommunikasjonskanalen i RMZ. 

(***) Luft-til-bakke-talekommunikasjon er obligatorisk for flyginger som deltar i rådgivningstjenesten. Piloter skal opprettholde uavbrutt luft-til-bakke-talekommunikasjonsvakt og om nødvendig etablere toveiskommunikasjon på den relevante 

kommunikasjonskanalen i RMZ. 
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Tillegg 5 

KRAV TIL FLYSIKRINGSTJENESTER 

Tekniske krav til observasjoner fra luftfartøyer og talekommunikasjonsrapporter 

1.  INNHOLD I RAPPORTER FRA LUFTFARTØYER 

1.1. Særlige rapporter fra luftfartøyer 

1.1.1.  Særlige rapporter fra luftfartøyer skal inneholde følgende: 

 Meldingstypens betegnelse 

 Avsnitt 1 (posisjonsopplysninger) 

 Luftfartøyidentifikasjon 

 Posisjon eller bredde- og lengdegrad 

 Tid 

 Høydenivå eller høydeintervall 

Avsnitt 3 (flyværopplysninger) 

 Forhold som krever at det utstedes en særlig rapport fra luftfartøyer, velges fra listen i SERA.12005 a). 

2.  SÆRLIGE BESTEMMELSER OM RAPPORTERING AV VINDSKJÆR OG VULKANSK ASKE 

2.1. Rapportering av vindskjær 

2.1.1.  Ved rapportering av observasjoner fra luftfartøyer om vindskjær ved oppstigning eller innflyging, skal 

luftfartøytypen opplyses. 

2.1.2.  Når det ble rapportert om eller varslet vindskjær under oppstigning eller innflyging, men dette ikke forekom, 

skal fartøysjefen så snart som mulig underrette vedkommende enhet for lufttrafikktjenester, med mindre 

fartøysjefen vet at et tidligere luftfartøy allerede har underrettet vedkommende enhet. 

2.2. Rapportering av vulkansk aktivitet etter flyging 

2.2.1.  Når et luftfartøy ankommer en flyplass, skal luftfartøyoperatøren eller et flygebesetningsmedlem straks levere 

en utfylt rapport om vulkansk aktivitet til flyplassens flyværtjenestekontor, eller dersom et slikt kontor ikke er 

enkelt tilgjengelig for ankommende flygebesetningsmedlemmer, skal den utfylte rapporten behandles i samsvar 

med lokale ordninger fastsatt av flyværmyndigheten og luftfartøyoperatøren. 

2.2.2.  Den utfylte rapporten om vulkansk aktivitet som mottas av et flyværtjenestekontor, skal straks videresendes til 

det overvåkingskontoret for flyvær som har ansvaret for overvåking av flyvær i den flygeinformasjonsregionen 

der den vulkanske aktiviteten ble observert. 

 ______ 
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Tillegg til vedlegget 

Liste over felles avtalte avvik som skal meldes til ICAO i samsvar med artikkel 5 i denne forordning: 

ICAO vedlegg 2 

Avvik mellom denne forordning og de internasjonale standardene i vedlegg 2 (10. utgave, til og med endring 42) 

til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart 

Avvik A2-01  

ICAO vedlegg 2 

Kapittel 3 

3.2.2. 

Ny bestemmelse. I gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, SERA.3210 b), fastsettes 

følgende: 

«b) Et luftfartøy som er klar over at et annet luftfartøys manøvreringsdyktighet er redusert, 

skal vike for et slikt luftfartøy.» 

Avvik A2-02  

ICAO vedlegg 2 

Kapittel 3 

3.2.3.2 bokstav b) 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, SERA.3210, fastsettes følgende (understreket 

tekst tilføyes ICAO-standarden i vedlegg 2, 3.2.3.2 bokstav b)): 

«2) Med mindre de er stasjonære og på annen måte tilstrekkelig belyst, skal alle luftfartøyer 

på ferdselsområdet på en flyplass føre lys som angir deres ytterkanter, så langt dette er 

praktisk mulig» 

Avvik A2-03  

ICAO vedlegg 2 

Kapittel 3 

3.2.5 bokstav c) og 

d) 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, SERA.3225, avviker fra ICAO-standarden i 

vedlegg 2, 3.2.5 bokstav c) og d), ved at den fastsetter at bokstav c) og d) ikke får anvendelse 

for ballonger: 

«c) med unntak for ballonger, alltid svinge til venstre ved innflyging til landing og etter start, 

med mindre annet er angitt eller pålagt av flygekontrollen, 

d) med unntak for ballonger, lande og starte mot vinden med mindre sikkerhetshensyn, 

rullebanens utforming eller hensynet til lufttrafikken tilsier at en annen retning er å 

foretrekke.» 

Avvik A2-04  

ICAO vedlegg 2 

Kapittel 3 

3.3.1.2. 

ICAO vedlegg 2, 3.3.1.2 erstattes med gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 

SERA.4001 b). Avvikene mellom denne ICAO-standarden og denne unionsforordningen er 

følgende: 

– Med hensyn til VFR-flyginger planlagt over landegrensene avviker unionsforordningen 

(SERA.4001 b) nr. 5) fra ICAO-standarden i vedlegg 1, 3.3.1.2 bokstav e), ved at den 

understrekede teksten tilføyes: 

 «enhver flyging over internasjonale grenser med mindre annet fastsettes av de berørte 

statene.» 

– Med hensyn til VFR- og IFR-flyginger som planlegges gjennomført om natten, er et 

tilleggskrav tilføyd i unionsforordningen SERA.4001 b) nr. 6): 

«6) enhver flyging som planlegges gjennomført om natten, dersom den går ut over 

flyplassens nærområde» 

Dette avviket tas også opp i avvik A2-06 nedenfor for VFR. 

Avvik A2-05  

ICAO vedlegg 2 

Kapittel 3 

3.2.2.4. 

Ny bestemmelse. Gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, SERA.3210 c) nr. 3 i), 

avviker fra ICAO-standarden i vedlegg 2, 3.2.2.4 ved at følgende fastsettes: 

«i) Innhentende seilfly. Et seilfly som innhenter et annet seilfly, kan endre kurs til høyre eller 

venstre.» 
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Avvik A2-06  

ICAO vedlegg 2 

Kapittel 4 

4.3. 

Ny bestemmelse. ICAO vedlegg 2, 4.3 erstattes med gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 923/2012, SERA.5005 c). Avviket består i at det i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 923/2012 tilføyes følgende krav til når VFR-flyginger om natten kan tillates: 

«c)  Når dette er fastsatt av vedkommende myndighet, kan VFR-flyginger om natten tillates på 

følgende vilkår: 

1) Dersom luftfartøyet forlater flyplassens nærhet, skal det innleveres en reiseplan. 

2) Ved flyging skal det etableres og opprettholdes toveis radiokommunikasjon på den 

behørige kommunikasjonskanalen for lufttrafikktjenester, når en slik er tilgjengelig. 

3) VMC-minsteverdier for sikt og avstand fra skyer som angitt i tabell S5-1 gjelder med 

følgende unntak: 

i) Skydekkehøyden skal ikke være lavere enn 450 m (1 500 fot). 

ii) Unntatt som angitt i bokstav c) nr. 4 skal bestemmelsene om redusert flysikt 

fastsatt i tabell S5-1 bokstav a) og b) ikke gjelde. 

iii) I luftrom av klasse B, C, D, E, F og G ved og under en høyde på 900 m (3 000 fot) 

over MSL eller 300 m (1 000 fot) over bakken, idet det høyeste velges, skal piloten 

kontinuerlig ha sikt til bakken. 

iv) For helikoptre i luftrom av klasse F og G skal flysikten ikke være under 3 km, 

forutsatt at piloten har kontinuerlig sikt til bakken og at luftfartøyet manøvreres 

ved en hastighet som gir tilstrekkelig mulighet til å observere annen trafikk eller 

eventuelle hindre tidsnok til å unngå kollisjon. 

v) I fjellterreng kan vedkommende myndighet fastsette høyere VMC-minsteverdier 

for sikt og avstand fra skyer. 

4) Minsteverdier for skydekkehøyde, sikt og avstand fra skyer som er lavere enn de som 

er fastsatt i nr. 4.3 bokstav c) ovenfor, kan tillates for helikoptre i særlige tilfeller som 

ambulanseflyging, søke- og redningsaksjoner og brannslokking. 

5) Unntatt når det er nødvendig for start og landing eller etter uttrykkelig godkjenning 

fra vedkommende myndighet, skal en VFR-flyging om natten flys på et høydenivå som 

ikke er lavere enn laveste flygehøyde fastsatt av den staten hvis territorium overflys, 

eller dersom en slik laveste flygehøyde ikke er fastsatt: 

i) Over høytliggende områder eller i fjellområder på et høydenivå minst 600 m 

(2 000 fot) over det høyeste hinderet som befinner seg innenfor 8 km fra 

luftfartøyets beregnede posisjon. 

ii) Andre steder enn angitt i i) i en flygehøyde minst 300 m (1 000 fot) over det 

høyeste hinderet som befinner seg innenfor 8 km fra luftfartøyets beregnede 

posisjon.» 

Avvik A2-07  

ICAO vedlegg 2 

Kapittel 4 

4.6. 

ICAO vedlegg 2, 4.6 erstattes med gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, SERA.5005, 

der det i bokstav f) fastsettes følgende kriterium for hinder: 

«f) Med mindre det er nødvendig for start eller landing, eller med mindre det er gitt av 

vedkommende myndighet, skal en VFR-flyging ikke foretas 

1) over tettbebyggelse eller over folkeansamlinger i friluft i en høyde under 300 m 

(1 000 fot) over det høyeste hinderet innenfor en radius på 600 m fra luftfartøyet, 

2) over andre områder enn dem som er angitt i nr. 1, i en høyde som er lavere enn 150 m 

(500 fot) over bakken eller vannet, eller 150 m (500 fot) over det høyeste hinderet 

innenfor en radius på 150 m (500 fot) fra luftfartøyet.» 

Avvik A2-08  

ICAO vedlegg 2 

Kapittel 3 

3.8 og tillegg 2 

Ordene «i nød» i kapittel 3 del 3.8 inngår ikke i unionsretten, som dermed utvider 

eskortetjenestens formål til enhver type flyging som ber om slik tjeneste. Videre inngår 

bestemmelsene i tillegg 2 del 1.1–1.3 samt i tillegg A ikke i unionsretten. 
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ICAO vedlegg 11 

Avvik mellom denne forordning og de internasjonale standardene i vedlegg 11 (13. utgave, til og med 

endring 47-B) og 3 (17. utgave, til og med endring 75) til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart. 

Avvik A11-01  

ICAO vedlegg 11 

Kapittel 2 

Punkt 2.25.5 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, SERA.3401 d) nr. 1, avviker fra ICAO-

standarden i vedlegg 11, 2.25.5 ved at følgende fastsettes: 

«Riktig tid skal gis som minst nærmeste halve minutt.» 

Avvik A11-02  

ICAO vedlegg 11 

Kapittel 2 

Punkt 2.6.1 

Mulighet for unntak. I henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, SERA.6001, 

kan luftfartøyer overskride hastighetsgrensen på 250 knop når vedkommende myndighet har 

gitt unntak for luftfartøytyper som av tekniske eller sikkerhetsmessige årsaker ikke kan 

opprettholde denne hastigheten. 

Avvik A11-03  

ICAO vedlegg 11 

Kapittel 3 

Ny bestemmelse. I gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, SERA.8005 b), fastsettes 

følgende: 

b)  Klareringer som gis av flygekontrollenheter, skal sørge for atskillelse 

1)  mellom alle flyginger i luftrom av klasse A og B, 

2)  mellom IFR-flyginger i luftrom av klasse C, D og E, 

3)  mellom IFR-flyginger og VFR-flyginger i luftrom av klasse C, 

4)  mellom IFR-flyginger og spesielle VFR-flyginger, 

5)  mellom spesielle VFR-flyginger med mindre annet er fastsatt av vedkommende 

myndighet. 

 Dersom piloten på et luftfartøy ber om det og piloten på det andre luftfartøyet samtykker, 

og dersom dette er fastsatt av vedkommende myndighet for de tilfeller som er angitt under 

bokstav b) ovenfor i luftrom av klasse D og E, kan en flyging klareres forutsatt at den 

opprettholder sin egen atskillelse med hensyn til en særskilt del av flygingen under 

3 050 m (10 000 fot) under oppstigning eller nedstigning om dagen under værforhold for 

visuell flyging. 

Avvik A11-04  

ICAO vedlegg 11 

Kapittel 3 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, SERA.8015, fastsettes følgende (understreket 

tekst tilføyes ICAO-standarden i vedlegg 11, 3.7.3.1): 

e)  Tilbakelesing av klareringer og sikkerhetsrelaterte opplysninger 

1)  Flygebesetningen skal tilbakelese for flygelederen sikkerhetsrelaterte deler av 

klareringer og instrukser fra flygekontrollen som sendes via tale. Følgende skal alltid 

tilbakeleses: 

i) ruteklareringer fra flygekontrollen, 

ii) klareringer og instrukser til å kjøre inn på, lande på, starte fra, stanse før, krysse, 

takse eller kjøre tilbake på en rullebane, 

iii) opplysninger om bane i bruk, høydemålerinnstilling, SSR-koder, nytildelte 

kommunikasjonskanaler, instrukser om høydenivå, kurs- og hastighetsinstrukser, 

iv) gjennomgangsnivåer, enten de er angitt av flygelederen eller inngår i en ATIS-

utsending. 

Avvik A11-05  

ICAO vedlegg 11 

Kapittel 3 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, SERA.8015 e) nr. 2, fastsettes følgende 

(understreket tekst tilføyes ICAO-standarden i vedlegg 11, 3.7.3.1.1): 

2)  Andre klareringer eller instrukser, herunder betingede klareringer og instrukser for taksing, 

skal gjentas eller bekreftes på en slik måte at det tydelig viser at de er forstått og vil bli 

fulgt. 
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Avvik A11-06  

ICAO vedlegg 11 

Kapittel 3 

Ny bestemmelse. I gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, SERA.5010, fastsettes 

følgende: 

SERA.5010 Spesielle VFR-flyginger i kontrollsoner 

Spesielle VFR-flyginger kan tillates innenfor en kontrollsone, med forbehold om en ATC-

klarering. Med mindre vedkommende myndighet har gitt tillatelse til helikoptre i særlige 

tilfeller som ambulanseflyging, søke- og redningsaksjoner og brannslokking, gjelder dessuten 

følgende vilkår: 

a)  for piloten: 

1)  klar av skyer og med sikt til jordoverflaten, 

2)  flysikten skal være minst 1 500 m eller for helikoptre minst 800 m, 

3)  hastigheten skal være 140 knop IAS eller lavere, som gir tilstrekkelig mulighet til å 

observere annen trafikk eller eventuelle hindre tidsnok til å unngå kollisjon, og 

b)  for flygekontrollen: 

1)  bare om dagen dersom ikke annet er godkjent av vedkommende myndighet, 

2)  bakkesikten skal være minst 1 500 m eller, for helikoptre, minst 800 m, 

3)  skydekkehøyden skal være minst 180 m (600 fot). 

Avvik A03-07  

ICAO vedlegg 3 

Kapittel 5 

Ny bestemmelse. I gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012, SERA.12005, fastsettes 

følgende: 

b)  Vedkommende myndigheter skal om nødvendig fastsette andre forhold som skal 

rapporteres av alle luftfartøyer, når de forekommer eller observeres. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1079/2012 

av 16. november 2012 

om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i Det felles europeiske luftrom(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkings-

forordningen)(1), særlig artikkel 3 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 8 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om 

fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom (rammeforordningen)(2) har 

Kommisjonen gitt Eurocontrol i oppdrag å utarbeide 

krav til en samordnet innføring av luft-til-bakke-

talekommunikasjon basert på 8,33 kHz kanalavstand. 

Denne forordning bygger på rapporten av 12. juli 2011, 

som er et resultat av oppdraget. 

2) Første fase av oppdraget førte til vedtakelse av 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1265/2007 av 

26. oktober 2007 om fastsettelse av kanalavstand ved 

luft-til-bakke-talekommunikasjon i Det felles 

europeiske luftrom(3), som tok sikte på en samordnet 

innføring av luft-til-bakke-talekommunikasjon basert på 

8,33 kHz kanalavstand i luftrommet over flygenivå 195 

(«FL 195»). 

3) Særlige bestemmelser i forordning (EF) nr. 1265/2007, i 

hovedsak om framgangsmåter, hadde allerede fått 

anvendelse i luftrommet under FL 195. 

4) Tidligere konverteringer til 8,33 kHz kanalavstand over 

FL 195 har redusert kapasitetsproblemet på 

frekvensområdet, men ikke fjernet det. Flere 

medlemsstater opplever at det blir stadig vanskeligere å 

dekke etterspørselen etter nye frekvenstildelinger i 

frekvensbåndet 117,975-137 MHz («VHF-båndet») for 

mobile radiokommunikasjonstjenester for luftfarten 

langs sivile ruter (Aeronautical Mobile Route Service, 

AMRS). 

5) Den eneste realistiske muligheten for å løse 

kapasitetsproblemet i VHF-båndet på mellomlang og 

lang sikt er å fortsette innføringen av luft-til-bakke-

talekommunikasjon basert på 8,33 kHz kanalavstand. 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 320 av 

17.11.2012, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 233/2013 av 13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 34. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26. 

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(3) EUT L 283 av 27.10.2007, s. 25. 

6) Dersom framtidig etterspørsel etter frekvenstildelinger 

ikke dekkes, vil det forsinke eller umuliggjøre 

forbedringer med sikte på å øke kapasiteten i 

luftrommet, noe som vil føre til ytterligere forsinkelser 

og gi betydelige kostnader. 

7) Nettforvalteren som ble opprettet ved kommisjons-

forordning (EU) nr. 677/2011 av 7. juli 2011 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av 

nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og om 

endring av forordning (EU) nr. 691/2010(4), samordner 

og harmoniserer prosessene og framgangsmåtene for å 

gjøre forvaltningen av luftfartsfrekvenser mer effektiv. 

Nettforvalteren skal også samordne arbeidet med tidlig 

påvisning av frekvensbehov og med å finne løsninger på 

frekvensproblemer. 

8) En harmonisert frekvensutnyttelse i hele det europeiske 

luftrommet som hører inn under medlemsstatenes 

ansvar for særlige bruksformål, vil ytterligere 

optimalisere bruken av begrensede radio-

spektrumressurser. Ved en konvertering av frekvenser 

til 8,33 kHz kanalavstand bør det derfor tas hensyn til 

nettforvalterens mulige tiltak for å harmonisere 

frekvensbruken, i hovedsak for kommunikasjon mellom 

luftfartøyer innen allmennflyging og for særlige 

bruksformål knyttet til virksomhet innen 

allmennflyging. 

9) Investeringer som er gjort som et resultat av forordning 

(EF) nr. 1265/2007, har redusert kostnadene betydelig 

for innføring av 8,33 kHz kanalavstand i luftrommet 

under FL 195 for ytere av flysikringstjenester og for 

operatører som flyr over FL 195. 

10) Kravet om at luftfartøyer innen allmennflyging som er 

underlagt visuellflygereglene, skal ha radioutstyr med 

mulighet for 8,33 kHz kanalavstand, vil medføre 

betydelige kostnader og begrensede driftsfordeler for 

nevnte luftfartøyer. 

11) Spesifikasjonen ED-23B fra Den europeiske 

organisasjon for utstyr til sivil luftfart (Eurocae) bør 

anses som tilstrekkelig dokumentasjon på overholdelse 

med hensyn til det flybårne utstyrets kapasitet. 

12) Flybåret utstyr som oppfyller spesifikasjonen ED-23C 

fra Eurocae, gir forbedrede kommunikasjonsegenskaper. 

Dette bør derfor anses som det foretrukne alternativet 

framfor ED-23B, når det er mulig. 

13) I ordningene for statlige luftfartøyer bør det tas hensyn 

til disse luftfartøyenes særlige begrensninger, med 

hensiktsmessige gjennomføringsdatoer.  

  

(4) EUT L 185 av 15.7.2011, s. 1. 

2017/EØS/79/41 
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14) Denne forordning bør ikke omfatte militære operasjoner 

og militær trening, i samsvar med i artikkel 1 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004. 

15) Medlemsstater der de kombinerte frekvenskravene til 

Den nordatlantiske traktats organisasjon («NATO») har 

anvendelse, bør beholde frekvensen 122,1 MHz med  

25 kHz kanalavstand for statlige luftfartøyer som ikke 

har radioutstyr med mulighet for 8,33 kHz kanalavstand, 

fram til et passende alternativ er funnet. 

16) Med sikte på å opprettholde eller forbedre eksisterende 

sikkerhetsnivåer ved drift bør medlemsstatene påse at de 

berørte parter gjennomfører en sikkerhetsvurdering, 

herunder fareidentifikasjon, risikovurdering og 

risikoreduksjon. En harmonisert gjennomføring av disse 

rutinene for systemer som omfattes av denne 

forordning, gjør det nødvendig å fastsette særlige 

sikkerhetskrav for alle kravene til samvirkingsevne og 

ytelse. 

17) Gjennomføringsreglene for samvirkingsevne bør i 

samsvar med forordning (EF) nr. 552/2004 beskrive de 

særlige framgangsmåter for samsvarsvurdering som skal 

brukes for å vurdere komponentenes samsvar eller 

bruksegnethet og for å vurdere systemene. 

18) Markedets modenhet for komponenter som omfattes av 

denne forordning, er slik at deres samsvar eller 

bruksegnethet kan vurderes gjennom intern 

produksjonskontroll etter framgangsmåter basert på 

modul A i vedlegg II til 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(1). 

19) Av klarhetshensyn bør forordning (EF) nr. 1265/2007 

oppheves. 

20) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes det krav til samordnet innføring av 

luft-til-bakke-talekommunikasjon basert på 8,33 kHz 

kanalavstand. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på alt radioutstyr som 

brukes i frekvensbåndet 117,975-137 MHz («VHF-båndet») for 

mobile radiokommunikasjonstjenester for luftfarten langs sivile 

ruter (Aeronautical Mobile Route Service, AMRS), herunder 

systemer, deres komponenter og tilhørende framgangsmåter. 

  

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 

2.  Denne forordning får anvendelse på behandlingssystemer 

for flygedata som yter tjenester til flygekontrollenheter som 

betjener den allmenne lufttrafikken, deres komponenter og 

tilhørende framgangsmåter. 

3.  Denne forordning får anvendelse på alle flyginger som 

gjennomføres som allmenn lufttrafikk i luftrommet i Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfarts (ICAO) EUR-

område, der medlemsstatene har ansvar for å yte 

lufttrafikktjenester i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 550/2004(2). 

4.  Konverteringskravene skal ikke gjelde for 

frekvenstildelinger 

a)  som skal beholde 25 kHz kanalavstand for følgende 

frekvenser: 

i) nødfrekvensen (121,5 MHz), 

ii) ekstrafrekvensen for søke- og redningsaksjoner 

(123,1 MHz), 

iii) VDL-frekvensene (VHF digital link, VDL) 

(136,725 MHz, 136,775 MHz, 136,825 MHz, 

136,875 MHz, 136,925 MHz og 136,975 MHz), 

iv) ACARS-frekvensene (Aircraft Communications 

Addressing and Reporting System, ACARS) 

(131,525 MHz, 131,725 MHz og 131,825 MHz), 

b)  der det brukes forskjøvet bærebølge med 25 kHz 

kanalavstand. 

5.  Mulighet for 8,33 kHz kanalavstand skal ikke kreves for 

radioutstyr som bare skal brukes i en eller flere 

frekvenstildelinger som skal beholde 25 kHz kanalavstand. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 anvendelse. Videre menes med: 

1) «kanal» en numerisk identifikasjon som brukes i 

forbindelse med innstilling av talekommunikasjonsutstyr, 

og som muliggjør entydig identifikasjon av gjeldende 

radiofrekvens og tilhørende kanalavstand, 

2) «8,33 kHz kanalavstand» kanalavstand der kanalenes 

nominelle senterfrekvenser er atskilt i intervaller på  

8,33 kHz, 

3) «radioutstyr» alt installert, bærbart eller håndholdt utstyr 

som er beregnet for å sende og/eller motta signaler i VHF-

båndet, 

4) «sentralt register» et register der den nasjonale 

frekvensforvalteren registrerer de nødvendige 

driftsmessige, tekniske og administrative opplysninger for 

hver frekvenstildeling i samsvar med forordning (EU) 

nr. 677/2011,  

  

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 
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5) «konvertering til 8,33 kHz» å erstatte en frekvenstildeling 

som er registrert i det sentrale registeret og bruker 25 kHz 

kanalavstand, med en frekvenstildeling som bruker  

8,33 kHz kanalavstand, 

6) «frekvenstildeling» en tillatelse gitt av en medlemsstat til å 

bruke en radiofrekvens eller radiofrekvenskanal under 

angitte forhold med henblikk på bruk av radioutstyr, 

7) «operatør» en person, en organisasjon eller et foretak som 

utfører eller tilbyr seg å utføre en luftfartsoperasjon, 

8) «flyginger utført i samsvar med visuellflygereglene» alle 

flyginger utført i samsvar med visuellflygereglene som 

fastsatt i vedlegg 2 til Chicago-konvensjonen av 1944 om 

internasjonal sivil luftfart («Chicago-konvensjonen»), 

9) «statlig luftfartøy» et luftfartøy som brukes av militæret, 

tollvesenet eller politiet, 

10) «bruk av forskjøvet bærebølge» situasjon der tildelt 

driftsmessig dekningsområde ikke kan sikres med én 

enkelt bakkesender alene, og der signalene fra to eller flere 

bakkesendere er forskjøvet fra kanalenes nominelle 

senterfrekvens for å minimere interferensproblemene, 

11) «luftfartøyets radioutstyr» en eller flere radioer som finnes 

om bord i luftfartøyet og brukes av et autorisert 

flygebesetningsmedlem under flyging, 

12) «radiooppgradering» å bytte ut radioutstyr med radioutstyr 

av en annen modell eller med et annet delenummer, 

13) «tildelt driftsmessig dekningsområde» det luftrom der en 

bestemt tjeneste ytes, og der tjenesten har frekvensvern, 

14) «flygekontrollenhet» («ATC-enhet») kontrollsentral, 

innflygingskontrollenhet eller kontrolltårn på flyplassen, 

15) «arbeidsstasjon» innredning med det tekniske utstyr der en 

ansatt i lufttrafikktjenesten («ATS») utfører oppgaver 

knyttet til vedkommendes driftsmessige ansvar, 

16) «radiotelefoni» en form for radiokommunikasjon som 

primært er beregnet på informasjonsutveksling i form av 

tale, 

17) «avtalebrev» en avtale mellom to tilstøtende ATS-enheter 

som angir hvordan deres respektive ATS-ansvar skal 

samordnes, 

18) «integrert system for innledende behandling av 

reiseplaner» («IFPS») et system innen Det europeiske nett 

for lufttrafikkstyring gjennom hvilket det ytes en 

sentralisert tjeneste for behandling og distribusjon av 

reiseplaner som håndterer mottak, validering og 

distribusjon av reiseplaner innenfor det luftrom som 

omfattes av denne forordning, 

19) «statlig luftfartøy beregnet på transport» statlig luftfartøy 

med faste vinger som er beregnet på transport av personer 

og/eller last, 

20) «lufthavnoperatør» lufthavnadministrasjon som definert i 

rådsforordning (EØF) nr. 95/93(1), 

21) «operatørkontrollkommunikasjon» kommunikasjon 

gjennomført av luftfartøyoperatører, som også påvirker 

lufttransportsikkerheten og flygingenes regelmessighet og 

effektivitet. 

Artikkel 4 

Krav til samvirkingsevne og ytelse for radioutstyr 

1.  Produsenter av radioutstyr som er beregnet til bruk i VHF-

båndet, eller deres godkjente representanter etablert i Unionen 

skal sikre at alt radioutstyr som markedsføres fra  

17. november 2013, skal ha mulighet for 8,33 kHz 

kanalavstand. 

2.  Ytere av flysikringstjenester, operatører og andre brukere 

eller eiere av radioutstyr skal sikre at alt radioutstyr som tas i 

bruk fra 17. november 2013, har mulighet for 8,33 kHz 

kanalavstand. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at luftfartøyer med individuelle 

luftdyktighetsbevis eller individuelle flygetillatelser som er 

utstedt i Unionen for første gang fra 17. november 2013 og 

inneholder krav om radioutstyr, har radioutstyr med mulighet 

for 8,33 kHz kanalavstand. 

4.  Ytere av flysikringstjenester, operatører og andre brukere 

eller eiere av radioutstyr skal sikre at radioutstyret har mulighet 

for 8,33 kHz kanalavstand når det gjennomføres radio-

oppgraderinger fra 17. november 2013. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at alt radioutstyr har mulighet 

for 8,33 kHz kanalavstand senest 31. desember 2017, unntatt 

radioutstyr på bakken som drives av ytere av 

flysikringstjenester. 

6.  I tillegg til mulighet for 8,33 kHz kanalavstand skal 

utstyret nevnt i nr. 1–5 kunne ta inn kanaler med 25 kHz 

kanalavstand. 

7.  Brukere eller eiere av radioutstyr på bakken med mulighet 

for 8,33 kHz kanalavstand skal sikre at ytelsen til dette 

radioutstyret og sender-/mottakerkomponenten på bakken er i 

samsvar med ICAO-standardene angitt i vedlegg II nr. 1.  

  

(1) EFT L 14 av 22.1.1993, s. 1. 
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8.  Brukere eller eiere av radioutstyr i luftfartøyer med 

mulighet for 8,33 kHz kanalavstand skal sikre at ytelsen til 

dette radioutstyret er i samsvar med ICAO-standardene angitt i 

vedlegg II nr. 2. 

Artikkel 5 

Operatørers plikter 

1.  En operatør skal ikke bruke et luftfartøy over FL 195 med 

mindre luftfartøyets radioutstyr har mulighet for 8,33 kHz 

kanalavstand. 

2.  Fra 1. januar 2014 skal en operatør ikke bruke et luftfartøy 

som føres i henhold til instrumentflygereglene, i luftromklasse 

A, B eller C i medlemsstatene som er oppført i vedlegg I, med 

mindre radioutstyret i luftfartøyet har mulighet for 8,33 kHz 

kanalavstand. 

3.  Med hensyn til kravet angitt i nr. 2 om radioutstyr om 

bord med mulighet for 8,33 kHz kanalavstand skal en operatør 

ikke bruke et luftfartøy som føres i henhold til 

visuellflygereglene, i områder med 8,33 kHz kanalavstand med 

mindre radioutstyret i luftfartøyet har mulighet for 8,33 kHz 

kanalavstand. 

4.  Uten at det berører artikkel 2 nr. 5 skal en operatør fra 

1. januar 2018 ikke bruke et luftfartøy i luftrom hvor det er krav 

om at det må finnes radioutstyr om bord, med mindre 

luftfartøyets radioutstyr har mulighet for 8,33 kHz 

kanalavstand. 

Artikkel 6 

Krav ved konvertering til 8,33 kHz 

1.  For sektorer med en nedre grense på eller over FL 195 

skal medlemsstatene sikre at alle frekvenstildelinger for 

talekommunikasjon konverteres til 8,33 kHz kanalavstand. 

2.  Dersom det under ekstraordinære omstendigheter ikke er 

mulig å overholde nr. 1, skal medlemsstatene underrette 

Kommisjonen om årsakene til dette. 

3.  Medlemsstater som er oppført i vedlegg I, skal senest 

31. desember 2014 gjennomføre et antall nye konverteringer til 

8,33 kHz kanalavstand som tilsvarer minst 25 % av det samlede 

antallet frekvenstildelinger med 25 kHz kanalavstand som er 

registrert i det sentrale registeret og tildelt en bestemt 

kontrollsentral («ACC») i en medlemsstat. Disse 

konverteringene skal ikke være begrenset til ACC-

frekvenstildelinger og skal ikke omfatte frekvenstildelinger for 

operatørkontrollkommunikasjon. 

4.  Det samlede antallet statlige ACC-frekvenstildelinger med 

25 kHz kanalavstand som er angitt i nr. 3, skal ikke ta hensyn 

til 

a)  frekvenstildelinger der det brukes forskjøvet bærebølge 

med 25 kHz kanalavstand, 

b)  frekvenstildelinger som beholder 25 kHz kanalavstand som 

følge av et sikkerhetskrav, 

c)  frekvenstildelinger med 25 kHz kanalavstand som brukes 

av statlige luftfartøyer. 

5.  Medlemsstater som er oppført i vedlegg I, skal senest 

31. desember 2013 meddele Kommisjonen antallet 

konverteringer som kan gjennomføres i henhold til nr. 3. 

6.  Dersom målet på 25 % som er angitt i nr. 3 og 4, ikke kan 

oppnås, skal medlemsstaten i sin meddelelse til Kommisjonen 

legge fram en begrunnelse for at målet på 25 % ikke er nådd, og 

foreslå en alternativ dato for når disse konverteringene skal 

være gjennomført. 

7.  Meddelelsen til Kommisjonen skal også angi de 

frekvenstildelinger der konvertering ikke er mulig, og begrunne 

hvorfor konvertering ikke er mulig. 

8.  Medlemsstater som er oppført i vedlegg I, skal sikre at 

alle frekvenstildelinger for operatørkontrollkommunikasjon i 

det sentrale registeret fra 1. januar 2015 er frekvenstildelinger 

med 8,33 kHz kanalavstand. 

9.  Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å overholde 

nr. 8, skal medlemsstatene senest 31. desember 2014 meddele 

Kommisjonen hvilke frekvenstildelinger for 

operatørkontrollkommunikasjon som ikke vil bli konvertert, og 

begrunne hvorfor konverteringene ikke vil gjennomføres. 

10.  Medlemsstatene skal sikre at alle frekvenstildelinger er 

konvertert til 8,33 kHz kanalavstand senest 31. desember 2018 

med unntak av 

a)  frekvenstildelinger som beholder 25 kHz kanalavstand som 

følge av et sikkerhetskrav, 

b)  frekvenstildelinger med 25 kHz kanalavstand som brukes 

av statlige luftfartøyer. 

Artikkel 7 

Ytere av flysikringstjenesters plikter 

1.  Ytere av flysikringstjenester skal sikre at deres 

talekommunikasjonssystemer med 8,33 kHz kanalavstand gir 

mulighet for en driftsmessig akseptabel talekommunikasjon 

mellom flygeledere og flygere innenfor det tildelte 

driftsmessige dekningsområdet. 

2.  I samsvar med kommisjonsforordning (EF) 

nr. 1032/2006(1) skal ytere av flysikringstjenester gjennomføre 

prosessene for underretning og innledende koordinering i sine 

behandlingssystemer for flygedata på følgende måte: 

a)  opplysninger om en flygings mulighet for 8,33 kHz 

kanalavstand skal overføres mellom ATC-enheter,  

  

(1) EUT L 186 av 7.7.2006, s. 27. 



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/575 

 

b)  opplysninger om en flygings mulighet for 8,33 kHz 

kanalavstand skal gjøres tilgjengelige på den relevante 

arbeidsstasjonen, 

c)  flygelederen skal kunne endre opplysningene om en 

flygings mulighet for 8,33 kHz kanalavstand. 

Artikkel 8 

Tilhørende framgangsmåter 

1.  Ytere av flysikringstjenester, operatører og andre brukere 

av radioutstyr skal sikre at alle seks sifre i den numeriske 

identifikasjonen brukes til å identifisere sendekanalen ved 

radiotelefonikommunikasjon, unntatt når både femte og sjette 

siffer er null, da bare de fire første sifrene skal brukes. 

2.  Ytere av flysikringstjenester, operatører og andre brukere 

av radioutstyr skal sikre at deres framgangsmåter for luft-til-

bakke-talekommunikasjon er i samsvar med ICAO-

bestemmelsene angitt i vedlegg II nr. 3. 

3.  Ytere av flysikringstjenester skal sikre at gjeldende 

framgangsmåter for luftfartøyer som har radioutstyr med 

mulighet for 8,33 kHz kanalavstand, og for luftfartøyer som 

ikke har slikt utstyr, er spesifisert i avtalebrevene mellom ATS-

enhetene. 

4.  Alle operatører, og agenter som opptrer på deres vegne, 

skal sikre at bokstaven Y er registrert i rubrikk 10 i reiseplanen 

for luftfartøyer som har radioutstyr med mulighet for 8,33 kHz 

kanalavstand. 

5.  Når det planlegges flyging i luftrom der det kreves at 

luftfartøyet har radioutstyr om bord med mulighet for 8,33 kHz 

kanalavstand, skal operatører, og agenter som opptrer på deres 

vegne, sikre at rett betegnelse føres inn i reiseplanen for 

luftfartøyer som ikke har det obligatoriske utstyret om bord, 

men som er gitt unntak fra dette kravet. 

6.  Ved endring av status for en flygings mulighet for 8,33 

kHz kanalavstand skal operatører, eller agenter som opptrer på 

deres vegne, sende en endringsmelding til IFPS med rett 

betegnelse i relevant rubrikk. 

7.  Nettforvalteren skal sikre at IFPS behandler og 

distribuerer opplysninger om mulighet for 8,33 kHz 

kanalavstand som de har mottatt i reiseplanene. 

Artikkel 9 

Ordninger for statlige luftfartøyer 

1.  Medlemsstatene skal sikre at statlige luftfartøyer beregnet 

på transport som brukes i flyginger over FL 195, har radioutstyr 

med mulighet for 8,33 kHz kanalavstand. 

2.  Dersom anskaffelsesproblemer forhindrer overholdelse av 

nr. 1, skal medlemsstatene sikre at statlige luftfartøyer beregnet 

på transport som brukes i flyginger over FL 195, har radioutstyr 

med mulighet for 8,33 kHz kanalavstand senest 31. desember 

2012. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at statlige luftfartøyer som ikke 

er beregnet på transport og brukes i flyginger over FL 195, har 

radioutstyr med mulighet for 8,33 kHz kanalavstand. 

4.  Medlemsstater kan innvilge unntak fra nr. 3 på grunn av 

a)  tvingende begrensninger av teknisk eller budsjettmessig art, 

b)  anskaffelsesproblemer. 

5.  Dersom anskaffelsesproblemer forhindrer overholdelse av 

nr. 3, skal medlemsstatene innen 31. desember 2015 sikre at 

statlige luftfartøyer som ikke er beregnet på transport og brukes 

i flyginger over FL 195, har radioutstyr med mulighet for 8,33 

kHz kanalavstand. 

6.  Medlemsstatene skal sikre at nye statlige luftfartøyer som 

tas i bruk fra 1. januar 2014, har radioutstyr med mulighet for 

8,33 kHz kanalavstand. 

7.  Medlemsstatene skal sikre at når radioutstyr om bord i 

statlige luftfartøyer skal oppgraderes fra og med 1. januar 2014, 

skal det nye radioutstyret ha mulighet for 8,33 kHz 

kanalavstand. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at alle statlige luftfartøyer har 

radioutstyr med mulighet for 8,33 kHz kanalavstand senest 

31. desember 2018. 

9.  Uten at det berører nasjonale framgangsmåter for 

meddelelse av opplysninger om statlige luftfartøyer skal 

medlemsstatene senest 30. juni 2018 oversende Kommisjonen 

listen over statlige luftfartøyer som ikke kan utstyres med 

radioutstyr med mulighet for 8,33 kHz kanalavstand i samsvar 

med nr. 8, som følge av 

a)  tvingende begrensninger av teknisk eller budsjettmessig art, 

b)  anskaffelsesproblemer. 

10.  Dersom anskaffelsesproblemer forhindrer overholdelse av 

nr. 8, skal medlemsstatene innen 30. juni 2018 også underrette 

Kommisjonen om hvilken dato det berørte luftfartøy vil ha 

radioutstyr med mulighet for 8,33 kHz kanalavstand. Datoen 

skal ikke være senere enn 31. desember 2020. 

11.  Nr. 8 får ikke anvendelse på statlige luftfartøyer som tas 

ut av drift innen 31. desember 2025.  
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12.  Ytere av lufttrafikktjenester skal sikre at statlige 

luftfartøyer som ikke har radioutstyr med mulighet for 8,33 kHz 

kanalavstand, kan mottas, forutsatt at de kan håndteres sikkert 

innenfor kapasitetsbegrensningene til systemet for 

lufttrafikkstyring på UHF- eller 25 kHz-frekvenstildelinger. 

13.  Medlemsstatene skal offentliggjøre framgangsmåtene for 

håndtering av statlige luftfartøyer som ikke har radioutstyr med 

mulighet for 8,33 kHz kanalavstand, i nasjonale 

luftfartspublikasjoner. 

14.  Ytere av lufttrafikktjenester skal årlig underrette 

medlemsstaten som har utpekt dem, om sine planer for 

håndtering av statlige luftfartøyer som ikke har radioutstyr med 

mulighet for 8,33 kHz kanalavstand, idet det tas hensyn til 

kapasitetsbegrensninger knyttet til framgangsmåtene nevnt i 

nr. 13. 

Artikkel 10 

Sikkerhetskrav 

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at de 

berørte parter før enhver endring i eksisterende systemer nevnt i 

artikkel 2 nr. 1 eller før innføring av nye systemer gjennomfører 

en sikkerhetsvurdering, herunder fareidentifikasjon, 

risikovurdering og risikoreduksjon. Ved sikkerhetsvurderingen 

skal det minst tas hensyn til kravene angitt i vedlegg III. 

Artikkel 11 

Komponenters samsvar eller bruksegnethet 

1.  Før det utstedes en EF-erklæring om samsvar eller 

bruksegnethet i henhold til artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 552/2004, skal produsenter av komponenter til systemene 

nevnt i artikkel 2 nr. 1 i denne forordning vurdere disse 

komponentenes samsvar eller bruksegnethet etter kravene 

fastsatt i del A i vedlegg IV til denne forordning. 

2.  Når et sertifikat utstedt i samsvar med europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 216/2008(1) gjelder komponenter, 

skal det anses som en EF-erklæring om samsvar eller 

bruksegnethet dersom det omfatter påvisning av overholdelse 

av denne forordnings gjeldende krav til samvirkingsevne, ytelse 

og sikkerhet. 

Artikkel 12 

Verifisering av systemer 

1.  Ytere av flysikringstjenester som kan påvise eller har 

påvist for den nasjonale tilsynsmyndigheten at de oppfyller 

vilkårene i vedlegg V, skal verifisere systemene nevnt i artikkel 

2 nr. 1 i samsvar med kravene fastsatt i vedlegg IV del C. 

2. Ytere av flysikringstjenester som ikke kan påvise at de 

oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg V, skal sette bort til et 

meldt organ den verifisering av systemer som er nevnt i 

  

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

artikkel 2 nr. 1. Verifiseringen skal foretas i samsvar med 

kravene fastsatt i vedlegg IV del D. 

3.  Når et sertifikat utstedt i samsvar med forordning (EF) 

nr. 216/2008 gjelder systemer, skal det anses som en EF-

verifiseringserklæring dersom det omfatter påvisning av 

overholdelse av denne forordnings gjeldende krav til 

samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet. 

Artikkel 13 

Tilleggskrav 

1.  Medlemsstatene skal sikre at alle relevante berørte parter 

gjøres behørig oppmerksom på de krav som er fastsatt i denne 

forordning, og at de får tilstrekkelig opplæring for sine 

arbeidsoppgaver. 

2.  Nettforvalteren skal sikre at personalet som driver det 

IFPS som anvendes ved planlegging av flyginger, gjøres 

behørig oppmerksom på de krav som er fastsatt i denne 

forordning, og at de får tilstrekkelig opplæring for sine 

arbeidsoppgaver. 

3.  Yterne av flysikringstjenester skal 

a)  utarbeide og ajourføre driftshåndbøker med de nødvendige 

instruksjoner og opplysninger, slik at alt berørt personale 

kan anvende denne forordning, 

b)  sikre at håndbøkene nevnt i bokstav a) er tilgjengelige og 

holdes à jour, og at ajourføringen og distribusjonen av dem 

er gjenstand for hensiktsmessig kvalitets- og 

dokumentasjonshåndtering, 

c)  sikre at arbeidsmetodene og driftsrutinene er i samsvar med 

denne forordning. 

4.  Nettforvalteren skal sørge for at den sentraliserte tjenesten 

for behandling og distribusjon av reiseplaner 

a)  utarbeider og ajourfører driftshåndbøker med de 

nødvendige instruksjoner og opplysninger, slik at alt berørt 

personale kan anvende denne forordning, 

b)  sikrer at håndbøkene nevnt i bokstav a) er tilgjengelige og 

holdes à jour, og at ajourføringen og distribusjonen av dem 

er gjenstand for hensiktsmessig kvalitets- og 

dokumentasjonshåndtering, 

c)  sikrer at arbeidsmetodene og driftsrutinene er i samsvar 

med denne forordning. 

5.  Operatørene skal sikre at personalet som anvender 

radioutstyr, gjøres behørig oppmerksom på denne forordning, at 

de får tilstrekkelig opplæring i bruk av dette utstyret, og at det 

om mulig finnes instruksjoner i førerkabinen. 

6.  Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å 

sikre samsvar med denne forordning, herunder offentliggjøring 

av relevante opplysninger i de nasjonale luftfartspublikasjoner. 
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Artikkel 14 

Unntak 

1.  Medlemsstatene kan innenfor rammen av artikkel 4 første 

ledd i kommisjonsforordning (EF) nr. 730/2006(1) gi 

midlertidige unntak fra forpliktelser om utstyr om bord som 

fastsatt i artikkel 5 nr. 1 i denne forordning for flyginger utført i 

samsvar med visuellflygereglene. 

2.  Medlemsstater kan treffe lokale tiltak og gi unntak fra 

overholdelse av artikkel 4 nr. 5, artikkel 5 nr. 4 og artikkel 6 

nr. 10 i tilfeller med begrenset virkning på nettet. 

3.  Medlemsstater som treffer lokale tiltak nevnt i nr. 2, skal 

gi Kommisjonen nærmere opplysninger som begrunner behovet 

for unntak, senest ett år før datoene angitt i artikkel 4 nr. 5, 

artikkel 5 nr. 4 og artikkel 6 nr. 10. 

  

(1) EUT L 128 av 16.5.2006, s. 3. 

4.  Innen seks måneder etter mottak av slike nærmere 

opplysninger fra medlemsstatene i henhold til nr. 3 og etter 

samråd med nettforvalteren kan Kommisjonen vurdere på nytt 

ethvert unntak som er gitt i henhold til nr. 2, dersom virkningen 

på nettet ikke er begrenset. 

Artikkel 15 

Oppheving 

Forordning (EF) nr. 1265/2007 oppheves. 

Artikkel 16 

Ikrafttredelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

 ______  

VEDLEGG I 

Medlemsstater nevnt i artikkel 5 og 6 

Medlemsstatene nevnt i artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 nr. 3, 5 og 8 er følgende: 

– Tyskland, 

– Irland, 

– Frankrike, 

– Italia, 

– Luxembourg, 

– Ungarn, 

– Nederland, 

– Østerrike, 

– Det forente kongerike. 

 ______  

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 II 

ICAO-bestemmelser nevnt i artikkel 4 og 8 

1.  Kapittel 2 «Aeronautical Mobile Service», avsnitt 2.1 «Air-ground VHF communication system characteristics» 

og avsnitt 2.2 «System characteristics of the ground installations» i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind III 

del 2 (2. utgave — juli 2007, med endring nr. 85). 

2.  Kapittel 2 «Aeronautical Mobile Service», avsnitt 2.1 «Air-ground VHF communication system characteristics», 

avsnitt 2.3.1 «Transmitting function» og avsnitt 2.3.2 «Receiving function», unntatt underavsnitt 2.3.2.8 «VDL — 

Interference Immunity Performance», i vedlegg 10 i Chicago-konvensjonen, bind III del 2 (2. utgave — juli 2007, 

med endring nr. 85). 

3.  Avsnitt 12.3.1.4 «8,33 kHz channel spacing» i ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (15. utgave – 2007, med endring 

nr. 2). 

 ______  

VEDLEGG III 

Krav som er angitt i artikkel 10, og som det skal tas hensyn til ved sikkerhetsvurderingen 

1.  Ved sikkerhetsvurderingen skal det tas hensyn til kravene til samvirkingsevne og ytelse fastsatt i artikkel 4 nr. 6, 7 

og 8 og artikkel 7 nr. 1 og 2. 

2.  Ved sikkerhetsvurderingen skal det tas hensyn til kravene til tilhørende framgangsmåter fastsatt i artikkel 8. 

3.  Ved sikkerhetsvurderingen skal det tas hensyn til ordningene for statlige luftfartøyer fastsatt i artikkel 9 nr. 13 og 

14. 

4.  Ved sikkerhetsvurderingen skal det tas hensyn samsvarskravene fastsatt i artikkel 13 nr. 1, 2, 5 og 6. 

5.  Når en frekvenstildeling skal konverteres til 8,33 kHz kanalavstand, skal medlemsstatene sikre at den nye 

frekvenstildelingen testes i en prøveperiode av passende varighet samtidig som sikker drift verifiseres, før 

registrering i det sentrale registeret. 

6.  Medlemsstatene skal sikre at det ved konvertering til 8,33 kHz kanalavstand tas hensyn til ICAOs veiledning om 

frekvensplanleggingskriterier som beskrevet i del II — «VHF Air-Ground Communications Frequency 

Assignment Planning Criteria» i EUR Frequency Management Manual — ICAO EUR Doc. 011. 

7.  Ytere av flysikringstjenester skal sikre at framgangsmåter for håndtering av luftfartøyer som ikke har radioutstyr 

med mulighet for 8,33 kHz kanalavstand, og som brukes i luftrom der det kreves radioutstyr med mulighet for  

8,33 kHz kanalavstand om bord, offentliggjøres og anvendes når det er nødvendig. 

8.  Ytere av flysikringstjenester og/eller lufthavnoperatører skal sikre at framgangsmåter for håndtering av kjøretøyer 

som ikke har radioutstyr med mulighet for 8,33 kHz kanalavstand, i lufthavnområder der det brukes 8,33 kHz 

kanalavstand, offentliggjøres og anvendes når det er nødvendig. 

9.  Medlemsstater som konverterer frekvenstildelinger til 8,33 kHz kanalavstand i en del av sitt luftrom, skal 

a)  sikre at operatører av luftfartøyer som opererer i nevnte luftrom, er underrettet om at nevnte luftfartøyer må ha 

radioutstyr med mulighet for 8,33 kHz kanalavstand, 

b)  sikre at nødvendig opplæring gis til flygebesetningsmedlemmene som bruker radioer med 25 kHz 

kanalavstand i luftrom der det er påkrevd med radioutstyr med mulighet for 8,33 kHz kanalavstand om bord, 

som angitt i artikkel 2 nr. 5, 

c)  før konverteringen gjennomføre en lokal sikkerhetsvurdering som tar hensyn til all trafikk som forventes å 

passere i nevnte luftrom, og til de mulige problemene som kan oppstå som følge av de 

talekommunikasjonssystemer som er i bruk i alt omgivende luftrom. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

DEL A 

Krav til vurderingen av komponenters samsvar eller bruksegnethet som nevnt i artikkel 11 

1.  Verifiseringen skal påvise komponenters samsvar eller bruksegnethet med hensyn til ytelseskravene i denne 

forordning når de brukes i prøvingsmiljøet. 

2)  Produsentens anvendelse av modulen beskrevet i del B anses som en egnet framgangsmåte for samsvarsvurdering 

for å sikre og erklære komponenters samsvar. Tilsvarende eller strengere framgangsmåter tillates også. 

DEL B 

Modul for intern produksjonskontroll 

1.  Denne modul beskriver framgangsmåten der produsenten eller dennes godkjente representant som er etablert i 

Unionen og oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, sikrer og erklærer at de aktuelle komponenter oppfyller kravene 

i denne forordning. Produsenten eller dennes godkjente representant som er etablert i Unionen, skal utarbeide en 

skriftlig erklæring om samsvar eller bruksegnethet i samsvar med nr. 3 i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 552/2004. 

2.  Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen beskrevet i nr. 4. Produsenten eller dennes godkjente 

representant som er etablert i Unionen, skal oppbevare dokumentasjonen og stille den til rådighet for relevante 

nasjonale tilsynsmyndigheter for inspeksjonsformål og for ytere av flysikringstjenester som integrerer disse 

komponentene i sine systemer, i minst ti år etter at de siste komponentene er produsert. Produsenten eller dennes 

godkjente representant som er etablert i Unionen, skal underrette medlemsstatene om hvor og hvordan ovennevnte 

tekniske dokumentasjon er tilgjengelig. 

3.  Dersom produsenten ikke er etablert i Unionen, skal vedkommende utpeke én eller flere personer som skal 

markedsføre komponentene i Unionen. Denne personen eller disse personene skal underrette medlemsstatene om 

hvor og hvordan den tekniske dokumentasjonen kan stilles til rådighet. 

4.  Den tekniske dokumentasjonen skal påvise at komponentene oppfyller kravene i denne forordning. 

Dokumentasjonen skal, i den grad det er relevant for vurderingen, omfatte konstruksjon, produksjon og drift av 

komponentene. 

5.  Produsenten eller dennes godkjente representant skal oppbevare en kopi av erklæringen om samsvar eller 

bruksegnethet sammen med den tekniske dokumentasjonen. 

DEL C 

Krav til verifiseringen av systemer nevnt i artikkel 12 nr. 1 

1.  Verifiseringen av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal påvise disse systemenes samsvar med kravene i denne 

forordning til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet i et vurderingsmiljø som gjenspeiler systemenes driftsmiljø. 

Særlig gjelder følgende: 

– verifiseringen av kommunikasjonssystemer skal påvise at 8,33 kHz kanalavstand er i bruk for 

talekommunikasjon i samsvar med artikkel 4, og at ytelsen til talekommunikasjonssystemene med 8,33 kHz 

kanalavstand er i samsvar med artikkel 4 nr. 7, 

– verifiseringen av behandlingssystemer for flygedata skal påvise at funksjonaliteten beskrevet i artikkel 7 nr. 2 er 

korrekt gjennomført. 

2.  Verifiseringen av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal utføres i samsvar med relevant og anerkjent praksis for 

prøving. 

3.  Prøvingsverktøyene for verifisering av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal ha relevant funksjonalitet. 

4.  Verifiseringen av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal frambringe de opplysningene i de tekniske dataene som 

kreves i henhold til nr. 3 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 552/2004, herunder følgende opplysninger: 

– beskrivelse av gjennomføringen, 

– rapport om de inspeksjoner og prøvinger som er gjennomført før systemet tas i bruk. 

5.  Yteren av flysikringstjenester skal ha ansvar for verifiseringsarbeidet og skal særlig 

– fastsette et egnet driftsmessig og teknisk vurderingsmiljø som gjenspeiler driftsmiljøet, 

– verifisere at prøvingsplanen beskriver den integrasjon av systemer som er angitt i artikkel 2 nr. 1, i et 

driftsmessig og teknisk vurderingsmiljø,  
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– verifisere at prøvingsplanen fullt ut dekker relevante krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet i denne 

forordning, 

– sikre sammenheng og kvalitet i den tekniske dokumentasjonen og prøvingsplanen, 

– planlegge prøvingens gjennomføring, personalressurser og installering og konfigurering av prøvings-

plattformen, 

– utføre inspeksjoner og prøvinger som angitt i prøvingsplanen, 

– skrive rapporten der resultatene av inspeksjonene og prøvingene framlegges. 

6.  Yteren av flysikringstjenester skal sikre at systemene angitt i artikkel 2 nr. 1 som drives i et driftsmessig 

vurderingsmiljø, oppfyller denne forordnings krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet. 

7.  Når verifiseringen viser at kravene er oppfylt, skal yterne av flysikringstjenester utarbeide en EF-

verifiseringserklæring for systemet og framlegge den for den nasjonale tilsynsmyndighet sammen med tekniske 

data, slik det kreves i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 552/2004. 

DEL D 

Krav til verifiseringen av systemer nevnt i artikkel 12 nr. 2 

1.  Verifiseringen av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal påvise disse systemenes samsvar med kravene i denne 

forordning til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet i et vurderingsmiljø som gjenspeiler systemenes driftsmiljø. 

Særlig gjelder følgende: 

– verifiseringen av kommunikasjonssystemer skal påvise at 8,33 kHz kanalavstand er i bruk for 

talekommunikasjon i samsvar med artikkel 4, og at ytelsen til talekommunikasjonssystemene med 8,33 kHz 

kanalavstand er i samsvar med artikkel 4 nr. 7, 

– verifiseringen av behandlingssystemer for flygedata skal påvise at funksjonaliteten beskrevet i artikkel 7 nr. 2 er 

korrekt gjennomført. 

2.  Verifiseringen av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal utføres i samsvar med relevant og anerkjent praksis for 

prøving. 

3.  Prøvingsverktøyene for verifisering av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal ha relevant funksjonalitet. 

4.  Verifiseringen av systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 skal frambringe de opplysningene i de tekniske dataene som 

kreves i henhold til nr. 3 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 552/2004, herunder følgende opplysninger: 

– beskrivelse av gjennomføringen, 

– rapport om de inspeksjoner og prøvinger som er gjennomført før systemet tas i bruk. 

5.  Yteren av flysikringstjenester skal fastsette et egnet driftsmessig og teknisk vurderingsmiljø som gjenspeiler 

driftsmiljøet, og skal få verifisering utført av et meldt organ. 

6.  Det meldte organ skal ha ansvar for verifiseringsarbeidet og skal særlig 

– verifisere at prøvingsplanen beskriver den integrasjon av systemer som er angitt i artikkel 2 nr. 1, i et 

driftsmessig og teknisk vurderingsmiljø, 

– verifisere at prøvingsplanen fullt ut dekker relevante krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet i denne 

forordning, 

– sikre sammenheng og kvalitet i den tekniske dokumentasjonen og prøvingsplanen, 

– planlegge prøvingens gjennomføring, personalressurser og installering og konfigurering av prøvings-

plattformen, 

– utføre inspeksjoner og prøvinger som angitt i prøvingsplanen, 

– skrive rapporten der resultatene av inspeksjonene og prøvingene framlegges. 

7.  Det meldte organ skal sikre at systemene angitt i artikkel 2 nr. 1 som drives i et driftsmessig vurderingsmiljø, 

oppfyller denne forordnings krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet. 

8.  Når verifiseringen viser at kravene er oppfylt, skal det meldte organ utarbeide et samsvarssertifikat for oppgavene 

det har utført. 

9.  Deretter skal yteren av flysikringstjenester utarbeide en EF-verifiseringserklæring for systemet og framlegge den 

for den nasjonale tilsynsmyndighet sammen med tekniske data, slik det kreves i henhold til artikkel 6 i forordning 

(EF) nr. 552/2004. 

 ______ 
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VEDLEGG V 

Vilkår nevnt i artikkel 12 

1.  Yteren av flysikringstjenester skal ha innført rapporteringsmetoder i organisasjonen som sikrer og påviser at 

verifiseringsarbeidet utføres upartisk og uavhengig. 

2.  Yteren av flysikringstjenester skal sikre at personalet som deltar i verifiseringen, utfører kontrollene med størst 

mulig faglig integritet, har best mulige tekniske kvalifikasjoner og er helt fri for press og påvirkning, særlig 

økonomisk, som kan få innvirkning på deres vurdering eller på kontrollresultatene, særlig fra personer eller 

grupper av personer som påvirkes av kontrollresultatene. 

3.  Yteren av flysikringstjenester skal sikre at personalet som deltar i verifiseringen, har tilgang til utstyr som gjør det 

mulig for dem å utføre de nødvendige kontrollene korrekt. 

4.  Yteren av flysikringstjenester skal sikre at personalet som deltar i verifiseringen, har solid teknisk og faglig 

utdanning, tilfredsstillende kjennskap til kravene i forbindelse med den verifisering de skal utføre, tilstrekkelig 

erfaring med slikt arbeid og ferdigheter til å utarbeide de erklæringer, registreringer og rapporter som påviser at 

verifiseringen er utført. 

5.  Yteren av flysikringstjenester skal sikre at personalet som deltar i verifiseringen, er i stand til å utføre sine 

kontroller på en upartisk måte. Deres godtgjøring skal ikke avhenge av antallet utførte kontroller eller av 

resultatene av slike kontroller. 

 ____________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 21. februar 2011 

om fastsettelse av felles ytelsesmål og varslingsterskler for Den europeiske union når det gjelder 

yting av flysikringstjenester for årene 2012–2014 

(2011/121/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler 

for opprettelse av et felles europeisk luftrom (ramme-

forordningen)(1), særlig artikkel 11 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsforordning (EF) nr. 691/2010 av  

29. juli 2010 om fastsettelse av en ytelsesordning for 

flysikringstjenester og nettfunksjoner og om endring av 

forordning (EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles 

krav til yting av flysikringstjenester(2) er det fastsatt at 

Kommisjonen skal vedta felles ytelsesmål for Den 

europeiske union. 

2) Kommisjonen holdt 27. mai 2010 et samråd om metoder 

og prosesser for å fastsette felles ytelsesmål for Den 

europeiske union, med deltakelse fra alle berørte parter 

oppført i artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF)  

nr. 549/2004. 

3) I henhold til artikkel 3 i forordning (EU) nr. 691/2010 

utpekte Kommisjonen 29. juli 2010 et organ for 

ytelsesvurdering som skal bistå i gjennomføringen av 

ytelsesordningen. 

4) Organet for ytelsesvurdering har i samarbeid med 

EASA utarbeidet forslag til felles ytelsesmål for Den 

europeiske union, som ble oversendt de berørte parter 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 48 av 23.2.2011,  

s. 16, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 234/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 29 av 22.5.2014, s. 35. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(2) EUT L 201 av 3.8.2010, s. 1. 

2. august 2010 for samråd i henhold til artikkel 9 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 691/2010. 

5) Forslaget til felles ytelsesmål for EU når det gjelder 

miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet som organet for 

ytelsesvurdering har framlagt, er blitt kontrollert av 

EASA for sikre at målene er i samsvar med de 

overordnede sikkerhetsmålene. 

6) Organet for ytelsesvurdering avgav 27. september 2010 

sine anbefalinger til Kommisjonen når det gjelder felles 

ytelsesmål for Den europeiske union for tidsrommet 

2012–2014 i en rapport der hver enkelt anbefaling 

underbygges med en beskrivelse av hvilke 

forutsetninger og hvilken logikk som ligger til grunn for 

fastsettelsen av målene, og der vedleggene inneholder et 

samrådsdokument som oppsummerer samrådsprosessen, 

og et oppfølgingsdokument som skisserer hvordan 

kommentarene er tatt hensyn til under utarbeidelsen av 

anbefalingene til Kommisjonen. 

7) De felles ytelsesmålene for Den europeiske union 

bygger på opplysninger som var tilgjengelige for 

Kommisjonen og organet for ytelsesvurdering før 

24. november 2010. Etter de prognosene som 

medlemsstatene har oversendt Kommisjonen og 

Eurocontrol i henhold til bestemmelsene i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006(3), forventes 

det en gjennomsnittlig fastsatt enhetssats i Den 

europeiske union for flysikringstjenester i 

underveisfasen på 55,91 euro i 2014 (uttrykt i faste 

2009-priser), med mellomliggende årlige verdier på 

58,38 euro for 2012 og 56,95 euro for 2013. Disse 

verdiene omfatter Eurocontrols seneste planlagte 

kostnader, herunder en engangsreduksjon for EUs 

medlemsstater på 0,69 euro per underveistjenesteenhet i 

2011. Idet det tas hensyn til rapporten fra organet for 

ytelsesvurdering og de effektivitetsforbedringer som kan 

ventes ved en gradvis og samordnet gjennomføring av 

alle elementer i annen pakke for Det felles europeiske 

luftrom, mener Kommisjonen at EUs felles mål for 

kostnadseffektivitet kan fastsettes på et nivå som ligger 

under det som er angitt i medlemsstatenes seneste 

konsoliderte planer.  

  

(3) EUT L 341 av 7.12.2006, s. 3. 

2017/EØS/79/42 
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8) Den europeiske hovedplan for lufttrafikkstyring, som er 

et levende dokument som utgjør det omforente veikartet 

for både utvikling og iverksetting av SESAR, ble 

godkjent av Rådet 30. mars 2009(1). Planen inneholder 

Kommisjonens politiske visjon og strategiske mål for 

Det felles europeiske luftrom samt dets teknologiske 

søyle innenfor de sentrale ytelsesområdene sikkerhet, 

miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet, og fastsettelsen 

av felles ytelsesmål for Den europeiske union bør 

regnes som et ledd i prosessen for å nå disse målene. 

9) I den første referanseperioden for ytelsesordningen bør 

Kommisjonen, med bistand fra EASA, vurdere og 

validere de sentrale ytelsesindikatorene for sikkerhet, 

for å sikre at sikkerhetsrisikoen identifiseres, reduseres 

og håndteres på en hensiktsmessig måte. 

Medlemsstatene bør overvåke og offentliggjøre disse 

sentrale ytelsesindikatorene, og de kan fastsette mål i 

samsvar med dette. 

10) Ved anvendelsen av betraktning 18, artikkel 10 og 13, 

vedlegg II nr. 1.2 og vedlegg III nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 691/2010 trenger ikke nødvendigvis de nasjonale 

ytelsesmålene eller ytelsesmålene for den funksjonelle 

luftromsblokken være lik de felles ytelsesmålene for 

Den europeiske union, men de bør være i samsvar med 

disse felles ytelsesmålene. Dette samsvaret bør 

gjenspeiles i de nasjonale ytelsesplanene eller 

ytelsesplanene for den funksjonelle luftromsblokken. 

11) Kommisjonens vurdering av de nasjonale ytelsesplanene 

og ytelsesmålene eller ytelsesplanene og ytelsesmålene 

for den funksjonelle luftromsblokken bør være 

altomfattende, der hvert enkelt mål bør vektes mot de 

andre på en balansert måte, og der det tas hensyn til 

berettigede kompromisser mellom forskjellige 

ytelsesområder, samtidig som det tas hensyn til de 

overordnede sikkerhetsmålene. Det bør tas hensyn til 

lokale forhold, særlig i stater som har lave enhetssatser 

eller er underlagt den europeiske støtteordning, for 

eksempel kostnadsreduserende tiltak som allerede er 

gjort, planlagte kostnader til særlige programmer for 

bedre ytelse på bestemte ytelsesområder og særlige 

forhold som omfatter gode så vel som dårlige resultater. 

Ved anvendelsen av artikkel 13 nr. 1 i forordning (EU) 

nr. 691/2010 bør det tas tilstrekkelig hensyn til hvordan 

situasjonen kan ha utviklet seg mellom datoen da de 

felles målene for Den europeiske union ble vedtatt og 

datoen for vurderingen. Ved vurderingen bør det også 

tas hensyn til de framskritt som alt er gjort av 

medlemsstatene på de forskjellige sentrale ytelses-

områdene, særlig på området kostnadseffektivitet, etter 

at europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1070/2009(2) ble vedtatt. 

12) Ved anvendelsen av bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 1794/2006 bør det være tillatt for medlemsstatene å 

overføre de inntekter eller tap som har oppstått til og 

med året 2011. 

  

(1) Rådsbeslutning 2009/320/EF (EUT L 95 av 9.4.2009, s. 41). 

(2) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 34. 

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Felles ytelsesmål for Den europeiske union 

For den referanseperioden for ytelse som begynner  

1. januar 2012 og slutter 31. desember 2014, skal de felles 

ytelsesmålene for Den europeiske union være følgende: 

a) miljømål: en forbedring på 0,75 prosentpoeng av 

indikatoren for gjennomsnittlig horisontal flygeeffektivitet 

underveis i 2014, sammenlignet med situasjonen i 2009, 

b) kapasitetsmål: en forbedring av gjennomsnittlig ATFM-

forsinkelse underveis, slik at denne utgjør høyst 0,5 minutt 

per flyging i 2014, 

c) kostnadseffektivitetsmål: en reduksjon av den 

gjennomsnittlige fastsatte enhetssatsen i Den europeiske 

union for flysikringstjenester i underveisfasen fra 

59,97 euro i 2011 til 53,92 euro i 2014 (uttrykt i faste 2009-

priser), med mellomliggende årlige verdier på 57,88 euro 

for 2012 og 55,87 euro for 2013. 

Artikkel 2 

Varslingsterskler 

1)  For alle sentrale ytelsesindikatorer som anvendes på 

referanseperioden for ytelse, skal varslingsterskelen for 

aktivering av varslingsordningen nevnt i artikkel 18 i 

forordning (EU) nr. 691/2010 være et avvik i løpet av et 

kalenderår på minst 10 % av den faktiske trafikken som 

registreres av organet for ytelsesvurdering, sett i forhold til 

trafikkprognosene nevnt i artikkel 3. 

2)  For indikatoren for kostnadseffektivitet skal 

kostnadsutviklingens varslingsterskel for aktivering av 

varslingsordningen nevnt i artikkel 18 i forordning (EU) 

nr. 691/2010 være et avvik i løpet av et kalenderår på minst 

10 % av det faktiske kostnadsnivået på EU-plan som registreres 

av organet for ytelsesvurdering, sett i forhold til de fastsatte 

referansekostnadene nevnt i artikkel 3. 

Artikkel 3 

Forutsetninger 

Artikkel 1 og 2 i denne beslutning bygger på følgende 

forutsetninger: 

1)  Trafikkprognoser på EU-plan, uttrykt i underveis-

tjenesteenheter: 108 776 000 i 2012, 111 605 000 i 2013 og 

114 610 000 i 2014. 

2)  Fastsatte referansekostnader på EU-plan (uttrykt i faste 

2009-priser): 6 296 000 000 euro i 2012, 6 234 000 000 

euro i 2013 og 6 179 000 000 euro i 2014.  
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Artikkel 4 

Revisjon av felles mål for Den europeiske union 

I samsvar med artikkel 16 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU)  

nr. 691/2010 skal Kommisjonen beslutte å revidere de felles 

målene for EU som er fastsatt i artikkel 1, dersom den før 

referanseperiodens begynnelse har omfattende dokumentasjon 

på at de opprinnelige dataene, forutsetningene og/eller 

begrunnelsene som ble brukt til å fastsette de opprinnelige 

felles målene for EU, ikke lenger gjelder. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den 

europeiske unions tidende. Nasjonale ytelsesplaner eller 

ytelsesplaner for funksjonelle luftromsblokker som vedtas etter 

1. januar 2012, skal ha tilbakevirkende kraft fra og med 

referanseperiodens første dag. 

Utferdiget i Brussel 21. februar 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 657/2013 

av 10. juli 2013 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 om fastsettelse av kanalavstand ved 

talekommunikasjon i Det felles europeiske luftrom(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsfor-

ordningen)(1), særlig artikkel 3 nr. 5, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler 

for opprettelse av et felles europeisk luftrom (rammeforord-

ningen)(2), særlig artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 1079/2012(3) stilles det krav om en samordnet 

innføring av luft-til-bakke-talekommunikasjon basert på 

8,33 kHz kanalavstand for å øke antallet tilgjengelige 

frekvenser for luft-til-bakke-talekommunikasjon og 

muliggjøre en økning i antallet luftromssektorer og 

tilhørende flygekontrollkapasitet. 

2)  Formålet med artikkel 6 nr. 3 i gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 1079/2012 var å innføre et 

mål for medlemsstatene oppført i vedlegg I, der antallet 

nye konverteringer til 8,33 kHz kanalavstand skal 

tilsvare minst 25 % av det samlede antallet 25 kHz-

frekvenstildelinger for alle kontrollsentraler i 

medlemsstaten. Den nåværende offentliggjorte teksten i 

artikkel 6 nr. 3 kan imidlertid tolkes som en mindre 

ambisiøs forpliktelse, noe som i praksis kan innebære at 

oppgaven med å generere ytterligere frekvenser 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 11.7.2013,  

s. 37, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 235/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 29 av 22.5.2014, s. 36. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26. 

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(3) EUT L 320 av 17.11.2012, s. 14. 

reduseres betydelig for medlemsstater med flere enn én 

kontrollsentral. 

3)  Formålet med endringen er å klargjøre artikkel 6 nr. 3 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012, og den 

opprinnelige anvendelsesdatoen for nevnte rettsakt bør 

derfor opprettholdes. 

4)  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 bør 

derfor endres. 

5)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Artikkel 6 nr. 3 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 

skal lyde: 

«3.  Medlemsstater som er oppført i vedlegg I, skal senest 

31. desember 2014 gjennomføre et antall nye 

konverteringer til 8,33 kHz kanalavstand som tilsvarer 

minst 25 % av det samlede antallet frekvenstildelinger for 

25 kHz kanalavstand som er registrert i det sentrale 

registeret og tildelt kontrollsentraler («ACC») i 

medlemsstaten. Disse konverteringene skal ikke være 

begrenset til ACC-frekvenstildelinger og skal ikke omfatte 

frekvenstildelinger for operatørkontrollkommunikasjon.» 

Artikkel 2 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 7. desember 2012.  

2017/EØS/79/43 

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

Utferdiget i Brussel, 10. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1207/2011 

av 22. november 2011 

om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske 

luftrom(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 552/2004 av 10. mars 2004 om samvirkingsevnen i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforord-

ningen)(1), særlig artikkel 3 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonen har i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 549/2004 

av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for 

opprettelse av et felles europeisk luftrom 

(rammeforordningen)(2) gitt Eurocontrol i oppdrag å 

utarbeide krav til ytelse og samvirkingsevne for 

overvåking innenfor Det europeiske nett for 

lufttrafikkstyring (EATMN). Denne forordning bygger 

på rapporten av 9. juli 2010, som er et resultat av 

oppdraget. 

2) Sammenhengende drift forutsetter ensartethet i de 

minstekrav til atskillelse av luftfartøyer som anvendes i 

Det felles europeiske luftrom. 

3) For å sikre samvirkingsevne bør det anvendes felles 

prinsipper ved utveksling av overvåkingsdata mellom 

systemer. I tillegg bør det fastsettes minstekrav til 

kapasitet og ytelse for flybårne komponenter i 

overvåkingssystemer. 

4) Kapasiteten til overvåkingssystemenes flybårne 

komponenter bør gi yterne av flysikringstjenester 

fleksibilitet til å velge de mest hensiktsmessige 

bakkebaserte overvåkingsløsningene for sine særskilte 

miljøer. 

5) Gjennomføringen av denne forordning bør ikke påvirke 

innføringen av andre overvåkingsprogrammer og  

-teknologier som gir fordeler i bestemte miljøer. 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 305 av 

23.11.2011, s. 35, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 236/2013 av 13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 37. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 26. 

(2) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

6) Operatørene bør varsles i god tid når de må utstyre nye 

luftfartøyer og eksisterende flåter med ny kapasitet. 

Dette bør det tas hensyn til når det fastsettes frister for 

installasjon av påbudt utstyr. 

7) Kriteriene for eventuelle unntak, særlig på grunnlag av 

økonomiske eller tvingende tekniske hensyn, bør 

fastsettes slik at det i særtilfeller kan tillates at 

operatørene ikke utstyrer bestemte luftfartøytyper med 

noe av den nødvendige kapasiteten. Det bør fastsettes 

hensiktsmessige framgangsmåter slik at Kommisjonen 

kan treffe beslutninger om dette. 

8) Den 24-biters ICAO-luftfartøyadressen bør tildeles og 

brukes i samsvar med de krav som er fastsatt av Den 

internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO), for 

å sikre samvirking mellom luft- og bakkebaserte 

overvåkingssystemer. 

9) Det grunnlaget som er lagt gjennom 

luftfartøyoperatørenes innføring av «ADS-B Out»-

kapasitet, bør gjøre det mulig å innføre bakkebaserte 

programmer og lette innføringen av framtidige flybårne 

programmer. 

10) EATMN-systemene bør støtte innføringen av avanserte 

omforente og validerte driftsmodeller for alle faser av 

flygingen, særlig som omhandlet i ATM-hovedplanen 

for utvikling av neste generasjon av det europeiske 

system for lufttrafikkstyring (SESAR). 

11) Ytelsen til systemene og deres komponenter innenfor 

rammen av denne forordning bør regelmessig vurderes, 

samtidig som det tas hensyn til deres lokale driftsmiljø. 

12) Ensartet anvendelse av særlige framgangsmåter i hele 

Det felles europeiske luftrom er avgjørende for å oppnå 

samvirkingsevne og sammenhengende drift. 

13) Spektrum som brukes av overvåkingssystemer, bør 

beskyttes mot skadelig interferens. Medlemsstatene bør 

treffe nødvendige tiltak i den forbindelse.  

2017/EØS/79/44 
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14) Denne forordning bør ikke omfatte militære operasjoner 

og militær trening som nevnt i artikkel 1 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004. 

15) Med sikte på å opprettholde eller forbedre eksisterende 

sikkerhetsnivåer ved drift bør det kreves at 

medlemsstatene sikrer at berørte parter gjennomfører en 

sikkerhetsvurdering, herunder fareidentifikasjon, 

risikovurdering og risikoreduksjon. Harmonisert 

gjennomføring av disse framgangsmåtene på systemer 

som omfattes av denne forordning, krever at det 

fastsettes særlige sikkerhetskrav for alle samvirkings- 

og ytelseskrav. 

16) Gjennomføringsreglene for samvirkingsevne bør i 

henhold til forordning (EF) nr. 552/2004 beskrive de 

særlige framgangsmåtene for samsvarsvurdering som 

skal benyttes for å vurdere samsvar eller bruksegnethet 

for komponenter og for å verifisere systemer. 

17) Når det gjelder lufttrafikktjenester som ytes 

hovedsakelig til luftfartøyer i allmenn lufttrafikk under 

militær overvåking, kan innkjøpsbegrensninger være til 

hinder for at denne forordning overholdes. 

18) Tiltakene i denne forordning er i samsvar med uttalelse 

fra Komiteen for Det felles luftrom — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordning fastsetter kravene til de systemene som bidrar 

til å frambringe overvåkingsdata, deres komponenter og 

tilhørende framgangsmåter for å sikre harmonisering av disse 

systemenes ytelse, samvirkingsevne og effektivitet i Det 

europeiske nett for lufttrafikkstyring (EATMN) og for sivil-

militær koordinering. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Denne forordning får anvendelse på overvåkingskjeden 

som består av 

a)  flybårne overvåkingssystemer, deres komponenter og 

tilhørende framgangsmåter, 

b)  bakkebaserte overvåkingssystemer, deres komponenter og 

tilhørende framgangsmåter, 

c)  systemer for behandling av overvåkingsdata, deres 

komponenter og tilhørende framgangsmåter, 

d)  bakke-til-bakke-kommunikasjonssystemer, deres kompo-

nenter og tilhørende framgangsmåter som brukes til 

distribusjon av overvåkingsdata. 

2.  Denne forordning får anvendelse på alle flyginger som 

gjennomføres som allmenn lufttrafikk i samsvar med 

instrumentflygereglene i luftrommet som er angitt i artikkel 1 

nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 551/2004(1), med unntak av artikkel 7 nr. 3 og artikkel 7 

nr. 4 som får anvendelse på alle flyginger som gjennomføres 

som allmenn lufttrafikk. 

3.  Denne forordning får anvendelse på alle ytere av 

lufttrafikktjenester som leverer flygekontrolltjenester på 

grunnlag av overvåkingsdata, og på ytere av kommunikasjons-, 

navigasjons- eller overvåkingstjenester som bruker systemene 

omhandlet i nr. 1. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene i artikkel 2 i forordning 

(EF) nr. 549/2004 anvendelse. 

Videre menes med: 

1) «overvåkingsdata» ethvert dataelement, tidsstemplet eller 

ikke, i overvåkingssystemet som gjelder 

a)  luftfartøyets 2D-posisjon, 

b)  luftfartøyets vertikale posisjon, 

c)  luftfartøyets flygestilling, 

d)  luftfartøyets identitet, 

e)  den 24-biters ICAO-luftfartøyadressen, 

f)  luftfartøyets planlagte flygevei, 

g)  luftfartøyets hastighet, 

h)  luftfartøyets akselerasjon, 

2) «operatør» en person, en organisasjon eller et foretak som 

utfører eller tilbyr seg å utføre en luftfartsoperasjon,  

  

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 20. 
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3) «ADS-B» eller «automatisk kringkastet avhengig 

posisjonsovervåking» (Automatic Dependent Surveillance 

— Broadcast) en overvåkingsteknikk der luftfartøyet 

automatisk, via en datalinje, leverer data fra navigasjons- 

og posisjonsbestemmelsessystemer om bord, 

4) «ADS-B Out» levering av ADS-B-overvåkingsdata fra 

luftfartøyet, 

5) «skadelig interferens» forstyrrelse som forhindrer at 

ytelseskravene oppfylles, 

6) «overvåkingskjede» et system som består av samlingen av 

flybårne og bakkebaserte komponenter som brukes til å 

fastslå et luftfartøys overvåkingsdataelementer, herunder 

systemet for behandling av overvåkingsdata, dersom det er 

tatt i bruk, 

7) «samvirkende overvåkingskjede» en overvåkingskjede 

som krever både bakkebaserte og flybårne komponenter 

for å fastslå overvåkingsdataelementene, 

8) «system for behandling av overvåkingsdata» et system 

som behandler alle mottatte overvåkingsdata for å gi en 

best mulig vurdering av luftfartøyets aktuelle over-

våkingsdata, 

9) «luftfartøyidentifikasjon» en gruppe bokstaver eller sifre 

eller en kombinasjon av disse som enten er identisk med 

eller er en tilsvarende kodebetegnelse for luftfartøyets 

kjenningssignal som skal benyttes i luft-til-bakke-

kommunikasjon, og som brukes til å identifisere 

luftfartøyet i lufttrafikktjenestenes bakke-til-bakke-

kommunikasjon, 

10) «statlig luftfartøy» et luftfartøy som brukes av militæret, 

tollvesenet eller politiet, 

11) «statlig luftfartøy beregnet på transport» statlig luftfartøy 

med faste vinger som er beregnet på transport av personer 

og/eller last, 

12) «ekstrapolere» å beregne, forutse eller utvide kjente data 

på grunnlag av verdier innenfor et allerede observert 

tidsintervall, 

13) «forlenget ekstrapolering» (coasted) ekstrapolert for en 

lengre periode enn bakkeovervåkingssystemets 

oppdateringsperiode, 

14) «anvendelsestidspunkt» tidspunktet da overvåkingskjeden 

har målt dataelementet, eller tidspunktet over-

våkingskjeden har beregnet det til, 

15) «nøyaktighet» graden av samsvar mellom den leverte 

verdien på et dataelement og den faktiske verdien på det 

tidspunkt da dataelementet leveres fra overvåkingskjeden, 

16) «tilgjengelighet» i hvilken utstrekning systemer eller 

komponenter er i drift og tilgjengelig når det er behov for 

dem, 

17) «integritet» graden av uoppdaget manglende samsvar (på 

systemnivå) mellom dataelementets inngangsverdi og 

utgangsverdi, 

18) «kontinuitet» sannsynligheten for at et system vil utføre sin 

nødvendige funksjon uten ikke-planlagte avbrudd, forutsatt 

at systemet er tilgjengelig når den påtenkte operasjonen 

påbegynnes, 

19) «aktualitet» forskjellen mellom tidspunktet da 

dataelementet blir levert og anvendelsestidspunktet for 

nevnte dataelement. 

Artikkel 4 

Ytelseskrav 

1.  Yterne av flysikringstjenester skal sikre sammenhengende 

drift innenfor det luftrommet de har ansvar for og ved grensen 

til tilgrensende luftrom ved å anvende hensiktsmessige 

minstekrav til atskillelse av luftfartøyer. 

2.  Yterne av flysikringstjenester skal sikre at systemene 

nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) brukes etter behov 

for å støtte minstekravene til atskillelse av luftfartøyer som 

anvendes i samsvar med nr. 1. 

3.  Yterne av flysikringstjenester skal sikre at utdata fra 

overvåkingskjeden nevnt i artikkel 2 nr. 1 er i samsvar med 

ytelseskravene fastsatt i vedlegg I, forutsatt at de flybårne 

komponentfunksjonene som brukes, oppfyller kravene fastsatt i 

vedlegg II. 

4.  Dersom en yter av flysikringstjenester identifiserer et 

luftfartøy hvis avionikk har en funksjonell uregelmessighet, 

skal den underrette operatøren av flygingen om avviket fra 

ytelseskravene. Operatøren skal undersøke forholdet før neste 

flyging påbegynnes, og eventuelle nødvendige utbedringer skal 

utføres i henhold til vanlige prosedyrer for vedlikehold og 

korrigerende tiltak for luftfartøyet og dets avionikk.  
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Artikkel 5 

Krav til samvirkingsevne 

1.  Yterne av flysikringstjenester skal sikre at alle 

overvåkingsdata som overføres fra deres systemer som angitt i 

artikkel 2 nr. 1 bokstav b) og c) til andre ytere av 

flysikringstjenester, oppfyller kravene fastsatt i vedlegg III. 

2.  Yterne av flysikringstjenester skal, når de overfører 

overvåkingsdata fra sine systemer som angitt i artikkel 2 nr. 1 

bokstav b) og c) til andre ytere av flysikringstjenester, opprette 

formelle ordninger for datautvekslingen med disse i samsvar 

med kravene fastsatt i vedlegg IV. 

3.  Yterne av flysikringstjenester skal sikre at den 

samvirkende overvåkingskjeden senest 2. januar 2020 har den 

nødvendige kapasitet til å kunne identifisere individuelle 

luftfartøyer ved hjelp av nedforbindelsen for luftfartøy-

identifikasjon som gjøres tilgjengelig av luftfartøyer som er 

utstyrt i samsvar med vedlegg II. 

4.  Operatørene skal sikre at 

a)  luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 

nr. 2 med et eget luftdyktighetsbevis utstedt for første gang 

8. januar 2015 eller senere, er utstyrt med SSR-

transpondere som har den kapasiteten som er angitt i del A i 

vedlegg II, 

b) luftfartøyer med en største sertifiserte startmasse på over 

5 700 kg eller med høyeste faktiske flygehastighet i 

marsjhøyde over 250 knop som utfører flyginger som nevnt 

i artikkel 2 nr. 2 med et eget luftdyktighetsbevis utstedt for 

første gang 8. januar 2015 eller senere, er utstyrt med SSR-

transpondere som i tillegg til den kapasiteten som er angitt i 

vedlegg II del A, har den kapasiteten som er angitt i del B i 

nevnte vedlegg, 

c)  luftfartøyer med faste vinger med en største sertifiserte 

startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste faktiske 

flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop som utfører 

flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et eget 

luftdyktighetsbevis utstedt for første gang 8. januar 2015 

eller senere, er utstyrt med SSR-transpondere som i tillegg 

til den kapasitet som er angitt i vedlegg II del A, har den 

kapasitet som er angitt i del C i nevnte vedlegg. 

5.  Operatører skal senest 7. desember 2017 sikre at 

a)  luftfartøyer som utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 

nr. 2 med et eget luftdyktighetsbevis utstedt for første gang 

før 8. januar 2015, er utstyrt med SSR-transpondere som 

har den kapasiteten som er angitt i vedlegg II del A, 

b)  luftfartøyer med en største sertifiserte startmasse på over 

5 700 kg eller med høyeste faktiske flygehastighet i 

marsjhøyde over 250 knop som utfører flyginger som nevnt 

i artikkel 2 nr. 2 med et eget luftdyktighetsbevis utstedt for 

første gang før 8. januar 2015, er utstyrt med SSR-

transpondere som i tillegg til den kapasiteten som er angitt i 

vedlegg II del A, har den kapasiteten som er angitt i del B i 

nevnte vedlegg, 

c)  luftfartøyer med faste vinger med en største sertifiserte 

startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste faktiske 

flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop som utfører 

flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 med et eget 

luftdyktighetsbevis utstedt for første gang før  

8. januar 2015, er utstyrt med SSR-transpondere som i 

tillegg til den kapasiteten som er angitt i vedlegg II del A, 

har den kapasiteten som er angitt i del C i nevnte vedlegg. 

6.  Operatører skal sikre at luftfartøyer som er utstyrt i 

samsvar med nr. 4 og 5, og som har en største sertifiserte 

startmasse på over 5 700 kg eller høyeste faktiske 

flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, utfører flyginger 

med antennediversitet som beskrevet i nr. 3.1.2.10.4 i vedlegg 

10 til Chicago-konvensjonen, bind IV, fjerde utgave, herunder 

alle endringer opp til nr. 85. 

7.  Medlemsstatene kan pålegge utstyrskrav i samsvar med 

nr. 4 bokstav b) og nr. 5 bokstav b) for alle luftfartøyer som 

utfører flyginger som nevnt i artikkel 2 nr. 2 i områder der 

overvåkingstjenester som benytter overvåkingsdata som angitt i 

vedlegg II del B, stilles til rådighet av yterne av 

flysikringstjenester. 

8.  Yterne av flysikringstjenester skal sikre at de, før 

systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) tas i bruk, 

gjennomfører de mest effektive innføringsløsningene, idet det 

tas hensyn til lokale driftsmiljøer, begrensninger og behov samt 

luftromsbrukernes kapasitet. 

Artikkel 6 

Beskyttelse av spektrum 

1.  Senest 5. februar 2015 skal medlemsstatene sikre at en 

SSR-transponder om bord på et luftfartøy som flyr over en 

medlemsstat, ikke utsettes for unødige forespørsler fra 

bakkebaserte overvåkingsspørresendere som, uansett om de 

krever svar eller ikke, har tilstrekkelig effekt til å overskride 

SSR-transpondermottakerens laveste terskelverdi.  
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2.  Summen av forespørsler som nevnt i nr. 1 skal ikke 

medføre at SSR-transponderen overskrider antallet svar per 

sekund, unntatt eventuelle «squitter»-overføringer, som er 

angitt i nr. 3.1.1.7.9.1 for modus A/C-svar og i 

nr. 3.1.2.10.3.7.3 for modus S-svar i vedlegg 10 til Chicago-

konvensjonen, bind IV, fjerde utgave. 

3.  Senest 5. februar skal medlemsstatene sikre at bruken av 

bakkebaserte sendere som er i drift i en medlemsstat, ikke 

forårsaker skadelig interferens i andre overvåkingssystemer. 

4.  Ved uenighet medlemsstatene imellom om tiltakene 

beskrevet i nr. 1 og 3 skal de berørte medlemsstatene framlegge 

saken for Kommisjonen. 

Artikkel 7 

Tilhørende framgangsmåter 

1.  Yterne av flysikringstjenester skal vurdere ytelsesnivået i 

den bakkebaserte overvåkingskjeden før denne tas i bruk og 

deretter regelmessig under drift i samsvar med kravene fastsatt i 

vedlegg V. 

2.  Operatørene skal sikre at det utføres en kontroll minst 

annethvert år, og dessuten hver gang det oppdages en 

uregelmessighet på et gitt luftfartøy, slik at de dataelementene 

som er angitt i vedlegg II del A nr. 3, vedlegg II del B nr. 3 og 

vedlegg II del C nr. 2, alt etter omstendighetene, leveres korrekt 

fra SSR-transpondere som er installert om bord på deres 

luftfartøyer. Dersom noen av dataelementene ikke leveres 

korrekt, skal operatøren undersøke forholdet før neste flyging 

påbegynnes, og eventuelle nødvendige utbedringer skal utføres 

i henhold til vanlige prosedyrer for vedlikehold og korrigerende 

tiltak for luftfartøyet og dets avionikk. 

3.  Medlemsstatene skal sikre at tildelingen av den 24-biters 

ICAO-luftfartøyadressen til luftfartøyer som er utstyrt med en 

modus S-transponder, er i samsvar med kapittel 9 med tillegg i 

vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind III, annen utgave, 

herunder alle endringer opp til nr. 85. 

4.  Operatørene skal sikre at alle modus S-transpondere om 

bord på de luftfartøyene de bruker, har en 24-biters ICAO-

luftfartøyadresse som tilsvarer den registreringen som er tildelt 

av den medlemsstaten der luftfartøyet er registret. 

Artikkel 8 

Statlige luftfartøyer 

1.  Medlemsstatene skal sikre at statlige luftfartøyer som 

utfører flygingene nevnt i artikkel 2 nr. 2, senest  

7. desember 2017 er utstyrt med SSR-transpondere med den 

kapasiteten som er angitt i vedlegg II del A. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at statlige luftfartøyer beregnet 

på transport med en største sertifiserte startmasse på over 

5 700 kg eller med høyeste faktiske flygehastighet i marsjhøyde 

over 250 knop som utfører flygingene nevnt i artikkel 2 nr. 2, 

senest 1. januar 2019 er utstyrt med SSR-transpondere som i 

tillegg til kapasiteten angitt i vedlegg II del A, har kapasiteten 

angitt i del B og del C i nevnte vedlegg. 

3.  Medlemsstatene skal senest 1. juli 2016 oversende til 

Kommisjonen listen over statlige luftfartøyer som ikke kan 

utstyres med SSR-transpondere som oppfyller kravene i 

vedlegg II del A, sammen med en begrunnelse for at utstyret 

ikke installeres. 

Medlemsstatene skal senest 1. juli 2018 oversende til 

Kommisjonen listen over statlige luftfartøyer beregnet på 

transport med en største sertifiserte startmasse på over 5 700 kg 

eller med høyeste faktiske flygehastighet i marsjhøyde over 250 

knop som ikke kan utstyres med SSR-transpondere som 

oppfyller kravene i vedlegg II del B og del C, sammen med en 

begrunnelse for at utstyret ikke installeres. 

Dersom utstyret ikke installeres, skal grunnen være en av 

følgende: 

a)  tvingende tekniske årsaker, 

b) det statlige luftfartøyet som utfører flyginger i samsvar med 

artikkel 2 nr. 2, skal tas ut av drift senest 1. januar 2020, 

c)  innkjøpsbegrensninger. 

4.  Dersom statlige luftfartøyer ikke kan utstyres med SSR-

transpondere som fastsatt i nr. 1 og 2 på grunn av forholdet 

angitt i nr. 3 bokstav c), skal medlemsstatene i begrunnelsen 

vedlegge sine innkjøpsplaner for disse luftfartøyene. 

5.  Yterne av lufttrafikktjenester skal sikre at de statlige 

luftfartøyene nevnt i nr. 3 kan mottas, forutsatt at de kan 

håndteres sikkert innenfor lufttrafikkstyringssystemets 

kapasitet.  



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/591 

 

6.  Medlemsstatene skal offentliggjøre framgangsmåtene for 

håndtering av statlige luftfartøyer som ikke er utstyrt i samsvar 

med nr. 1 eller 2, i nasjonale luftfartspublikasjoner. 

7.  Yterne av lufttrafikktjenester skal årlig underrette 

medlemsstaten som har utpekt dem, om sine planer for 

håndtering av statlige luftfartøyer som ikke er utstyrt i samsvar 

med nr. 1 eller 2. Disse planene skal ta hensyn til 

kapasitetsbegrensninger knyttet til framgangsmåtene nevnt i 

nr. 6. 

Artikkel 9 

Sikkerhetskrav 

1.  Medlemsstatene skal sikre at berørte parter senest 

5. februar 2015 utfører en sikkerhetsvurdering av alle 

eksisterende systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og 

d). 

2.  Medlemsstatene skal sikre at berørte parter før enhver 

endring i eksisterende systemer nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav 

b), c) og d), eller før innføring av nye systemer, gjennomfører 

en sikkerhetsvurdering, herunder fareidentifikasjon, 

risikovurdering og risikoreduksjon. 

3.  Ved vurderingene nevnt i nr. 1 og 2 skal minst de kravene 

som er fastsatt i vedlegg IV, tas hensyn til. 

Artikkel 10 

Komponenters samsvar eller bruksegnethet 

Før det utstedes en EF-erklæring om samsvar eller 

bruksegnethet som nevnt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 552/2004, skal produsentene av komponenter til systemene 

nevnt i artikkel 2 nr. 1 i denne forordning, eller deres 

representanter etablert i Unionen, vurdere disse komponentenes 

samsvar eller bruksegnethet i henhold til kravene i vedlegg VII. 

Sertifiseringsprosesser i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 216/2008(1) skal anses som akseptable 

framgangsmåter for samsvarsvurdering av komponenter dersom 

de omfatter påvisning av samsvar med denne forordnings krav 

til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet. 

Artikkel 11 

Verifisering av systemer 

1.  Ytere av flysikringstjenester som kan påvise eller har 

påvist at de oppfyller vilkårene i vedlegg VIII, skal verifisere 

systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) i samsvar 

med kravene i vedlegg IX del A. 

  

(1) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 

2.  Ytere av flysikringstjenester som ikke kan påvise at de 

oppfyller vilkårene i vedlegg VIII, skal overdra til et meldt 

organ verifisering av systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav 

b), c) og d). Verifiseringen skal utføres i samsvar med kravene i 

vedlegg IX del B. 

3.  Sertifiseringsprosesser i samsvar med forordning (EF) 

nr. 216/2008 skal anses som akseptable framgangsmåter for 

verifisering av systemer dersom de omfatter påvisning av 

samsvar med denne forordnings krav til samvirkingsevne, 

ytelse og sikkerhet. 

Artikkel 12 

Tilleggskrav 

1.  Yterne av flysikringstjenester skal sikre at alt berørt 

personale gjøres behørig oppmerksom på de kravene som er 

fastsatt i denne forordning, og at de får tilstrekkelig opplæring 

for sine arbeidsoppgaver. 

2.  Yterne av flysikringstjenester skal 

a)  utarbeide og ajourføre driftshåndbøker med nødvendige 

instruksjoner og opplysninger, slik at alt berørt personale 

kan anvende denne forordning, 

b)  sikre at håndbøkene nevnt i bokstav a) er tilgjengelige og 

holdes à jour, og at ajourføringen og distribusjonen av dem 

er gjenstand for hensiktsmessig kvalitets- og dokumenta-

sjonshåndtering, 

c)  sikre at arbeidsmetodene og driftsrutinene er i samsvar med 

denne forordning. 

3.  Operatørene skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at 

personalet som betjener og vedlikeholder overvåkingsutstyr, 

gjøres behørig oppmerksom på de relevante bestemmelsene i 

denne forordning og får tilstrekkelig opplæring for sine 

arbeidsoppgaver, og at det finnes anvisninger for bruk av 

utstyret i førerkabinen. 

4.  Medlemsstatene skal sikre overholdelse av denne 

forordning, blant annet ved å offentliggjøre relevante 

opplysninger om overvåkingsutstyr i nasjonale luft-

fartspublikasjoner.  
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Artikkel 13 

Unntak med hensyn til den samvirkende overvåkingskjeden 

1.  I særtilfeller der lufttrafikktjenester i innflygingsområdet 

ytes av militære enheter eller er under militær overvåking,  

og der innkjøpsbegrensninger kan være til hinder for at artikkel 

5 nr. 3 overholdes, skal medlemsstatene senest  

31. desember 2017 meddele Kommisjonen på hvilken dato den 

samvirkende overvåkingskjeden skal være innført, og denne 

datoen skal ikke være senere enn 2. januar 2025. 

2.  Etter samråd med nettforvalteren og senest  

31. desember 2018 kan Kommisjonen gjennomgå unntakene 

meddelt i henhold til nr. 1 som kan påvirke EATMN i vesentlig 

grad. 

Artikkel 14 

Unntak med hensyn til luftfartøyer 

1.  Særskilte luftfartøytyper med et luftdyktighetsbevis som 

første gang ble utstedt før 8. januar 2015, med en største 

sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste 

faktiske flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, som ikke 

har det fullstendige parametersettet angitt i vedlegg II del C 

tilgjengelig i en digital buss om bord på luftfartøyet, kan fritas 

fra kravene i artikkel 5 nr. 5 bokstav c). 

2.  Særskilte luftfartøytyper med et luftdyktighetsbevis som 

første gang ble utstedt før 1. januar 1990, med en største 

sertifiserte startmasse på over 5 700 kg eller med høyeste 

faktiske flygehastighet i marsjhøyde over 250 knop, kan fritas 

fra kravene i artikkel 5 nr. 6. 

3.  Berørte medlemsstater skal senest 1. juli 2017 oversende 

Kommisjonen detaljerte opplysninger som begrunner behovet 

for å gi unntak for slike særskilte luftfartøytyper på grunnlag av 

kriteriene i nr. 5.  

4.  Kommisjonen skal undersøke anmodningene om unntak 

nevnt i nr. 3, og skal etter samråd med berørte parter treffe en 

beslutning. 

5.  Kriteriene nevnt i nr. 3 skal være følgende: 

a)  bestemte luftfartøytyper som snart går ut av produksjon, 

b)  bestemte luftfartøytyper som produseres i et begrenset 

antall, 

c)  uforholdsmessig høye ombyggingskostnader. 

Artikkel 15 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4, artikkel 5 nr. 1 og 2 og artikkel 7 nr. 1 får 

anvendelse fra 13. desember 2013. 

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

Utferdiget i Brussel 22. november 2011. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 ______  
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VEDLEGG I 

Ytelseskrav nevnt i artikkel 4 nr. 3 

1. Krav til overvåkingsdata 

1.1. Alle overvåkingskjeder nevnt i artikkel 4 nr. 3 skal minst frambringe følgende overvåkingsdata: 

a) 2D-posisjonsdata (luftfartøyets horisontale posisjon), 

b) status for overvåkingsdata: 

– samvirkende/ikke-samvirkende/kombinerte, 

– forlenget ekstrapolering («coasted») eller ikke, 

– anvendelsestidspunkt for 2D-posisjonsdata. 

1.2.  I tillegg skal alle samvirkende overvåkingskjeder nevnt i artikkel 4 nr. 3 minst frambringe følgende 

overvåkingsdata: 

a) vertikale posisjonsdata (basert på trykkhøyde mottatt fra luftfartøyet), 

b) operative identifikasjonsdata (luftfartøyets identitet mottatt fra luftfartøyet, f.eks. luftfartøyidentifikasjon 

og/eller modus A-kode), 

c) tilleggsindikatorer: 

– nødindikatorer (f.eks. ulovlig inngrep, radiosvikt og generell nødsituasjon), 

– særskilt posisjonsindikator, 

d) status for overvåkingsdata (anvendelsestidspunkt for vertikale posisjonsdata). 

2. Ytelseskrav til overvåkingsdata 

2.1. Yterne av flysikringstjenester skal fastsette ytelseskrav til nøyaktighet, tilgjengelighet, integritet, kontinuitet og 

aktualitet hos de overvåkingsdataene som leveres av systemene nevnt i artikkel 4 nr. 3, og som gjør det mulig å 

bruke overvåkingsprogrammene. 

2.2. Evalueringen av nøyaktigheten til den horisontale posisjonen som er frambrakt av systemene nevnt i artikkel 4 

nr. 3, skal minst omfatte en vurdering av feil i horisontal posisjon. 

2.3. Yterne av flysikringstjenester skal kontrollere oppfyllelse av ytelseskravene fastsatt i samsvar med nr. 2.1 og 2.2. 

2.4. Kontrollen av oppfyllelsen skal utføres på grunnlag av overvåkingsdata som leveres til brukeren ved 

overvåkingskjedens utgang. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Del A: Kapasiteten til SSR-transpondere nevnt i artikkel 4 nr. 3, artikkel 5 nr. 4 bokstav a) og nr. 5 bokstav a), 

artikkel 7 nr. 2 og artikkel 8 nr. 1 og 2 

1.  Minstekapasiteten til SSR-transpondere skal være modus S nivå 2, sertifisert i samsvar med nr. 2.1.5.1.2, 

nr. 2.1.5.1.7 og nr. 3.1.2.10 i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind IV, fjerde utgave, herunder alle endringer 

opp til nr. 85. 

2.  Hvert anvendte transponderregister skal være i samsvar med tilsvarende del i ICAO-dokument 9871 (2. utgave). 

3.  Følgende dataelementer skal gjøres tilgjengelige for transponderen og overføres av den via modus S-protokollen 

og i samsvar med formatene angitt i ICAO-dokument 9871 (2. utgave): 

a) 24-biters ICAO-luftfartøyadresse, 

b) modus A-kode, 

c) trykkhøyde, 

d) flygestatus (på bakken eller i luften), 

e)  rapport over datalinjekapasitet: 

– kapasitet for flybåret antikollisjonssystem (ACAS), 

– kapasitet for modus S-bestemte tjenester, 

– kapasitet for luftfartøyidentifikasjon, 

– kapasitet for «squitter», 

– kapasitet for overvåkingsidentifikasjon, 

– rapport over kapasitet for felles bruk av GICB (Ground Initiated Comms.-B) (angivelse av endring), 

– versjonsnummer på modus S-undernett, 

f)  rapport over kapasitet for felles bruk av GICB, 

g)  luftfartøyidentifikasjon, 

h)  særskilt posisjonsangivelse (SPI), 

i)  nødstatus (generell nødsituasjon, ingen kommunikasjon, ulovlig inngrep), herunder bruken av særskilte modus 

A-koder for å angi ulike nødsituasjoner, 

j)  aktiv ACAS-instruks om manøver når luftfartøyet er utstyrt med TCAS II (Traffic Alert and Collision 

Avoidance System II). 

4.  Andre dataelementer kan gjøres tilgjengelige for transponderen. 

5.  Dataelementene nevnt i nr. 4 skal bare overføres av transponderen via modus S-protokollen dersom 

sertifiseringsprosessen for luftfartøyet og utstyret omfatter overføring av disse dataelementene via modus S-

protokollen. 

6.  Kontinuiteten i den transponderfunksjonen som støtter modus S-protokollen, skal være lik eller mindre  

enn 2 × 10-4 per flygetime (dvs. at middeltid mellom feil skal være lik eller større enn 5 000 flygetimer).  
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Del B: Kapasiteten til SSR-transpondere nevnt i artikkel 4 nr. 3, artikkel 5 nr. 4 bokstav b), nr. 5 bokstav b) og 

nr. 7, artikkel 7 nr. 2 og artikkel 8 nr. 3 

1.  Minstekapasiteten til SSR-transpondere skal være modus S nivå 2, sertifisert i samsvar med nr. 2.1.5.1.2, 

nr. 2.1.5.1.6, nr. 2.1.5.1.7 og nr. 3.1.2.10 i vedlegg 10 til Chicago-konvensjonen, bind IV, fjerde utgave, herunder 

alle endringer opp til nr. 85. 

2.  Hvert anvendte transponderregister skal være i samsvar med tilsvarende del i ICAO-dokument 9871 (2. utgave). 

3.  Følgende dataelementer skal gjøres tilgjengelige for transponderen og overføres av den via versjon 2 av ES 

(«extended squitter») ADS-B-protokollen og i samsvar med formatene angitt i ICAO-dokument 9871 (2. utgave): 

a)  24-biters ICAO-luftfartøyadresse, 

b)  luftfartøyidentifikasjon, 

c)  modus A-kode, 

d)  særskilt posisjonsangivelse (SPI) ved bruk av samme kilde som for samme parameter angitt i del A, 

e)  nødstatus (generell nøds situasjon, ingen kommunikasjon, ulovlig inngrep) ved bruk av samme kilde som for 

samme parameter angitt i del A, 

f)  ADS-B-versjonsnummer (lik 2), 

g)  ADS-B-senderkategori, 

h)  geodetisk horisontalposisjon i lengde- og breddegrader i samsvar med World Geodetic System-utgaven fra 

1984 (WGS84), både i luften og på bakken, 

i)  kvalitetsindikatorer for geodetisk horisontalposisjon svarende til NIC (Integrity Containment Bound), 95 % 

NACp (Navigation Accuracy Category for Position), SIL (Source Integrity Level) og SDA (System Design 

Assurance Level), 

j)  trykkhøyde ved bruk av samme kilde som for samme parameter angitt i del A, 

k)  geometrisk høyde i samsvar med World Geodetic System-utgaven fra 1984 (WGS84), som leveres som tillegg 

og kodes forskjellig fra trykkhøyden, 

l)  geometrisk vertikal nøyaktighet (GVA), 

m) hastighet over bakken, både i luften (flygehastighet over bakken øst/vest og nord/sør) og på bakken (kurs/spor 

og bevegelse på bakken), 

n)  kvalitetsindikator for hastighet svarende til NACv (Navigation Accuracy Category for Velocity), 

o)  luftfartøyets kodede lengde og bredde, 

p)  antenneforskyvning for det globale navigasjonssatellittsystem (GNSS), 

q)  vertikal hastighet: barometrisk vertikal hastighet ved bruk av samme kilde som for samme parameter angitt i 

dataelementet i nr. 2 bokstav g) i del C når luftfartøyet er pålagt og i stand til å sende dette dataelementet via 

modus S-protokollen, eller vertikal hastighet ifølge det globale navigasjonssatellittsystem (GNSS), 

r)  valgt høyde på MCP/FCU (Mode Control Panel/Flight Control Unit) ved bruk av samme kilde som for samme 

parameter angitt i del C når luftfartøyet er pålagt og i stand til å sende dette dataelementet via modus S-

protokollen,  
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s)  innstilling for barometrisk trykk (minus 800 hektopascal) ved bruk av samme kilde som for samme parameter 

angitt i del C når luftfartøyet er pålagt og i stand til å sende dette dataelementet via modus S-protokollen, 

t)  aktiv ACAS-instruks om manøver når luftfartøyet er utstyrt med TCAS II, ved bruk av samme kilde som for 

samme parameter angitt i del A. 

4.  Overvåkingsdataelementer (dataelementene i nr. 3 bokstav h), k) og m)) og deres kvalitetsindikatordataelementer 

(dataelementene i nr. 3 bokstav i), l) og n)) skal leveres til transponderne i samme fysiske grensesnitt. 

5.  Datakilden som er tilkoplet transponderen og leverer dataelementene nevnt i nr. 3 bokstav h) og i), skal oppfylle 

følgende krav til dataintegritet: 

a)  horisontalposisjonens (dataelement i nr. 3 bokstav h) SIL, uttrykt i forhold til NIC, skal være lik eller mindre 

enn 10-7 per flygetime, 

b)  horisontalposisjonens (dataelement i nr. 3 bokstav h) integritetstid for varsel (som fører til en endring av NIC-

kvalitetsindikatoren) skal, dersom det er krav om at overvåkingen om bord skal oppfylle horisontalposisjonens 

SIL, være lik eller mindre enn 10 sekunder. 

6.  Den primære datakilden som leverer dataelementene i nr. 3 bokstav h) og i), skal minst være forenlig med GNSS-

mottakere som utfører RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring) og FDE (Fault Detection and 

Exclusion), sammen med tilsvarende opplysninger om målestatus samt angivelse av NIC (Integrity Containment 

Bound) og 95 % Accuracy Bound. 

7.  Datakildene som leverer dataelementene i nr. 3 bokstav f), g) og k)–p), skal ha et systemintegritetsnivå som er likt 

eller mindre enn 10-5 per flygetime. 

8.  Opplysningene om kvalitetsindikatorer (NIC, NACp, SIL, SDA, NACv og GVA) (dataelementene i nr. 3 bokstav 

i), l) og n)) skal uttrykke den valgte datakildens faktiske ytelse ved anvendelsestidspunktet for målingen av 

dataelementene i nr. 3 h), k) og m). 

9.  Når det gjelder behandling av dataelementene i nr. 3 bokstav a)–t), skal transpondersystemets 

systemintegritetsnivå for ES ADS-B-protokollen, herunder eventuell sammenkoplet avionikk til transponderen, 

være lik eller mindre enn 10-5 per flygetime. 

10 Total forsinkelse for data om horisontalposisjon (dataelementene i nr. 3 bokstav h) og i)) skal være lik eller mindre 

enn 1,5 sekunder i 95 % av alle overføringene. 

11 Ikke-kompensert forsinkelse for data om horisontalposisjon (dataelementet i nr. 3 bokstav h)) skal være lik eller 

mindre enn 0,6 sekunder i 95 % av tilfellene og lik eller mindre enn 1,0 sekund i 99,9 % av alle overføringene. 

12 Total forsinkelse for data om bakkehastighet (dataelementene i nr. 3 bokstav m) og n)) skal være lik eller mindre 

enn 1,5 sekunder i 95 % av alle overføringene. 

13 Dersom transponderen er innstilt til å bruke en særskilt modus A-kode på 1000, vil sendingen av modus A-

kodeopplysninger via ES ADS-B-protokollen bli sperret. 

14 Andre dataelementer kan gjøres tilgjengelige for transponderen. 

15 Når det gjelder formater reservert for militær bruk, skal dataelementene nevnt i nr. 14 bare overføres av 

transponderen via ES ADS-B-protokollen dersom sertifikasjonsprosessen for luftfartøy og utstyr omfatter 

overføring av disse dataelementer via ES ADS-B-protokollen. 

16 Kontinuiteten i den transponderfunksjon som støtter ADS-B-protokollen, skal være lik eller mindre enn 2 × 10-4 

per flygetime (dvs. at middeltid mellom feil skal være lik eller større enn 5 000 flygetimer). 

Del C: Ytterliggere overvåkingsdatakapasitet hos SSR-transpondere nevnt i artikkel 4 nr. 3, artikkel 5 nr. 4 

bokstav c) og nr. 5 bokstav c), artikkel 7 nr. 2, artikkel 8 nr. 3 og artikkel 14 nr. 1 

1.  Hvert anvendte transponderregister skal være i samsvar med tilsvarende del i ICAO-dokument 9871 (2. utgave).  
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2.  Følgende dataelementer skal gjøres tilgjengelige for transponderen etter anmodning fra den bakkebaserte 

overvåkingskjeden og overføres av transponderen via modus S-protokollen og i samsvar med formatene angitt i 

ICAO-dokument 9871 (2. utgave): 

a)  valgt høyde på MCP/FCU, 

b)  rullevinkel, 

c)  faktisk kursvinkel, 

d)  bakkehastighet, 

e)  magnetisk kurs, 

f)  angitt flygehastighet (IAS) eller mach-tall, 

g)  vertikal hastighet (barometrisk eller barometrisk/inertialt), 

h)  innstilling for barometrisk trykk (minus 800 hektopascal), 

i)  kursvinkelhastighet eller sann flygehastighet dersom kursvinkelhastighet ikke er tilgjengelig. 

3.  Andre dataelementer kan gjøres tilgjengelige for transponderen. 

4.  Dataelementene nevnt i nr. 3 skal bare overføres av transponderen via modus S-protokollen dersom 

sertifiseringsprosessen for luftfartøyet og utstyret omfatter overføring av disse dataelementene via modus S-

protokollen. 

 ______  
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VEDLEGG III 

Krav til utveksling av overvåkingsdata som nevnt i artikkel 5 nr. 1 

1.  Overvåkingsdata som utveksles mellom systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) og c), skal foreligge i det 

dataformatet som er avtalt mellom berørte parter. 

2.  Overvåkingsdata som utveksles utenfor systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) og c) til andre ytere av 

flysikringstjenester, skal muliggjøre 

a)  identifikasjon av datakilden, 

b)  identifikasjon av datatypen. 

3.  Overvåkingsdata som utveksles utenfor systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b) og c) til andre ytere av 

flysikringstjenester, skal være tidsstemplet og uttrykt i koordinert universell tid (UTC). 

 ______  
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VEDLEGG IV 

Krav til opprettelse av formelle ordninger nevnt i artikkel 5 nr. 2 

Formelle ordninger mellom ytere av flysikringstjenester om utveksling av overvåkingsdata skal minst inneholde 

følgende: 

a)  partene i ordningene, 

b)  ordningenes gyldighetsperiode, 

c)  omfanget av overvåkingsdataene, 

d)  kildene til overvåkingsdataene, 

e)  utvekslingsformatet for overvåkingsdataene, 

f)  kommunikasjonsmidler som brukes til utvekslingen av overvåkingsdataene, 

g)  leveringspunkt for overvåkingsdataene, 

h)  kvalitetskrav til overvåkingsdataene når det gjelder følgende: 

– ytelsesindikatorer eller ytelsesparametrer som brukes til å overvåke kvaliteten på overvåkingsdataene, 

– metoder og verktøyer som skal brukes til å måle kvaliteten på overvåkingsdataene, 

– hyppighet for måling av kvaliteten på overvåkingsdataene, 

– framgangsmåter for rapportering av datakvalitet, 

– for hver ytelsesindikator skal det akseptable verdiintervallet fastsettes sammen med en framgangsmåte som skal 

anvendes dersom verdiene faller utenfor nevnte fastsatte intervall, 

– identifikasjon av den parten som er ansvarlig for å kontrollere og sikre at kvalitetskravene oppfylles, 

i)  avtalte servicenivåer når det gjelder følgende: 

– periode når tjenesten er tilgjengelig, 

– kontinuitet, 

– integritet, 

– middeltid mellom feil, 

– reaksjonstid ved driftsavbrudd, 

– framgangsmåter for planlegging og gjennomføring av forebyggende vedlikehold, 

j)  framgangsmåter for håndtering av endringer, 

k)  rapporteringsordninger med hensyn til ytelse og tilgjengelighet, herunder uforutsette driftsavbrudd, 

l)  ordninger som gjelder ledelse og samordning, 

m)  ordninger for beskyttelse av og underretninger i den bakkebaserte overvåkingskjeden. 

 ______  
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VEDLEGG V 

Krav til vurdering av overvåkingskjedens ytelsesnivå nevnt i artikkel 7 nr. 1 

1.  Vurderingen av det løpende ytelsesnivået til systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) skal utføres i det 

luftrommet der overvåkingstjenestene som bruker systemene, ytes. 

2.  Yterne av flysikringstjenester skal regelmessig kontrollere systemet og dets komponenter og utarbeide og 

håndheve en ordning for ytelsesvalidering. Hyppigheten skal avtales med den nasjonale tilsynsmyndigheten, idet 

det tas hensyn til systemets og dets komponenters særtrekk. 

3.  Før endringer av luftrommets utforming gjennomføres, skal systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) 

verifiseres for å kontrollere at de fortsatt oppfyller ytelseskravene i den nye utformingen av luftrommet. 

 ______  

VEDLEGG VI 

Krav nevnt i artikkel 9 

1.  Ytelseskravene nevnt i artikkel 4. 

2.  Kravene til samvirkingsevne nevnt i artikkel 5 nr. 2, 3 og 7. 

3.  Kravene til spektrumbeskyttelse nevnt i artikkel 6. 

4.  Kravene til tilhørende framgangsmåter nevnt i artikkel 7. 

5.  Kravet til statlige luftfartøyer nevnt i artikkel 8 nr. 5. 

6.  Tilleggskravene nevnt i artikkel 12 nr. 3. 

7.  Kravene til utveksling av overvåkingsdata fastsatt i vedlegg III nr. 3. 

 ______  
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VEDLEGG VII 

Krav til vurderingen av komponenters samsvar eller bruksegnethet nevnt i artikkel 10 

1.  Verifiseringen av samsvar skal påvise komponenters samsvar eller bruksegnethet i henhold til de relevante kravene 

i denne forordning når komponentene er i drift i testmiljøet. 

2.  Produsenten skal lede samsvarsvurderingene og skal særlig 

a) bestemme et egnet testmiljø, 

b) verifisere at testplanen beskriver komponentene i testmiljøet, 

c) verifisere at testplanen omfatter alle relevante krav, 

d) sikre sammenheng og kvalitet i den tekniske dokumentasjonen og testplanen, 

e) planlegge testorganisasjonen og personalressurser samt installering og konfigurering av testplattformen, 

f) utføre inspeksjoner og tester som angitt i testplanen, 

g) utarbeide rapporten med resultatene av inspeksjonene og testene. 

3.  Produsenten skal sikre at komponentene nevnt i artikkel 10 oppfyller denne forordnings krav til samvirkingsevne i 

testmiljøet. 

4.  Når kontrollen viser at kravene til samsvar eller bruksegnethet er oppfylt, skal produsenten på eget ansvar 

utarbeide EF-erklæringen om samsvar eller bruksegnethet og særlig angi hvilke krav i denne forordning som 

komponenten og de tilhørende bruksvilkår oppfyller, i samsvar med nr. 3 i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 552/2004. 

 ______  

VEDLEGG VIII 

Vilkårene nevnt i artikkel 11 nr. 1 og 2 

1.  Yteren av flysikringstjenester skal ha innført rapporteringsmetoder i organisasjonen som sikrer og påviser at 

verifiseringsarbeidet utføres upartisk og uavhengig. 

2.  Yteren av flysikringstjenester skal sikre at personalet som deltar i verifiseringen, utfører den med størst mulig 

faglig integritet, har best mulige tekniske kvalifikasjoner og er helt uten press og påvirkning, særlig økonomisk, 

noe som ville kunne påvirke vurderingen eller kontrollresultatene, og særlig fra personer eller grupper av personer 

som påvirkes av kontrollresultatene. 

3.  Yteren av flysikringstjenester skal sikre at personalet som deltar i verifiseringen, har tilgang til utstyr som gjør det 

mulig for dem å utføre de nødvendige kontrollene korrekt. 

4.  Yteren av flysikringstjenester skal sikre at personalet som deltar i verifiseringen, har solid teknisk og yrkesrettet 

utdanning, tilfredsstillende kjennskap til kravene i forbindelse med den verifiseringen de skal utføre, tilstrekkelig 

erfaring med denne typen arbeid og ferdigheter til å utarbeide de erklæringer, registreringer og rapporter som 

påviser at verifiseringen er utført. 

5.  Yteren av flysikringstjenester skal sikre at personalet som deltar i verifiseringen, er i stand til å utføre sine 

kontroller upartisk. Deres godtgjøring skal ikke avhenge av antallet utførte kontroller eller av resultatene av slike 

kontroller. 

 ______  
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VEDLEGG IX 

Del A: Krav til verifiseringen av systemene nevnt i artikkel 11 nr. 1 

1.  Verifiseringen av systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) skal påvise systemenes samsvar med 

denne forordnings krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet i et vurderingsmiljø som gjenspeiler systemenes 

driftsmiljø. 

2.  Verifiseringen av systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) skal utføres i samsvar med relevant og 

anerkjent testpraksis. 

3.  Testverktøyene for verifisering av systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) skal ha egnet 

funksjonalitet. 

4.  Verifiseringen av systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) skal frambringe de opplysningene i de 

tekniske dataene som kreves i henhold til nr. 3 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 552/2004, herunder følgende 

opplysninger: 

a) beskrivelse av gjennomføringen, 

b) rapport om inspeksjoner og tester som er gjennomført, før systemet tas i bruk. 

5.  Yteren av flysikringstjenester skal ha ansvar for verifiseringsarbeidet og skal særlig 

a) fastsette et egnet driftsmessig og teknisk vurderingsmiljø som gjenspeiler driftsmiljøet, 

b) verifisere at testplanen beskriver den integrasjonen av systemer som er angitt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) 

og d), i et driftsmessig og teknisk vurderingsmiljø, 

c) verifisere at testplanen fullt ut dekker relevante krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet i denne 

forordning, 

d)  sikre sammenheng og kvalitet i den tekniske dokumentasjonen og testplanen, 

e)  planlegge gjennomføringen av testingen, personalressursene, installasjonen og konfigurasjonen av 

testplattformen, 

f)  utføre inspeksjoner og tester som angitt i testplanen, 

g)  utarbeide rapporten med resultatene av inspeksjonene og testene. 

6.  Yteren av flysikringstjenester skal sikre at systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) som brukes i et 

driftsmessig vurderingsmiljø, oppfyller denne forordnings krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet. 

7.  Når verifiseringen viser at kravene er oppfylt, skal yterne av flysikringstjenester utarbeide EF-

verifiseringserklæringen for systemet og inngi den til den nasjonale tilsynsmyndigheten sammen med de tekniske 

dataene som kreves i henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 552/2004. 

Del B: Krav til verifiseringen av systemene nevnt i artikkel 11 nr. 2 

1.  Verifiseringen av systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) skal påvise systemenes samsvar med 

denne forordnings krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet i et vurderingsmiljø som gjenspeiler systemenes 

driftsmiljø. 

2.  Verifiseringen av systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) skal utføres i samsvar med relevant og 

anerkjent testpraksis. 

3.  Testverktøyene for verifisering av systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) skal ha egnet 

funksjonalitet. 

4.  Verifiseringen av systemene nevnt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) skal frambringe de opplysningene i de 

tekniske dataene som kreves i henhold til nr. 3 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 552/2004, herunder følgende 

opplysninger: 

a)  beskrivelse av gjennomføringen, 

b)  rapport om inspeksjoner og tester som er gjennomført, før systemet tas i bruk.  
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5.  Yteren av flysikringstjenester skal fastsette et egnet driftsmessig og teknisk vurderingsmiljø som gjenspeiler 

driftsmiljøet, og skal få verifiseringsarbeidet utført av et meldt organ. 

6.  Det meldte organet skal ha ansvaret for verifiseringsarbeidet og skal særlig 

a)  verifisere at testplanen beskriver den integrasjonen av systemer som er angitt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og 

d), i et driftsmessig og teknisk vurderingsmiljø, 

b)  verifisere at testplanen fullt ut dekker relevante krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet i denne 

forordning, 

c)  sikre sammenheng og kvalitet i den tekniske dokumentasjonen og testplanen, 

d)  planlegge gjennomføringen av testingen, personalressursene, installasjonen og konfigurasjonen av 

testplattformen, 

e)  utføre inspeksjoner og tester som angitt i testplanen, 

f)  utarbeide rapporten med resultatene av inspeksjonene og testene. 

7.  Det meldte organet skal sikre at systemene angitt i artikkel 2 nr. 1 bokstav b), c) og d) som anvendes i et 

driftsmessig vurderingsmiljø, oppfyller denne forordnings krav til samvirkingsevne, ytelse og sikkerhet. 

8.  Når verifiseringen viser at kravene er oppfylt, skal det meldte organet utarbeide et samsvarssertifikat for 

oppgavene det har utført. 

9.  Deretter skal yteren av flysikringstjenester utarbeide EF-verifiseringserklæringen for systemet og inngi den til den 

nasjonale tilsynsmyndigheten sammen med de tekniske dataene som kreves i henhold til artikkel 6 i forordning 

(EF) nr. 552/2004. 

 ____________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 391/2013 

av 3. mai 2013 

om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester 

i Det felles europeiske luftrom(1), endret ved forordning  

(EF) nr. 1070/2009, (tjenesteytingsforordningen)(2), særlig 

artikkel 15 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 550/2004 skal 

Kommisjonen opprette en felles avgiftsordning for 

flysikringstjenester og legge til rette for at ordningen 

skal få ensartet anvendelse i Det felles europeiske 

luftrom. 

2)  Det er svært viktig for gjennomføringen av Det felles 

europeiske luftrom at det utarbeides en felles 

avgiftsordning for flysikringstjenester som ytes 

gjennom alle faser av flygingen. En slik ordning bør 

bidra til større gjennomsiktighet med hensyn til 

fastsettelse, ilegging og innkreving av avgifter som 

gjelder for luftromsbrukere. Ordningen bør også bidra 

til en sikker, kostnadseffektiv og virkningsfull yting av 

flysikringstjenester til de brukerne som finansierer 

ordningen, og anspore til integrert tjenesteyting. 

3)  Den felles avgiftsordningen bør være en integrert del av 

arbeidet med å oppnå målene i ytelsesordningen som 

fastsatt i henhold til artikkel 11 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om 

fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles 

europeisk luftrom(3), endret ved forordning (EF) 

nr. 1070/2009, (rammeforordningen) og Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av  

3. mai 2013 om fastsettelse av en ytelsesordning for 

flysikringstjenester og nettfunksjoner(4). 

4)  I samsvar med det overordnede målet om å bedre 

flysikringstjenestenes ytelse, bør avgiftsordningen 

fremme kostnads- og driftseffektivitet og legge til rette 

for innføring av stimuleringstiltak for ytere av 

flysikringstjenester med tanke på å forbedre ytingen av 

flysikringstjenester, herunder anvendelsen av ordningen 

med trafikkrisikodeling. 

  

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 128 av 9.5.2013,  

s. 31, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 237/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII 

(Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  

nr. 29 av 22.5.2014, s.38. 

(1) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 10. 

(2) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 34. 

(3) EUT L 96 av 31.3.2004, s. 1. 

(4) EUT L 128 av 9.5.2013, s. 1. 

5)  Den felles avgiftsordningen bør være forenlig med 

Eurocontrols underveisavgiftssystem og artikkel 15 i 

Chicago-konvensjonen av 1944 om internasjonal sivil 

luftfart («Chicago-konvensjonen»). 

6)  Den felles avgiftsordningen bør gjøre det mulig å få til 

en optimal bruk av luftrommet, samtidig som det tas 

hensyn til lufttrafikkflyten, særlig innenfor 

luftromsblokker som er opprettet i samsvar med 

artikkel 9a i forordning (EF) nr. 550/2004. 

7)  Et viktig prinsipp for den felles avgiftsordningen er at 

representantene for brukerne av luftrommet og 

vedkommende myndigheter i god tid skal ha tilgang til 

fullstendige og oversiktlige opplysninger om 

kostnadsgrunnlaget. 

8)  Dersom det er fastslått at terminalflysikringstjenester 

og/eller CNS-, MET- og AIS-tjenester ytes på 

markedsvilkår, bør medlemsstatene kunne beslutte å 

ikke beregne faste kostnader, ikke beregne 

terminalavgifter, ikke fastsette enhetssatser for 

terminaltjenester og/eller ikke fastsette økonomiske 

stimuleringstiltak for disse tjenestene. 

9)  Dersom det oppstår endringer i driften av lufthavner, 

kan det være nødvendig å endre terminalavgiftssoner i 

løpet av en referanseperiode. 

10)  Innføringen av ny teknologi og nye prosedyrer med 

tilhørende forretningsmodeller for å anspore til integrert 

tjenesteyting, bør føre til omfattende 

kostnadsreduksjoner som kommer brukerne til gode. 

For å gjøre disse framtidige kostnadsreduksjonene 

mulige vil det for ytere av flysikringstjenester påløpe 

omstruktureringskostnader knyttet til forbedring av 

virksomheten deres, som de kan få dekket dersom det 

kan påvises en nettogevinst for brukerne. 

11)  Stimuleringstiltak for å fremme bedre ytelse bør ta 

hensyn til at det er ønskelig å belønne eller sanksjonere 

faktisk ytelse i forhold til ytelsesnivåene som ble 

forventet da ytelsesplanen ble vedtatt. 

12)  For å framskynde innføringen av SESAR-teknologi bør 

investeringer i nye ATM-systemer og omfattende 

ettersyn av eksisterende ATM-systemer som har 

innvirkning på det europeiske ATM-nettets ytelsesnivå, 

være berettiget til kostnadsdekning gjennom 

brukeravgifter dersom investeringene er forenlige med 

gjennomføringen av den europeiske ATM-hovedplanen, 

særlig i form av felles prosjekter som angitt i 

artikkel 15a nr. 3 i forordning (EF) nr. 550/2004. Videre 

bør medlemsstatene kunne beslutte å tilpasse 

flysikringsavgiftene for å innføre stimuleringstiltak med 

sikte på å utstyre luftfartøyer med systemer som inngår i 

de felles prosjektene.  

2017/EØS/79/45 
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13)  For å bedre flysikringstjenestenes effektivitet og 

fremme optimal bruk av tjenestene bør medlemsstatene 

kunne tilpasse avgiftene ytterligere idet det tas hensyn 

til overbelastning av nettet i et bestemt område eller på 

en bestemt rute til visse tider. 

14)  Avgiftene, særlig for lette luftfartøyer, bør ikke være så 

høye at de hindrer bruken av hjelpemidler og tjenester 

som er nødvendige for sikkerheten, eller hindrer 

innføringen av ny teknikk og nye framgangsmåter. 

15)  Medlemsstatene bør kunne fastsette sine enhetssatser i 

fellesskap, særlig når avgiftssonene strekker seg over 

mer enn én medlemsstats luftrom, eller når 

medlemsstatene er parter i et felles underveis-

avgiftssystem. 

16)  For å gjøre den felles avgiftsordningen mer effektiv og 

redusere arbeidsbelastningen med administrasjon og 

regnskap bør medlemsstatene, innenfor rammen av et 

felles underveisavgiftssystem, kunne foreta en samlet 

innkreving av underveisavgifter basert på en enkelt 

avgift per flyging. 

17)  De rettslige midlene bør styrkes for å sikre at 

flysikringsavgiftene betales raskt og i sin helhet av 

brukerne av flysikringstjenestene. 

18)  Avgifter som skal ilegges brukerne av luftrommet, bør 

fastsettes og innkreves på en rettferdig og oversiktlig 

måte etter samråd med representantene for brukerne. 

Avgiftene bør revideres regelmessig. 

19)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006 av 

6. desember 2006 om fastsettelse av en felles 

avgiftsordning for flysikringstjenester(1), endret ved 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1191/2010 av 

16. desember 2010(2), bør oppheves med virkning fra 

1. januar 2015. 

20)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1.  I denne forordning fastsettes tiltak for utarbeiding av en 

felles avgiftsordning for flysikringstjenester. 

2.  Denne forordning får anvendelse på flysikringstjenester 

fra ytere av lufttrafikktjenester som er utpekt i samsvar med 

artikkel 8 i forordning (EF) nr. 550/2004, og fra ytere av 

flyværtjenester dersom disse er utpekt i samsvar med artikkel 9 

nr. 1 i nevnte forordning, for allmenn lufttrafikk innenfor 

  

(1) EUT L 341 av 7.12.2006, s. 3. 

(2) EUT L 333 av 17.12.2010, s. 6. 

ICAO-regionene Europa og Afrika der medlemsstatene har 

ansvaret for å yte flysikringstjenester. Den får også anvendelse 

på nettforvalteren opprettet i samsvar med artikkel 3 i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011(3). 

3.  Medlemsstatene kan anvende denne forordning på 

flysikringstjenester som ytes i luftrom som de har ansvar for 

innenfor andre ICAO-regioner, forutsatt at de underretter 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

4.  Medlemsstatene kan anvende denne forordning på ytere 

av flysikringstjenester som har fått tillatelse til yte 

flysikringstjenester uten sertifisering, i samsvar med artikkel 7 

nr. 5 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

5.  Med forbehold for artikkel 1 nr. 4 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013, kan 

medlemsstatene beslutte at denne forordning ikke får 

anvendelse på flysikringstjenester som ytes i lufthavner med 

færre enn 70 000 IFR-flyginger i året. 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om en slik 

beslutning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i 

forordning (EF) nr. 549/2004 anvendelse. 

I tillegg menes med 

1) «bruker av flysikringstjenester» luftfartøyets operatør på 

det tidspunktet da flygingen ble gjennomført eller, dersom 

operatørens identitet ikke er kjent, eieren av luftfartøyet, 

med mindre det kan bevises at en annen person var 

operatør på det nevnte tidspunktet, 

2) «representant for brukerne av luftrommet» enhver juridisk 

person eller enhet som representerer interessene til én eller 

flere kategorier brukere av flysikringstjenester, 

3) «IFR» instrumentflygeregler, i henhold til definisjonen i 

vedlegg 2 til Chicago-konvensjonen (tiende utgave – juli 

2005), 

4) «VFR» visuellflygeregler, i henhold til definisjonen i 

vedlegg 2 til Chicago-konvensjonen (tiende utgave – juli 

2005), 

5) «underveisavgiftssone» en nærmere avgrenset del av 

luftrommet som det er fastsatt et felles kostnadsgrunnlag 

og en felles enhetssats for, 

6) «terminalavgiftssone» en lufthavn eller en gruppe 

lufthavner som det er fastsatt et felles kostnadsgrunnlag og 

en felles enhetssats for, 

7) «faste kostnader» kostnader som er fastsatt på forhånd av 

en medlemsstat som nevnt i artikkel 15 nr. 2 bokstav a) i 

forordning (EF) nr. 550/2004,  
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8) «referanseperiode» referanseperioden for ytelsesordningen 

fastsatt i artikkel 11 nr. 3 bokstav d) i forordning (EF) 

nr. 549/2004 og artikkel 8 i gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 390/2013, 

9) «IFR-flyginger» det samlede antall avganger og landinger 

utført i samsvar med instrumentflygereglene, beregnet som 

årsgjennomsnittet for de tre årene forut for framleggingen 

av ytelsesplanen, 

10) «andre inntekter» inntekter som mottas fra offentlige 

myndigheter, herunder økonomisk støtte fra Unionens 

bistandsprogrammer som f.eks. det transeuropeiske 

transportnettet (TEN-T), ordning for et sammenkoplet 

Europa (CEF) og utjevningsfondet, inntekter fra 

forretningsvirksomhet og/eller, når det gjelder enhetssatser 

for terminaltjenester, inntekter fra kontrakter eller avtaler 

mellom ytere av flysikringstjenester og lufthavnoperatører, 

11) «ytelsesplan» en ytelsesplan som utarbeides og vedtas i 

samsvar med bestemmelsene i artikkel 11–16 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013, 

12) «faktiske kostnader» kostnadene som faktisk har påløpt i 

løpet av et år ved yting av flysikringstjenester som er 

underlagt en sluttrevisjon, 

13) «CNS-, MET- og AIS-tjenester» kommunikasjons-, 

navigasjons- og overvåkingstjenester, flyværtjenester og 

luftfartsinformasjonstjenester, 

14) «omstruktureringskostnader» betydelige engangskostnader 

som påløper for ytere av flysikringstjenester i forbindelse 

med omstrukturering ved innføring av ny teknologi og nye 

prosedyrer med tilhørende forretningsmodeller for å 

anspore til integrert tjenesteyting dersom medlemsstaten 

ønsker å få dekket kostnadene i én eller flere 

referanseperioder. Kostnadene kan omfatte kompensasjon 

til ansatte, nedlegging av flygekontrollsentraler, flytting av 

virksomhet til nye steder og avskriving av eiendeler 

og/eller erverv av strategiske andeler i andre ytere av 

flysikringstjenester. 

Artikkel 3 

Terminalflysikringstjenester og CNS-, MET- og AIS-

tjenester underlagt markedsvilkår 

1.  Uten at det berører anvendelsen av prinsippene nevnt i 

artikkel 14 og 15 i forordning (EF) nr. 550/2004, og med 

forbehold for vurderingen nevnt i nr. 2, kan medlemsstatene, 

før en referanseperiode begynner eller i begrunnede tilfeller i 

løpet av referanseperioden, beslutte at noen av eller alle 

terminalflysikringstjenestene eller CNS-, MET- og AIS-

tjenestene skal underlegges markedsvilkår. I slike tilfeller får 

bestemmelsene i denne forordning anvendelse, men for disse 

tjenestene kan de berørte medlemsstatene beslutte 

a)  å ikke beregne faste kostnader i samsvar med artikkel 7 i 

denne forordning, 

b)  å ikke fastsette økonomiske stimuleringstiltak for disse 

tjenestene i de sentrale ytelsesområdene kapasitet og miljø i 

samsvar med artikkel 15 i denne forordning, 

 og, med hensyn til terminalflysikringstjenester, 

c)  å ikke beregne terminalavgifter i samsvar med artikkel 12 i 

denne forordning, 

d)  å ikke fastsette enhetssatser for terminaltjenester i samsvar 

med artikkel 17 i denne forordning. 

2.  For å fastslå at noen eller alle terminalflysikringstjenester 

eller CNS-, MET- og AIS-tjenester er underlagt markedsvilkår, 

skal medlemsstatene foreta en detaljert vurdering på bakgrunn 

av alle vilkårene i vedlegg I til denne forordning. Denne 

vurderingen skal omfatte et samråd med representantene for 

brukerne av luftrommet. 

3.  Medlemsstatene nevnt i nr. 1 skal, senest 19 måneder før 

begynnelsen av en referanseperiode eller anvendelsesdatoen for 

beslutninger som treffes i samsvar med nr. 1, framlegge for 

Kommisjonen en detaljert rapport om innholdet i og resultatene 

av vurderingen nevnt i nr. 2. Rapporten skal underbygges av 

dokumentasjon, herunder eventuelt anbudsgrunnlag, 

begrunnelse for valget av tjenesteyter, beskrivelse av 

ordningene som er innført for den valgte tjenesteyteren for å 

sikre at terminalflysikringstjenester eller CNS-, MET- og AIS-

tjenester ytes på en kostnadseffektiv måte samt resultatet av 

samrådet med representantene for brukerne av luftrommet. 

Rapporten skal inneholde en fullstendig begrunnelse for 

medlemsstatens konklusjoner. 

4.  Dersom Kommisjonen samtykker i at markedsvilkår er 

innført i samsvar med kravene i vedlegg I, skal den underrette 

den berørte medlemsstaten innen fire måneder etter at rapporten 

er mottatt. Denne perioden på fire måneder forlenges til seks 

måneder etter at rapporten er mottatt dersom Kommisjonen 

mener at ytterligere dokumentasjon er nødvendig for å 

bestemme hvorvidt markedsvilkår er innført. 

Dersom Kommisjonen finner at markedsvilkår ikke er innført, 

skal den innen seks måneder etter at rapporten er mottatt og i 

henhold til framgangsmåten nevnt i artikkel 5 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 549/2004, beslutte at den eller de berørte 

medlemsstatene skal anvende bestemmelsene i denne 

forordning fullt ut. En slik beslutning skal treffes etter samråd 

med den eller de berørte medlemsstatene. 

5.  Medlemsstatens rapport og Kommisjonens beslutning 

nevnt i nr. 4 skal gjelde i den aktuelle referanseperioden og 

være offentlig tilgjengelig, og en henvisning til disse 

dokumentene skal kunngjøres i Den europeiske unions tidende.  
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Artikkel 4 

Prinsipper for den felles avgiftsordningen 

1.  Den felles avgiftsordningen skal være underlagt 

prinsippene fastsatt i artikkel 15 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

2.  De faste kostnadene for underveisflysikringstjenestene 

skal finansieres ved underveisavgifter som pålegges brukerne 

av flysikringstjenester i samsvar med bestemmelsene i 

kapittel III, og/eller ved andre inntekter. 

3.  De faste kostnadene for terminalflysikringstjenestene skal 

finansieres ved terminalavgifter som pålegges brukerne av 

flysikringstjenester i samsvar med bestemmelsene i kapittel III, 

og/eller ved andre inntekter. 

4.  Nr. 2 og 3 berører ikke finansieringen av unntak for visse 

brukere av flysikringstjenester gjennom andre 

finansieringskilder i samsvar med artikkel 10. 

5.  Den felles avgiftsordningen skal sikre gjennomsiktighet 

og samråd med representantene for brukerne av luftrommet om 

kostnadsgrunnlaget og om fordelingen av kostnader mellom 

ulike tjenester. 

6.  Inntekter fra underveisavgifter eller terminalavgifter som 

fastsettes i samsvar med artikkel 11 og 12 i denne forordning, 

skal ikke brukes til å finansiere forretningsvirksomhet hos ytere 

av flysikringstjenester. 

Artikkel 5 

Opprettelse av avgiftssoner 

1.  Medlemsstatene skal opprette avgiftssoner i luftrommet 

under deres ansvarsområde der flysikringstjenester ytes til 

brukerne av luftrommet. 

2.  Avgiftssonene skal fastsettes på en måte som er forenlig 

med flygekontrollvirksomhet og flygekontrolltjenester etter 

samråd med representantene for brukerne av luftrommet. 

3.  En underveisavgiftssone skal strekke seg fra bakken og 

opp til og med det øvre luftrom. I komplekse terminalområder 

kan medlemsstatene opprette en særskilt sone innenfor en 

avgiftssone. 

4.  Dersom avgiftssonene strekker seg over flere enn én 

medlemsstats luftrom, skal de berørte medlemsstatene sikre 

ensartet og enhetlig anvendelse av denne forordning på det 

aktuelle luftrommet. 

5.  En terminalavgiftssone kan endres i løpet av en 

referanseperiode. I så fall skal medlemsstatene 

a)  framlegge for Kommisjonen relevante opplysninger om 

kostnad og trafikk slik at Kommisjonen kan gjenskape 

sammenhengende serier av kostnads- og trafikk-

opplysninger som gjenspeiler situasjonen før og etter 

endringen, og utføre sine oppgaver i forbindelse med 

overvåking av gjennomføringen av ytelsesplanene i 

samsvar med artikkel 18 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 390/2013. 

b)  rådføre seg med representantene for brukerne av luftrommet 

og framlegge merknadene sine for Kommisjonen, 

c)  framlegge for Kommisjonen en vurdering av hvordan 

endringene påvirker kostnadseffektivitetsmålene for og 

ytelsesovervåkingen av terminalflysikringstjenestene og 

angi hvordan den skal utføre ytelsesovervåkingen i resten 

av referanseperioden. 

KAPITTEL II 

KOSTNADENE VED YTING AV FLYSIKRINGSTJENESTER 

Artikkel 6 

Berettigede tjenester, anlegg og virksomhet 

1.  Yterne av flysikringstjenester nevnt i artikkel 1 nr. 2 og 4 

skal fastsette kostnadene som påløper ved yting av 

flysikringstjenester for anlegg og tjenester som i henhold til 

ICAOs regionale flysikringsplan for region Europa tilbys og 

iverksettes i de avgiftssonene de har ansvaret for. 

De nevnte kostnadene skal omfatte felleskostnader til 

administrasjon og kostnader ved opplæring, undersøkelser, 

tester og forsøk samt forskning og utvikling knyttet til disse 

tjenestene. 

2.  Medlemsstatene kan anse følgende kostnader som faste 

kostnader, i samsvar med artikkel 15 nr. 2 bokstav b) i 

forordning (EF) nr. 550/2004, når kostnadene oppstår i 

forbindelse med yting av flysikringstjenester: 

a)  kostnader som påløper for berørte nasjonale myndigheter, 

b)  kostnader som påløper for godkjente organisasjoner nevnt i 

artikkel 3 i forordning (EF) nr. 550/2004, 

c)  kostnader i forbindelse med internasjonale avtaler. 

3.  I samsvar med artikkel 15a nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 550/2004 kan en del av inntektene fra avgiftene brukes til å 

finansiere felles prosjekter for nettfunksjoner som er av særlig 

betydning med sikte på å forbedre den generelle ytelsen for 

lufttrafikkstyring og flysikringstjenester. I slike tilfeller skal 

medlemsstatene innføre en omfattende og gjennomsiktig 

regnskapspraksis for å sikre at luftromsbrukerne ikke pålegges 

avgifter to ganger. Faste kostnader som følger av et felles 

prosjekt, skal identifiseres tydelig i samsvar med vedlegg II 

og VII.  
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4.  Investeringer i nye ATM-systemer og omfattende ettersyn 

av eksisterende ATM-systemer er berettigede i den grad de er 

forenlige med gjennomføringen av den europeiske ATM-

hovedplanen, særlig gjennom de felles prosjektene angitt i 

artikkel 15a nr. 3 i forordning (EF) nr. 550/2004. 

Artikkel 7 

Kostnadsberegning 

1.  De faste og de faktiske kostnadene skal omfatte kostnader 

som er knyttet til berettigede tjenester, anlegg og virksomhet 

nevnt i artikkel 6 i denne forordning, og som er fastsatt i 

samsvar med regnskapskravene i artikkel 12 i forordning (EF) 

nr. 550/2004. 

Engangsvirkningene som følge av innføringen av internasjonale 

regnskapsstandarder kan spres over et tidsrom på høyst 15 år. 

Uten at det berører artikkel 17 og 19 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013, skal de faste 

kostnadene fastsettes før begynnelsen av hver referanseperiode 

som del av ytelsesplanen for hvert kalenderår i 

referanseperioden både i realverdi og nominell verdi. For hvert 

år i referanseperioden skal differansen mellom de faste 

kostnadene uttrykt i nominell verdi før referanseperioden og de 

faste kostnadene justert på grunnlag av differansen mellom 

faktisk inflasjon registrert av Kommisjonen i Eurostats 

harmoniserte konsumprisindeks kunngjort i april i år n, og 

inflasjonsforutsetningen angitt i ytelsesplanen for året før 

referanseperioden og for hvert år i referanseperioden, framføres 

til år n+2 for beregning av enhetssatsen. 

Faste kostnader og faktiske kostnader skal beregnes i nasjonal 

valuta. Når det er opprettet en felles avgiftssone med en felles 

enhetssats i en funksjonell luftromsblokk, skal de berørte 

medlemsstatene sørge for omregning av de nasjonale 

kostnadene til euro eller den nasjonale valutaen i en av de 

berørte medlemsstatene, for å sikre gjennomsiktig beregning av 

den felles enhetssatsen ved anvendelse av artikkel 17 nr. 1 

tredje ledd i denne forordning. Medlemsstatene skal underrette 

Kommisjonen og Eurocontrol om dette. 

2.  Kostnadene nevnt i nr. 1 skal fordeles på 

personalkostnader, andre driftskostnader, avskrivnings-

kostnader, kapitalkostnader og ekstraordinære poster, herunder 

betalte skatter og toll, og alle andre tilhørende kostnader. 

Personalkostnadene skal omfatte brutto godtgjøring, 

overtidsbetaling og arbeidsgiveravgift til trygdeordninger samt 

kostnader til pensjon og andre ytelser. Pensjonskostnader kan 

beregnes ved forsiktige anslag basert på forvaltningen av 

ordningen eller på nasjonal lovgivning, alt etter hva som er 

relevant. Det skal gis nærmere opplysninger om disse anslagene 

i ytelsesplanen. 

Andre driftskostnader skal omfatte kostnader ved kjøp av varer 

og tjenester i forbindelse med yting av flysikringstjenester, 

særlig utkontrakterte tjenester, eksternt personell, materiell, 

energi, forsyningstjenester, leie av bygninger, utstyr og anlegg, 

vedlikehold, forsikringskostnader og reisekostnader. Dersom en 

yter av lufttrafikktjenester kjøper andre flysikringstjenester, 

skal tjenesteyteren inkludere de faktiske kostnadene for disse 

tjenestene under andre driftskostnader. 

Avskrivningskostnadene skal gjelde samlede anleggsmidler 

som benyttes til flysikringsformål. Anleggsmidlene skal 

avskrives i forhold til forventet levetid ved lineær avskriving av 

kostnadene for eiendelene som avskrives. Avskrivningen kan 

beregnes etter historisk kost-prinsippet eller 

dagsverdiprinsippet. Metoden skal ikke endres i 

avskrivningsperioden og skal være i samsvar med metoden for 

beregning av kapitalkostnader (nominelle kapitalkostnader for 

beregning etter historisk kost-prinsippet og faktiske 

kapitalkostnader for beregning etter dagsverdiprinsippet). Når 

dagsverdiprinsippet benyttes, skal de tilsvarende 

regnskapstallene etter historisk kost-prinsippet angis for å 

muliggjøre sammenligning og vurdering. 

Kapitalkostnadene skal være lik produktet av 

a)  summen av gjennomsnittlig netto bokført verdi av 

anleggsmidler og mulige justeringer av eiendeler totalt som 

er fastsatt av den nasjonale tilsynsmyndigheten og benyttes 

av yteren av flysikringstjenester til drift eller oppbygging, 

og gjennomsnittsverdien av netto omløpsmidler, unntatt 

rentebærende kontoer, som er nødvendige for å yte 

flysikringstjenester, og 

b)  det veide gjennomsnittet av gjeldsrenten og 

egenkapitalavkastningen. For ytere av flysikringstjenester 

uten egenkapital, skal det veide gjennomsnittet beregnes på 

grunnlag av en avkastning som anvendes på differansen 

mellom eiendeler totalt nevnt i bokstav a), og gjelden. 

Ekstraordinære poster er engangskostnader i forbindelse med 

yting av flysikringstjenester i løpet av året. 

Alle justeringer som går ut over bestemmelsene i internasjonale 

regnskapsstandarder, skal være angitt i ytelsesplanen som skal 

gjennomgås av Kommisjonen, og i de utfyllende opplysningene 

som skal gis i samsvar med vedlegg II. 

3.  Ved beregning av kapitalkostnadene som fastsatt i nr. 2, 

skal veiingen gjøres på grunnlag av forholdet mellom 

finansiering gjennom enten gjeld eller egenkapital. Gjeldsrenten 

skal være lik den veide gjennomsnittlige rentesatsen for gjelden 

som yteren av flysikringstjenester har. Avkastningen på 

egenkapitalen skal være den som er oppgitt i ytelsesplanen for 

rapporteringsperioden, og skal beregnes på grunnlag av den 

faktiske finansielle risikoen for yteren av flysikringstjenester i 

henhold til vurderingen før referanseperioden. 

Dersom eiendelene ikke tilhører yteren av flysikringstjenester, 

men tas med i beregningen av kapitalkostnadene, skal 

medlemsstatene sikre at kostnadene for disse eiendelene ikke 

tilbakebetales to ganger.  
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4.  Beregning av faktiske kostnader kan for ytere av 

flysikringstjenester omfatte dekning av omstrukture-

ringskostnader som påløper i referanseperioder som går forut 

for en eller flere referanseperioder der kostnadene dekkes, med 

forbehold for en lønnsomhetsanalyse som viser en nettogevinst 

for brukerne over tid. 

Den nasjonale tilsynsmyndigheten skal framlegge for 

Kommisjonen lønnsomhetsanalysen, en plan for dekning av 

omstruktureringskostnadene og resultatet av et samråd med 

representantene for brukerne av luftrommet om 

lønnsomhetsanalysen og planen for dekning av 

omstruktureringskostnadene. 

Dersom Kommisjonen finner at den forventede nettogevinsten 

for brukerne over tid kan påvises, skal den underrette den 

berørte medlemsstaten om dette innen fem måneder etter å ha 

mottatt opplysningene fra den nasjonale tilsynsmyndigheten. 

Dersom Kommisjonen finner at den forventede nettogevinsten 

for brukerne over tid ikke kan påvises, skal den i samsvar med 

framgangsmåten nevnt i artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 549/2004 og innen fem måneder etter å ha mottatt 

opplysningene fra den nasjonale tilsynsmyndigheten, treffe en 

beslutning om at omstruktureringskostnadene for ytere av 

flysikringstjenester ikke skal dekkes, og underrette den berørte 

medlemsstaten om dette. 

Den berørte medlemsstaten skal rapportere om utviklingen av 

omstruktureringskostnadene og nettogevinstene for brukerne i 

sin årsrapport i henhold til artikkel 18 nr. 4 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013. 

Artikkel 8 

Fordeling av kostnader 

1.  Kostnadene for berettigede tjenester, anlegg og 

virksomhet i henhold til artikkel 6 skal på en gjennomsiktig 

måte fordeles på de avgiftssonene der de faktisk har påløpt. 

Dersom kostnader påløper i ulike avgiftssoner, skal de fordeles 

forholdsmessig på grunnlag av en gjennomsiktig metode i 

henhold til artikkel 9. 

2.  Kostnadene for terminaltjenester skal gjelde følgende 

tjenester: 

a)  tårnkontrolltjenester, flyplassenes flygeinformasjonstje-

nester, herunder rådgivende lufttrafikktjenester, og 

alarmtjenester, 

b)  lufttrafikktjenester i forbindelse med luftfartøyenes ankomst 

og avgang innenfor en bestemt avstand fra lufthavnen på 

grunnlag av driftsmessige krav, 

c)  passende fordeling av alle andre komponenter i 

flysikringstjenesten, der det tas hensyn til en 

forholdsmessig fordeling mellom underveistjenester og 

terminaltjenester. 

Med henblikk på nr. 2 bokstav b) og c) skal medlemsstatene, 

før begynnelsen av hver referanseperiode, definere kriteriene 

for hvordan kostnadene skal fordeles mellom terminaltjenester 

og underveistjenester for hver lufthavn, og underrette 

Kommisjonen om dette. 

3.  Kostnadene for underveistjenester skal være knyttet til 

kostnadene nevnt i nr. 1, med unntak av kostnadene nevnt i 

nr. 2. 

4.  Dersom det gis unntak for VFR-flyginger i samsvar med 

artikkel 10, skal yteren av flysikringstjenester identifisere 

kostnadene for flysikringstjenester som gjelder VFR-flyginger, 

og holde dem atskilt fra kostnadene for tjenester som gjelder 

IFR-flyginger. Disse kostnadene kan fastsettes ved hjelp av en 

grensekostnadsmetode, der det tas hensyn til fordelene for IFR-

flyginger som stammer fra tjenester som ytes til VFR-flyginger. 

Artikkel 9 

Gjennomsiktighet for kostnader og avgiftsordning 

1.  Medlemsstatene skal, på en samordnet måte og innen sju 

måneder før begynnelsen av hver referanseperiode, invitere 

representantene for brukerne av luftrommet til samråd om faste 

kostnader, planlagte investeringer, prognoser for 

tjenesteenheter, avgiftspolitikk og derav følgende enhetssatser. 

Medlemsstatene skal bistås av yterne av flysikringstjenester. 

Medlemsstatene skal på en åpen måte fastslå sine nasjonale 

kostnader eller kostnader til funksjonelle luftromsblokker i 

samsvar med artikkel 6 og gjøre sine enhetssatser tilgjengelige 

for representantene for brukerne av luftrommet, Kommisjonen 

og eventuelt Eurocontrol. 

I referanseperioden skal medlemsstatene én gang i året og på en 

samordnet måte invitere representantene for brukerne av 

luftrommet til samråd om eventuelle avvik fra prognosen, 

særlig med hensyn til 

a)  faktisk trafikk og faktiske kostnader i forhold til forventet 

trafikk og faste kostnader, 

b)  gjennomføringen av ordningen med trafikkrisikodeling 

fastsatt i artikkel 13, 

c)  gjennomføringen av ordningen med kostnadsdeling fastsatt 

i artikkel 14, 

d)  stimuleringstiltakene fastsatt i artikkel 15, 

e)  tilpassingen av avgifter fastsatt i artikkel 16. 

Samrådet kan organiseres på regionalt plan. Representantene 

for brukerne av luftrommet skal beholde retten til å be om 

ytterligere samråd. Samråd med brukerne skal også organiseres 

systematisk etter aktivering av en varslingsordning som fastsatt 

i artikkel 17 og 19 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 390/2013, som fører til en revisjon av den eller de faste 

enhetskostnadene.  
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2.  Opplysningene nevnt i nr. 1 skal bygge på 

rapporteringstabellene og de nærmere reglene fastsatt i 

vedlegg II, VI og VII. Dersom det i samsvar med artikkel 3 er 

fastslått at terminalflysikringstjenester eller CNS-, MET- og 

AIS-tjenester er underlagt markedsvilkår, skal opplysningene 

nevnt i nr. 1 bygge på rapporteringstabellene og de nærmere 

reglene fastsatt i vedlegg III. Den relevante dokumentasjonen 

skal stilles til rådighet for representantene for brukerne av 

luftrommet, Kommisjonen, Eurocontrol og de nasjonale 

tilsynsmyndighetene tre uker før samrådsmøtet. For det årlige 

samrådet nevnt i nr. 1 annet ledd skal den relevante 

dokumentasjonen stilles til rådighet for representantene for 

brukerne av luftrommet, Kommisjonen, Eurocontrol og de 

nasjonale tilsynsmyndighetene hvert år innen 1. juni. 

3.  For å muliggjøre rapportering om graden av oppnåelse av 

ytelsesmål fastsatt i artikkel 18 nr. 4 i gjennomførings-

forordning (EU) nr. 390/2013, skal medlemsstatene innen 

1. juni hvert år stille til rådighet for Kommisjonen og 

Eurocontrol sine faktiske påløpte kostnader i foregående år og 

differansen mellom de faktiske kostnadene og de faste 

kostnadene i ytelsesplanen, ved å anvende rapporterings-

tabellene og de nærmere reglene fastsatt i vedlegg II, VI og VII. 

Medlemsstater som har besluttet at terminalflysikringstjenester 

eller CNS-, MET- og AIS-tjenester er underlagt markedsvilkår i 

samsvar med artikkel 3, skal framlegge disse opplysningene 

ved å anvende rapporteringstabellene og de nærmere reglene 

fastsatt i vedlegg III. 

KAPITTEL III 

FINANSIERING AV FLYSIKRINGSTJENESTER VED HJELP 

AV FLYSIKRINGSAVGIFTER 

Artikkel 10 

Unntak fra flysikringsavgifter 

1.  Medlemsstatene skal unnta følgende flyginger fra 

underveisavgifter: 

a)  flyginger som gjennomføres med luftfartøyer med en største 

tillatte startvekt på under to tonn, 

b)  blandede VFR/IFR-flyginger i avgiftssoner der flygingene 

utelukkende gjennomføres som VFR-flyginger, og der det 

ikke innkreves avgift for VFR-flyginger, 

c)  flyginger som gjennomføres utelukkende med sikte på 

transport av regjerende monarker og deres nære familie, 

stats- og regjeringssjefer samt ministre på offisielt oppdrag. 

Unntaket skal i alle tilfeller angis med en passende 

statusindikator i reiseplanen, 

d)  lete- og redningsflyginger godkjent av rette vedkommende 

organ. 

2.  Medlemsstatene kan unnta følgende flyginger fra 

underveisavgifter: 

a)  militærflyginger som gjennomføres med militære 

luftfartøyer, uansett statstilhørighet, 

b)  opplæringsflyginger som utelukkende gjennomføres for å 

oppnå et sertifikat, eller en rettighet dersom det dreier seg 

om flygebesetning i cockpit når dette er angitt med en 

passende bemerkning i reiseplanen. Slike flyginger skal 

bare gjennomføres innenfor den berørte medlemsstatens 

luftrom og skal ikke benyttes til transport av passasjerer 

og/eller last, eller til posisjonering eller transport av 

luftfartøyet, 

c)  flyginger som utelukkende gjennomføres for å kontrollere 

eller teste utstyr som brukes eller er ment å skulle brukes 

som jordbaserte hjelpemidler for flynavigering, unntatt når 

det berørte luftfartøyet brukes til posisjoneringsflyginger, 

d)  flyginger som avsluttes på den lufthavnen som luftfartøyet 

tok av fra, og som ikke innebærer noen mellomlanding, 

e)  VFR-flyginger, 

f)  flyginger for humanitære formål, godkjent av rette 

vedkommende organ. 

g)  toll- og politiflyginger. 

3.  Medlemsstatene kan unnta flygingene nevnt i nr. 1 og 2 

fra terminalavgifter. 

4.  Kostnadene for unntatte flyginger skal bestå av 

a)  kostnadene for unntatte VFR-flyginger i henhold til 

artikkel 8 nr. 4, og 

b)  kostnadene for unntatte IFR-flyginger, som skal beregnes 

som produktet av kostnadene påløpt for IFR-flyginger og 

forholdet mellom antallet unntatte tjenesteenheter og det 

samlede antallet tjenesteenheter, der det samlede antallet 

tjenesteenheter består av tjenesteenheter for IFR-flyginger 

samt tjenesteenheter for VFR-flyginger når disse ikke er 

unntatt. Kostnadene for IFR-flyginger skal være lik samlede 

kostnader minus kostnadene for VFR-flyginger. 

5.  Medlemsstatene skal sørge for at yterne av 

flysikringstjenester får godtgjørelse for tjenestene de har ytt til 

unntatte flyginger. 

Artikkel 11 

Beregning av underveisavgifter 

1.  Uten at det berører muligheten i henhold til artikkel 4 

nr. 2 til å finansiere underveisflysikringstjenester gjennom 

andre inntekter, skal underveisavgiften for en gitt flyging i en 

bestemt underveisavgiftssone være lik produktet av den 

fastsatte enhetssatsen for denne underveisavgiftssonen og 

underveistjenesteenhetene for denne flygingen. 

2.  Enhetssatsen og underveistjenesteenhetene skal beregnes i 

samsvar med vedlegg IV.  
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Artikkel 12 

Beregning av terminalavgifter 

1.  Uten at det berører muligheten i henhold til artikkel 4 

nr. 3 til å finansiere terminalflysikringstjenester gjennom andre 

inntekter, skal terminalavgiften for en gitt flyging i en bestemt 

terminalavgiftssone være lik produktet av den fastsatte 

enhetssatsen for denne terminalavgiftssonen og 

terminaltjenesteenhetene for denne flygingen. For 

avgiftsinnkreving skal innflyging og avgang anses som en 

enkelt flyging. Som enhet telles enten den innkommende eller 

den avgående flygingen. 

2.  Enhetssatsen og terminaltjenesteenhetene skal beregnes i 

samsvar med vedlegg V. 

Artikkel 13 

Trafikkrisikodeling 

1.  En ordning med trafikkrisikodeling får anvendelse i 

samsvar med prinsippene fastsatt i artikkel 12 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013. 

2.  Følgende kostnader skal ikke være underlagt 

trafikkrisikodeling og skal medføre en økning eller reduksjon i 

de faste kostnadene i ett eller flere etterfølgende år, uavhengig 

av trafikkutviklingen: 

a)  de faste kostnadene fastsatt i samsvar med artikkel 6 nr. 2, 

med unntak av avtaler om lufttrafikktjenester over 

landegrensene, 

b)  de faste kostnadene for flyværtjenester, 

c)  justeringen som følge av forskjeller mellom forventet og 

faktisk inflasjon som nevnt i artikkel 7 nr. 1, 

d)  dekningen av omstruktureringskostnader, dersom dette er 

godkjent i samsvar med artikkel 7 nr. 4, 

e)  framføringene som oppstår ved gjennomføringen av 

ordningen med trafikkrisikodeling, 

f)  de godkjente framføringene fra forrige referanseperiode 

som oppstår ved gjennomføringen av ordningen med 

kostnadsdeling nevnt i artikkel 14, 

g)  bonuser eller sanksjoner som oppstår som følge av de 

økonomiske stimuleringstiltakene nevnt i artikkel 15, 

h)  for høye eller for lave innkrevinger som kan oppstå som 

følge av tilpassing av flysikringsavgifter i henhold til 

artikkel 16, 

i)  for høye eller for lave innkrevinger som følge av 

variasjoner i trafikken, 

j)  for annen referanseperiode, for høye eller for lave 

innkrevinger som har påløpt for medlemsstatene til og med 

2011 for underveisflysikringstjenester og 2014 for 

terminalflysikringstjenester. 

I tillegg kan medlemsstatene gi ytere av flysikringstjenester 

som har fått tillatelse til å yte flysikringstjenester uten 

sertifisering, fritak for de faste kostnadene i forbindelse med 

trafikkrisikodeling i samsvar med artikkel 7 nr. 5 i forordning 

(EF) nr. 550/2004. 

3.  Når det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n ikke 

overstiger eller faller under prognosen fastsatt i ytelsesplanen 

for året n med mer enn 2 %, skal flysikringstjenesteyterens 

ekstra inntekt eller inntektstap med hensyn til faste kostnader, 

ikke framføres. 

4.  Når det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n 

overstiger prognosen fastsatt i ytelsesplanen for året n med mer 

enn 2 %, skal minst 70 % av den ekstra inntekten som den eller 

de berørte yterne av flysikringstjenester har hatt utover 2 % av 

differansen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen for 

faste kostnader fastsatt i ytelsesplanen, medføre en tilsvarende 

reduksjon i de faste kostnadene for år n+2. 

Når det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n faller under 

prognosen fastsatt i ytelsesplanen for året n med mer enn 2 %, 

skal høyst 70 % av inntektstapet som den eller de berørte yterne 

av flysikringstjenester har hatt utover 2 % av differansen 

mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen for faste 

kostnader fastsatt i ytelsesplanen, medføre en tilsvarende 

økning i de faste kostnadene tidligst fra år n+2. 

5.  Når det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n er 

lavere enn 90 % av prognosen fastsatt i ytelsesplanen for året n, 

skal det samlede inntektstapet som har påløpt for den eller de 

berørte yterne av flysikringstjenester utover 10 % av 

differansen mellom faktiske tjenesteenheter og prognosen for 

faste kostnader fastsatt i ytelsesplanen, medføre en tilsvarende 

økning i de faste kostnadene tidligst fra år n+2. 

Når det faktiske antallet tjenesteenheter i et gitt år n overstiger 

110 % av prognosen fastsatt i ytelsesplanen for året n, skal den 

samlede ekstra inntekten som den eller de berørte yterne av 

flysikringstjenester har hatt utover 10 % av differansen mellom 

faktiske tjenesteenheter og prognosen for faste kostnader 

fastsatt i ytelsesplanen, medføre en tilsvarende reduksjon i de 

faste kostnadene for år n+2.  
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6.  Når det gjelder terminalflysikringstjenester, kan 

medlemsstater beslutte at bestemmelsene i nr. 3, 4 og 5 ovenfor 

ikke skal anvendes på lufthavner med færre enn 225 000 IFR-

flyginger i året. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen 

om en slik beslutning innen to måneder etter kunngjøring av 

denne forordning. 

Artikkel 14 

Kostnadsdeling 

1.  En ordning med kostnadsdeling får anvendelse i samsvar 

med følgende prinsipper: 

a)  når de faktiske kostnadene i hele referanseperioden er 

lavere enn de faste kostnadene fastsatt i begynnelsen av 

referanseperioden, skal differansen beholdes av yteren av 

flysikringstjenester, medlemsstaten eller det godkjente 

organet som er berørt, 

b)  når de faktiske kostnadene i hele referanseperioden 

overstiger de faste kostnadene fastsatt i begynnelsen av 

referanseperioden, skal differansen dekkes av yteren av 

flysikringstjenester, medlemsstaten eller det godkjente 

organet som er berørt, 

2.  Nr. 1 bokstav a) og b) får ikke anvendelse på følgende 

kostnader: 

a)  Ordningene for kostnadsdeling i nr. 1 bokstav a) og b) får 

ikke anvendelse på differansen mellom faste kostnader og 

faktiske kostnader for kostnadsposter som den berørte 

yteren av flysikringstjenester, medlemsstaten eller det 

godkjente organet har truffet rimelige og identifiserbare 

tiltak for å håndtere, men som det kan anses at de ikke har 

herredømme over som følge av 

i) uforutsette endringer i nasjonal pensjonslovgivning, 

lovgivning om pensjonsberegning eller 

pensjonskostnader som følge av uforutsette forhold på 

finansmarkedet, 

ii) betydelige endringer i rentesatser på lån som 

finansierer kostnader som oppstår ved yting av 

flysikringstjenester, 

iii) uforutsette nye kostnadsposter som ikke omfattes av 

ytelsesplanen, men som kreves etter lovgivningen, 

iv) uforutsette endringer i nasjonal skatterett, 

v) uforutsette endringer i kostnader eller inntekter som 

stammer fra internasjonale avtaler. 

b)  Uten at det berører artikkel 7 nr. 1 tredje ledd, skal hver 

kostnadspost under nr. 2 bokstav a) fastsettes av den 

nasjonale tilsynsmyndigheten, og i ytelsesplanen skal 

følgende angis for hver kostnadspost for foregående 

referanseperiode: 

i) fullstendig beskrivelse av kostnadsposten, 

ii) kostnaden som føres under denne posten i 

ytelsesplanen, 

iii) begrunnelsen for hvorfor kostnadsposten anses for å 

være berettiget innenfor virkeområdet for nr. 2 bokstav 

a) i stedet for nr. 1 bokstav a) og b), 

iv) de underliggende eksterne hendelsene eller 

omstendighetene som den eller de berørte nasjonale 

tilsynsmyndighetene, yteren av flysikringstjenester 

eller det godkjente organet ikke har hatt herredømme 

over, og som førte til et avvik mellom faktiske og faste 

kostnader knyttet til denne kostnadsposten, 

v) tiltak som er truffet for å håndtere kostnadsrisikoen 

knyttet til denne posten. 

c)  Differansen mellom faktiske kostnader og faste kostnader 

når det gjelder disse postene, skal identifiseres og forklares 

i samsvar med vedlegg VII nr. 2. 

d)  Når de faktiske kostnadene i hele referanseperioden er 

lavere enn de faste kostnadene fastsatt i begynnelsen av 

referanseperioden som følge av at kostnader trekkes fra i 

henhold til nr. 2 bokstav a), skal differansen tilbakeføres til 

brukerne av luftrommet gjennom framføring til den eller de 

påfølgende referanseperiodene. 

e)  Når de faktiske kostnadene i hele referanseperioden 

overstiger de faste kostnadene fastsatt i begynnelsen av 

referanseperioden som følge av at kostnader innregnes i 

henhold til nr. 2 bokstav a), skal differansen videreføres til 

brukerne av luftrommet ved framføring til den eller de 

påfølgende referanseperiodene. 

f)  Den berørte nasjonale tilsynsmyndigheten skal hvert år 

kontrollere at avviket mellom faktiske kostnader og faste 

kostnader faktisk skyldes aktuelle hendelser eller 

omstendigheter angitt i nr. 2 bokstav a), og er i tråd med 

bestemmelsene i nr. 2 bokstav b). Videre skal 

tilsynsmyndigheten kontrollere at kostnadsavviket som skal 

videreføres til brukerne, er uttrykkelig identifisert og 

kategorisert. Den skal underrette brukerne av luftrommet og 

rapportere til Kommisjonen om resultatet av vurderingen en 

gang i året. Dersom Kommisjonen, innen seks måneder 

etter å ha mottatt den årlige vurderingsrapporten fra den 

berørte nasjonale tilsynsmyndigheten, finner at det i 

vurderingsrapporten ikke fastslås at avviket mellom 

faktiske kostnader og faste kostnader faktisk skyldes 

aktuelle hendelser eller omstendigheter angitt i nr. 2 

bokstav a), og er i tråd med bestemmelsene i nr. 2 bokstav 

b), skal den, i samsvar med framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 5 nr. 2 i forordning (EF) nr. 549/2004, beslutte at 

den eller de berørte medlemsstatene ikke skal gis tillatelse 

til å anvende bestemmelsene i nr. 2 på avviket mellom 

faktiske kostnader og faste kostnader, helt eller delvis og på 

bakgrunn av resultatet av vurderingen.  
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g)  De framførte beløpene skal angis ut fra faktorer og 

beskrives i de utfyllende opplysningene som skal gis i 

samsvar med vedlegg VI. 

Artikkel 15 

Stimuleringstiltak for ytere av flysikringstjenester 

1.  Medlemsstatene skal vedta økonomiske stimuleringstiltak 

for sine ytere av flysikringstjenester i det sentrale 

ytelsesområdet kapasitet, og kan vedta slike økonomiske 

stimuleringstiltak i det sentrale ytelsesområdet miljø i samsvar 

med artikkel 12 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013. 

Disse stimuleringstiltakene skal bestå av bonuser når 

ytelsesmålene overgås, og sanksjoner når de ikke oppnås, og 

skal legges til eller trekkes fra de vedtatte faste kostnadene 

avhengig av ytelsesnivået som er oppnådd. 

Slike økonomiske stimuleringstiltak skal være i samsvar med 

følgende prinsipper: 

a)  Enhetssatsen for år n+2 skal justeres for å gi bonus når 

ytelsesmålene overgås, og sanksjon når de ikke oppnås, i 

henhold til det faktiske ytelsesnivået oppnådd av yteren av 

flysikringstjenester i år n i forhold til det relevante målet. 

b)  Det gjeldende nivået på bonuser og sanksjoner skal stå i 

forhold til de målene som skal nås, og den ytelsen som er 

oppnådd. Det skal ikke gis bonuser for ytelse som tilsvarer 

eller ligger under forventede ytelsesmål. 

c)   Bonuser og sanksjoner skal være av samme størrelse. 

d)  Maksimumsbeløpet for samlede bonuser og 

maksimumsbeløpet for samlede sanksjoner skal ikke 

overstige 1 % av inntektene fra flysikringstjenester i år n. 

e)  Endringene i ytelsesnivå og gjeldende nivå på bonuser og 

sanksjoner skal fastsettes etter samrådet nevnt i artikkel 9 

og skal fastsettes i ytelsesplanen. 

f)  Når det gjelder mål for en funksjonell luftromsblokk, skal 

bonuser og sanksjoner få anvendelse på de yterne av 

flysikringstjenester som er berørt. 

g)  For det sentrale ytelsesområdet kapasitet kan målene for 

ytelsesnivå justeres til å omfatte bare forsinkelsesårsaker 

knyttet til ATC-kapasitet, ATC-flygeruter, ATC-personell, 

ATC-utstyr, styring av luftrommet og særlige hendelser 

med kodene C, R, S, T, M og P i ATFCM-

brukerhåndboken. 

2.  Nasjonale tilsynsmyndigheter skal føre tilsyn med at disse 

stimuleringstiltakene gjennomføres på en korrekt måte av ytere 

av flysikringstjenester. 

Artikkel 16 

Tilpassing av flysikringsavgifter 

1.  Medlemsstatene kan, etter tilbudet om samråd fastsatt i 

artikkel 9, på nasjonalt plan eller innenfor en funksjonell 

luftromsblokk og på en ikke-diskriminerende og gjennomsiktig 

måte tilpasse flysikringsavgiftene som påløper for brukere av 

luftrommet, slik at de gjenspeiler brukernes innsats, særlig med 

tanke på å 

a)  optimere bruken av flysikringstjenester, 

b)  redusere luftfartens innvirkning på miljøet, 

c)  redusere de samlede kostnadene for flysikringstjenester og 

øke effektiviteten av dem, særlig ved å tilpasse avgifter 

etter trafikktettheten på nettet i et bestemt område eller på 

en bestemt rute til visse tider. 

Tilpassingen av avgifter skal ikke medføre en endring i samlet 

inntekt for yteren av flysikringstjenester. For høye eller for lave 

innkrevinger skal framføres til den påfølgende perioden. 

2.  Flysikringsavgifter kan også tilpasses, på en ikke-

diskriminerende og gjennomsiktig måte, for å framskynde 

innføringen av ATM-kapasitet innenfor rammen av SESAR. 

Tilpassingen kan særlig ta sikte på å innføre stimuleringstiltak 

knyttet til å utstyre luftfartøyer med systemer som inngår i de 

felles prosjektene nevnt i artikkel 15a nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 550/2004. 

3.  En tilpassing av flysikringsavgiftene medfører en endring 

av underveisavgiften og/eller terminalavgiften som beregnes på 

grunnlag av bestemmelsene i artikkel 11 og 12. 

4.  Nasjonale tilsynsmyndigheter skal føre tilsyn med at 

tilpassingen av flysikringsavgifter gjennomføres på en korrekt 

måt av ytere av flysikringstjenester. 

Artikkel 17 

Fastsettelse av enhetssatser for avgiftssonene 

1.  Medlemsstatene skal sikre at det årlig fastsettes 

enhetssatser for hver avgiftssone. Uten at det berører nr. 2, skal 

enhetssatser ikke endres i løpet av året. 

Enhetssatsene skal fastsettes i samsvar med følgende prosess: 

a)  For hvert år i referanseperioden skal enhetssatsene for år n 

beregnes innen 1. november i år n-1 på grunnlag av de faste 

enhetskostnadene i ytelsesplanen og justeringene fastsatt i 

vedlegg IV nr. 2.2 og vedlegg V i denne forordning. 

b)  Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen 

enhetssatsene for år n innen 1. juni i år n-1 i henhold til 

kravene i artikkel 9 nr. 1 og 2.  
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c)  Kommisjonen skal vurdere disse enhetssatsene på bakgrunn 

av bestemmelsene i denne forordning og gjennomførings-

forordning (EU) nr. 390/2013. 

d)  Dersom Kommisjonen finner at enhetssatsene oppfyller 

bestemmelsene i denne forordning og gjennomførings-

forordning (EU) nr. 390/2013, skal den underrette den 

berørte medlemsstaten om dette innen fire måneder etter at 

enhetssatsene er framlagt. 

e)  Dersom Kommisjonen finner at enhetssatsene ikke 

oppfyller bestemmelsene i denne forordning og gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 390/2013, skal den underrette 

den berørte medlemsstaten om dette innen fire måneder 

etter at enhetssatsene er framlagt, og medlemsstaten skal 

framlegge for Kommisjonen reviderte enhetssatser innen en 

måned. 

f)  Medlemsstatene skal om nødvendig underrette 

Kommisjonen og Eurocontrol om enhetssatsene for hver 

avgiftssone senest 1. november i år n-1. 

Enhetssatsene skal fastsettes i nasjonal valuta. Når 

medlemsstater som utgjør en del av en funksjonell 

luftromsblokk, beslutter å opprette en felles avgiftssone med en 

felles enhetssats, skal denne enhetssatsen angis i euro eller i en 

av de berørte medlemsstatenes nasjonale valuta. De berørte 

medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og Eurocontrol 

om den valutaen som får anvendelse. 

2.  Når ytelsesplaner vedtas etter 1. november i året forut for 

året da referanseperioden begynner eller revideres i samsvar 

med artikkel 17 og 19 i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 390/2013, skal enhetssatsene om nødvendig beregnes på 

nytt på grunnlag av den endelig vedtatte planen eller de 

gjeldende korrigerende tiltakene. For dette formål og i samsvar 

med artikkel 16 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 

skal medlemsstatene beregne og anvende sine enhetssatser i 

samsvar med den vedtatte ytelsesplanen så tidlig som mulig i 

løpet av det første året i referanseperioden eller det første året 

for anvendelsen av de reviderte ytelsesplanene og -målene. 

Inntektsdifferansen som følger av den midlertidige anvendelsen 

av den opprinnelige enhetssatsen, skal framføres til 

beregningen av enhetssatsen det påfølgende året. For det første 

året i referanseperioden eller det første året for anvendelsen av 

de reviderte ytelsesplanene og -målene skal ordningen med 

trafikkrisikodeling fastsatt i artikkel 13, få anvendelse på 

grunnlag av de faste kostnadene og tjenesteenhetene i den 

endelig vedtatte ytelsesplanen, og av de faktiske 

tjenesteenhetene for året. 

Artikkel 18 

Avgiftsinnkreving 

1.  Medlemsstatene kan kreve inn avgiftene gjennom en 

enkelt avgift per flyging. Når avgiftene faktureres og innkreves 

regionalt, kan faktureringsvalutaen være euro, og en 

administrativ enhetssats for fakturerings- og innkrevingskost-

nader kan legges til den aktuelle enhetssatsen. Medlemsstatene 

skal sikre at beløpene som innkreves på deres vegne, brukes til 

å finansiere kostnadene som er fastsatt i samsvar med 

bestemmelsene i denne forordning. 

2.  Brukerne av flysikringstjenester skal betale alle 

flysikringsavgifter umiddelbart og i sin helhet. 

3.  Medlemsstatene skal sørge for effektive 

håndhevingstiltak. Disse tiltakene kan omfatte avslag på 

tjenester, tilbakeholding av luftfartøyer eller andre tvangstiltak i 

samsvar med gjeldende lovgivning. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 19 

Klageadgang 

Medlemsstatene skal sikre at beslutninger som treffes i henhold 

til denne forordning, blir behørig forklart og er gjenstand for 

effektiv overprøvings- og/eller klagebehandling. 

Artikkel 20 

Tilrettelegging av samsvarskontroll 

Ytere av flysikringstjenester skal legge til rette for inspeksjoner 

og undersøkelser, herunder besøk på stedet, som foretas av den 

berørte nasjonale tilsynsmyndigheten eller av en godkjent 

organisasjon som opptrer på vegne av tilsynsmyndigheten. De 

bemyndigede personene skal ha rett til å 

a)  undersøke relevante regnskapsdokumenter, fortegnelser 

over eiendeler, lagerlister og alt annet relevant materiale i 

forbindelse med fastsettelse av flysikringsavgifter, 

b)  ta kopier av slike dokumenter eller deler av dem, 

c)  be om muntlige forklaringer på stedet, 

d)  få adgang til relevante lokaler, områder eller kjøretøyer. 

Slike inspeksjoner og undersøkelser skal utføres i samsvar med 

gjeldende prosedyrer i medlemsstaten der de skal 

gjennomføres. 

Artikkel 21 

Gjennomgåelse 

Kommisjonens gjennomgåelse av ytelsesordningen nevnt i 

artikkel 24 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 skal 

omfatte ordningen med trafikkrisikodeling fastsatt i artikkel 13, 

ordningen med kostnadsdeling fastsatt i artikkel 14, 

stimuleringstiltakene fastsatt i henhold til artikkel 15, 

tilpassingen av avgifter i henhold til artikkel 16 og deres 

virkning og effektivitet med hensyn til å oppnå de fastsatte 

ytelsesmålene. 

Artikkel 22 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 
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2.  Denne forordning får anvendelse fra den andre referanseperioden i henhold til artikkel 8 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013, og i nevnte periode. Med hensyn til anvendelsen av 

ytelsesordningen, og for å gjøre det mulig å vedta felles mål for Unionen som fastsatt i artikkel 10 nr. 2 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 før begynnelsen av den andre referanseperioden, og å 

utarbeide og vedta ytelsesplaner i samsvar med bestemmelsene i gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 390/2013, får artikkel 1 nr. 5, artikkel 3, artikkel 7 nr. 4, artikkel 9, artikkel 14 nr. 2 bokstav b)-f) og 

artikkel 17 samt vedleggene til denne forordning anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen for denne 

forordning. 

Artikkel 23 

Oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006 av 6. desember 2006 om fastsettelse av en felles 

avgiftsordning for flysikringstjenester oppheves med virkning fra 1. januar 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 3. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

VURDERING AV HVORVIDT YTING AV TERMINALFLYSIKRINGSTJENESTER OG/ELLER CNS-, 

MET- OG AIS-TJENESTER ER UNDERLAGT MARKEDSVILKÅR I SAMSVAR MED ARTIKKEL 3 

Vilkårene som skal vurderes for å fastslå hvorvidt terminalflysikringstjenester og/eller CNS-, MET- og AIS-tjenester 

ytes på markedsvilkår, er som følger: 

1.  I hvilken grad tjenesteytere fritt kan tilby å yte eller slutte å yte disse tjenestene: 

a)  om det finnes betydelige juridiske eller økonomiske hindringer som gjør at en tjenesteyter ikke kan tilby å yte 

eller slutte å yte disse tjenestene, 

b)  avtalens varighet, og 

c)  om det finnes en prosedyre som gjør det mulig å overføre eiendeler og personell fra én yter av 

flysikringstjenester til en annen. 

2.  I hvilken grad det er fritt valg av tjenesteyter, herunder, når det gjelder lufthavner, muligheten for å velge å yte 

tjenestene selv: 

a)  om det finnes juridiske, avtalemessige eller praktiske hindringer for å bytte tjenesteyter eller, når det gjelder 

terminalflysikringstjenester, for at lufthavner kan gå over til å yte flysikringstjenester selv, 

b)  hvilken rolle representantene for brukerne av luftrommet spiller når det gjelder å velge yter av 

flysikringstjenester. 

3.  I hvilken grad det finnes en rekke tjenesteytere å velge blant: 

a)  om det finnes en offentlig anbudsprosess (gjelder ikke dersom lufthavnen yter tjenesten selv), 

b)  dersom det er aktuelt, dokumentasjon på at alternative tjenesteytere som tidligere har ytt slike tjenester, deltar i 

anbudsprosessen, herunder lufthavnens mulighet til å yte tjenestene selv. 

4.  I hvilken grad lufthavnene, når det gjelder terminalflysikringstjenester, er underlagt økonomiske kostnadskrav eller 

regler som inneholder stimuleringstiltak: 

a)  om lufthavnene må konkurrere aktivt om flytrafikken, 

b)  i hvilken grad lufthavnene må bære kostnadene for flysikringstjenester, 

c)  om lufthavnene drives på konkurransevilkår eller nyter godt av økonomiske stimuleringstiltak beregnet på å 

redusere priser eller på annen måte bidra til kostnadsreduksjoner. 

5.  Dersom yteren av terminalflysikringstjenester eller CNS-, MET- og AIS-tjenester også yter 

underveisflysikringstjenester, skal disse formene for virksomhet være gjenstand for separat regnskapsføring og 

rapportering. 

6.  Når det gjelder terminalflysikringstjenester, skal vurderingen i dette vedlegg utføres for hver enkelt lufthavn, etter 

hva som er relevant. 

 ______   
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VEDLEGG II 

GJENNOMSIKTIGHET FOR KOSTNADER OG ENHETSKOSTNADER 

1. RAPPORTERINGSTABELL 

Både medlemsstatene og ytere av flysikringstjenester skal fylle ut rapporteringstabellen i dette vedlegg for hver 

avgiftssone som de har ansvar for, og for hvert år i referanseperioden. Medlemsstatene skal også utarbeide en 

konsolidert rapporteringstabell for hver avgiftssone som de har ansvar for. 

Det skal fylles ut en konsolidert tabell for hver lufthavn som omfattes av bestemmelsene i denne forordning. For 

lufthavner med færre enn 70 000 IFR-flyginger i gjennomsnitt per år i de foregående tre år kan kostnadene 

presenteres i konsolidert form. 

Dersom en avgiftssone strekker seg over mer enn én medlemsstats luftrom, skal medlemsstatene fylle ut tabellen i 

fellesskap i samsvar med de tiltakene som er nevnt i artikkel 5 nr. 4. 

De faktiske kostnadene skal fastsettes på grunnlag av endelige, reviderte regnskaper. Kostnadene skal fastsettes i 

samsvar med virksomhetsplanen som kreves for sertifikatet, og angis i den valutaen som de er fastsatt i, i samsvar 

med artikkel 7 nr. 1 fjerde ledd. 

Faktiske tjenesteenheter skal fastsettes på grunnlag av tall framlagt av organisasjonen som fakturerer og innkrever 

avgifter. Eventuelle avvik fra disse tallene skal være behørig begrunnet i de utfyllende opplysningene. 

For å gjøre det lettere for Kommisjonen å utarbeide ytelsesmål som gjelder hele Unionen, og uten at det berører 

ytelsesplanene som skal vedtas, skal medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester fylle ut en rapporteringstabell 

med opprinnelige prognoser 19 måneder før begynnelsen av en referanseperiode. 
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Tabell 1 – Samlede kostnader og enhetskostnader 

Avgiftssonens navn 

Valuta 

Organisasjonens navn: 

 Referanseperiode: N - N+4 

 

 

 Faste kostnader (ytelsesplan)  Faktiske kostnader: 

 

Kostnadsfordeling  N N+1 N+2 N+3 N+4  N N+1 N+2 N+3 N+4 

1. Kostnadsart (nominell verdi) 

1.1  Personale 

1.2  Andre driftskostnader(1) 

1.3  Avskrivning 

1.4  Kapitalkostnader 

1.5  Ekstraordinære poster 

1.6  Samlede kostnader 

 I alt % n/n-1 

 Personale % n/n-1 

 Andre driftskostn. % n/n-1 

            

2. Tjenestetype (nominell verdi) 

2.1  Lufttrafikkstyring 

2.2  Kommunikasjon(2) 

2.3  Navigasjon(2) 

2.4  Overvåking(2) 

2.5  Leting og redning 

2.6  Luftfartsinformasjon(2) 

2.7  Flyværtjenester(2) 

2.8  Tilsynskostnader 

2.9  Andre statlige kostnader(1) 

2.10 Samlede kostnader 

 I alt % n/n-1 

 ATM % n/n-1 

 CNS % n/n-1 

            

3. Tilleggsopplysninger (nominell verdi) 

Gjennomsnittlige eiendeler 

3.1  Netto bokf. verdi anleggsmidler 

3.2  Justering samlede eiendeler 

3.3  Netto omløpsmidler 

3.4  Samlede eiendeler 

            

Kapitalkostnader % 

3.5  Kapitalkostnader før skatt 

3.6  Avkastning på egenkapital 

3.7  Gjennomsnittlig gjeldsrente 

            

Kostnader til felles prosjekter 

3.8  Samlede kostnader til felles 

prosjekter 
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Kostnader unntatt fra kostnadsdeling (artikkel 14 nr. 2 bokstav b)) 

3.9  Samlede kostnader unntatt fra 

kostnadsdeling 

            

4. Samlede kostnader etter fradrag for kostnader til tjenester for unntatte flyginger (nominell verdi) 

4.1  Kostnader til unntatte VFR-

flyginger 

            

4.2 Samlede faste/faktiske 

kostnader 

            

5. Ytelsesindikator for kostnadseffektivitet – fast/faktisk enhetskostnad (reell verdi) 

5.1  Inflasjon %(3) 

5.2  Prisindeks(4) 

5.3 Samlede kostnader i reell 

verdi(5) 

 I alt % n/n-1 

5.4 Tjenesteenheter i alt 

 I alt % n/n-1 

5.5 Enhetskostnad 

 I alt % n/n-1          

 

  

Kostnader og eiendelsposter angis i tusener – tjenesteenheter i tusener 

(1) Omfatter kostnader til EUROCONTROL (nærmere opplysninger i tabell 3). 

(2) Skal stå tomt når slike tjenester ytes i henhold til bestemmelsene i artikkel 3. 

(3) Faktisk/forventet inflasjon som brukes til å fastsette faste kostnader i nominelle verdier – faktisk/revidert forventet inflasjon. 

(4) Forventet prisindeks – grunnlag 100 i år N-3 inflasjon N-2: inflasjon N-1: 

 Faktisk prisindeks – grunnlag 100 i år N-3 inflasjon N-2: inflasjon N-1: 

(5) Faste kostnader (ytelsesplan) i reell verdi – faktiske/reviderte forventede kostnader i priser for år N-3.  



Nr. 79/620 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

2. UTFYLLENDE OPPLYSNINGER 

 Både medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester skal i tillegg framlegge minst følgende opplysninger: 

a)  beskrivelse av metoden som er brukt for å fordele kostnadene for anlegg eller tjenester mellom ulike 

flysikringstjenester på grunnlag av listen over anlegg og tjenester som finnes i ICAOs regionale flysikringsplan 

for region Europa (Doc 7754), og en beskrivelse av metoden som er brukt for å fordele de nevnte kostnadene 

mellom ulike avgiftssoner, 

b)  beskrivelse av metoden og forutsetningene som er lagt til grunn for å fastsette kostnadene for 

flysikringstjenester som gjelder VFR-flyginger, når det gis unntak for VFR-flyginger i samsvar med artikkel 10, 

c)  i henhold til artikkel 7 nr. 2, en beskrivelse av og begrunnelse for alle justeringer som går ut over 

bestemmelsene i internasjonale regnskapsstandarder, 

d)  beskrivelse av og forklaring på metoden som er benyttet ved beregning av avskrivningskostnader: historiske 

kostnader eller dagsverdikostnader. Dersom dagsverdimetoden er benyttet, skal sammenlignbare opplysninger 

om historiske kostnader framlegges, 

e)  begrunnelse for kapitalkostnadene, herunder sammensetningen av eiendelene, mulige justeringer av samlede 

eiendeler og avkastningen på egenkapital. 

f)  samlede kostnader per lufthavn for hver lufthavn med færre enn 70 000 IFR-flyginger i året når disse er 

framlagt i konsolidert form i rapporteringstabellen, 

g)  definisjon av kriteriene som brukes for å fordele kostnadene mellom terminal- og underveistjenester for hver 

lufthavn som omfattes av denne forordnings virkeområde, 

h)  fordeling av værvarslingskostnadene mellom direkte kostnader og «meteorologiske kjernekostnader», definert 

som kostnadene for å opprettholde værvarslingsanlegg og -tjenester som også tjener allmenne 

værvarslingsformål. Disse omfatter generell analyse og varsling, jord- og atmosfærebaserte 

observasjonssystemer, kommunikasjonssystemer for værvarsling, databehandlingssentraler og støtte til 

grunnforskning, opplæring og administrasjon, 

i)  beskrivelse av metoden som benyttes for å fordele de samlede værvarslingskostnadene og de meteorologiske 

kjernekostnadene på sivil luftfart og mellom avgiftssoner, 

j)   beskrivelse av de rapporterte prognosene for kostnader og trafikk, 19 måneder før begynnelsen av en 

referanseperiode, i henhold til nr. 1, 

k)  beskrivelse av de rapporterte faktiske kostnadene og differansen mellom disse og de faste kostnadene, for hvert 

år i referanseperioden, 

l)  beskrivelse av de rapporterte faktiske tjenesteenhetene og differansen mellom disse og både prognosen og 

tallene fra Eurocontrol, etter hva som er relevant, for hvert år i referanseperioden, 

m)  differansen mellom investeringene som er foretatt av yterne av flysikringstjenester og er registrert i 

ytelsesplanene, og de faktiske investeringene samt differansen mellom den planlagte datoen for når disse 

investeringene skulle tas i bruk, og den faktiske situasjonen, for hvert år i referanseperioden. 

 ______   
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VEDLEGG III 

SÆRSKILTE KRAV TIL GJENNOMSIKTIGHET FOR FLYSIKRINGSTJENESTER SOM YTES PÅ 

MARKEDSVILKÅR 

Opplysninger som framlegges for Kommisjonen ved anvendelsen av dette vedlegg, skal være fortrolige og ikke gjøres 

offentlig tilgjengelig. 

1. KOSTNADENE VED FLYSIKRINGSTJENESTER 

1.1. Rapporteringstabell 

 Medlemsstatene skal fylle ut rapporteringstabellene i dette vedlegg. Tabell A og B skal fylles ut for hele 

avgiftssonen, bortsett fra når det gjelder terminalflysikringstjenester, og tabell B om priser skal fylles ut for hver 

lufthavn der flysikringstjenester ytes på markedsvilkår i den terminalavgiftssonen som medlemsstaten er ansvarlig 

for. 

 I tabell A skal tallene være faktiske tall for år (n-3) til år (n-1) og planlagte tall for år (n) og framover. De faktiske 

kostnadene skal fastsettes på grunnlag av endelige, reviderte regnskaper. De planlagte kostnadene skal fastsettes i 

samsvar med virksomhetsplanen som kreves for sertifikatet. 

 I tabell B skal den årlige prisen gjenspeile avtalens verdi. I tabellen skal den berørte medlemsstaten beskrive og 

rapportere resultatenheten som anses for å fastsette avtalens verdi. 

 Kostnader og priser skal angis i nasjonal valuta. 

Tabell A 

Organisasjon: 

Avgiftssone: 

 År n 

   

    

 
(n-3) 

A 

(n-2) 

A 

(n-1) 

A (n) F 

(n+1) 

F 

(n+2) 

P 

(n+3) 

P 

(n+4) 

P 

(n+5) 

P 

Kostnadsart          

Personale          

         

Andre driftskostnader          

         

Avskrivning          

         

Kapitalkostnader          

         

Ekstraordinære poster          

         

Samlede kostnader          
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Tabell B 

Organisasjon: 

Avgiftssone: 

Lufthavnens navn: 

 År n 

  

 

Lufthavn i (n-3) (n-2) (n-1) (n) (n+1) (n+2) (n+3) (n+4) (n+5) 

Årlig pris (a)          

Resultatenhet (b)          

Enhetspris          

1.2. Utfyllende opplysninger 

 Medlemsstatene skal i tillegg framlegge minst følgende opplysninger: 

a)  beskrivelse av kriteriene som er brukt for å fordele kostnadene for anlegg eller tjenester mellom ulike 

flysikringstjenester på grunnlag av listen over anlegg og tjenester som finnes i ICAOs regionale 

flysikringsplan for region Europa (Doc 7754), 

b)  beskrivelse av og forklaring på differansen mellom planlagte og faktiske tall for år (n-1) for alle opplysninger 

i tabell A og B, 

c)  beskrivelse av og forklaring på planlagte kostnader og investeringer i en periode på fem år med tanke på 

forventet trafikk, 

d)  beskrivelse av og forklaring på metoden som er benyttet ved beregning av avskrivningskostnader: historiske 

kostnader eller dagsverdikostnader, 

e)  begrunnelse for kapitalkostnadene, herunder sammensetningen av eiendelene. 

2. FINANSIERING AV FLYSIKRINGSTJENESTER 

 Ytere av flysikringstjenester skal framlegge en beskrivelse av hvordan kostnadene for flysikringstjenester 

finansieres for hver avgiftssone. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

BEREGNING AV UNDERVEISTJENESTEENHETENE OG ENHETSSATSENE 

1. Beregning av underveistjenesteenheter 

1.1.  En underveistjenesteenhet beregnes som produktet av avstandsfaktoren og vektfaktoren for det berørte 

luftfartøyet. Samlet antall underveistjenesteenheter skal bestå av samlet antall tjenesteenheter for IFR-flyginger 

samt tjenesteenheter for VFR-flyginger, med mindre disse er unntatt i samsvar med artikkel 10. 

1.2.  Avstandsfaktoren finnes ved å dividere antall kilometer i storsirkelavstanden mellom avgiftssonenes inn- og 

innflygingspunkter med 100, i henhold til sist kjente reiseplan som luftfartøyet har oppgitt med sikte på styring av 

lufttrafikkbevegelsene. 

1.3.  Dersom en flyging har samme inn- og utflygingspunkt i en avgiftssone, skal avstandsfaktoren være lik avstanden i 

storsirkelavstanden mellom disse punktene og det fjernest beliggende punktet i reiseplanen multiplisert med to. 

1.4.  Avstanden som skal vurderes, skal reduseres med 20 kilometer for hver avgang og landing innenfor en 

medlemsstats territorium. 

1.5.  Vektfaktoren, uttrykt med to desimaler, skal være lik kvadratroten av kvotienten som fås ved å dividere 

luftfartøyets største tillatte sertifiserte startmasse i tonn i henhold til luftdyktighetsbeviset eller et tilsvarende 

offisielt dokument som framvises av luftfartøyoperatøren, med 50. Dersom denne massen ikke er kjent, skal 

massen til det tyngste kjente luftfartøyet av samme type benyttes. Dersom et luftfartøy har flere sertifiserte største 

startmasser, skal den største benyttes. Dersom en luftfartøyoperatør anvender to eller flere versjoner av samme 

type luftfartøy, skal gjennomsnittet av den største startmassen for alle operatørens luftfartøyer av den nevnte 

typen benyttes for alle luftfartøyer av den typen. Beregningen av vektfaktoren per luftfartøytype og operatør skal 

gjennomføres minst én gang i året. 

2. Beregning av underveisenhetssatsene 

2.1.  Underveisenhetssatsen skal beregnes før begynnelsen av hvert år i referanseperioden. 

2.2.  Den skal beregnes ved å dividere det anslåtte antallet samlede underveistjenesteenheter for det aktuelle året som 

definert i ytelsesplanen, med den algebraiske summen av følgende elementer: 

i) de faste kostnadene, uttrykt i nominelle verdier for det aktuelle året, som definert i ytelsesplanen, 

ii) justeringen av differansen mellom forventet og faktisk inflasjon som nevnt i artikkel 7 nr. 1, 

iii) dekningen av omstruktureringskostnader, dersom dette er tillatt i samsvar med artikkel 7 nr. 4, 

iv) framføringene som oppstår ved gjennomføringen av ordningen med trafikkrisikodeling nevnt i artikkel 13, 

v) framføringene fra foregående referanseperiode som oppstår ved gjennomføringen av ordningen med 

kostnadsdeling nevnt i artikkel 14, 

vi) bonuser og sanksjoner som oppstår som følge av de økonomiske stimuleringstiltakene nevnt i artikkel 15, 

vii) for høye eller for lave innkrevinger som kan oppstå som følge av tilpassing av flysikringsavgifter i henhold 

til artikkel 16, 

viii) for høye eller for lave innkrevinger som følge av variasjoner i trafikken, 

ix) for de to første referanseperiodene, for høye eller for lave innkrevinger som er registrert i medlemsstatene til 

og med 2011, 

x) fradrag for andre inntekter. 

 ______   
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VEDLEGG V 

BEREGNING AV TERMINALTJENESTEENHETENE OG ENHETSSATSENE 

1. Beregning av terminaltjenesteenhetene 

1.1.  Terminaltjenesteenheten skal være lik vektfaktoren for det berørte luftfartøyet. 

1.2.  Vektfaktoren, uttrykt med to desimaler, beregnes ved å dividere luftfartøyets største sertifiserte startmasse i tonn i 

henhold til vedlegg IV nr. 1.5, med 50 og opphøye kvotienten i en eksponent på 0,7. 

2. Beregning av enhetssatsene for terminaltjenester 

2.1.  Enhetssatsen for terminaltjenester skal beregnes før begynnelsen av hvert år i referanseperioden. 

2.2.  Den skal beregnes ved å dividere det anslåtte antallet samlede terminaltjenesteenheter for det aktuelle året som 

definert i ytelsesplanen, med den algebraiske summen av følgende elementer: 

i) de faste kostnadene, uttrykt i nominelle verdier for det aktuelle året, som definert i ytelsesplanen, 

ii) justeringen av differansen mellom forventet og faktisk inflasjon som nevnt i artikkel 7 nr. 1, 

iii) dekningen av omstruktureringskostnader, dersom dette er tillatt i samsvar med artikkel 7 nr. 4, 

iv) framføringene som oppstår ved gjennomføringen av ordningen med trafikkrisikodeling nevnt i artikkel 13, 

dersom dette er relevant, 

v) framføringene fra forrige referanseperiode som oppstår ved gjennomføringen av ordningen med 

kostnadsdeling nevnt i artikkel 14, 

vi) bonuser og sanksjoner som oppstår som følge av de økonomiske stimuleringstiltakene nevnt i artikkel 15, 

vii) for høye eller for lave innkrevinger som kan oppstå som følge av tilpassing av flysikringsavgifter i henhold 

til artikkel 16, 

viii) for høye eller for lave innkrevinger som følge av variasjoner i trafikken, 

ix) for de to første referanseperiodene, for høye eller for lave innkrevinger som er registrert i medlemsstatene til 

og med 2014, 

x) fradrag for andre inntekter. 

 ______   
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VEDLEGG VI 

AVGIFTSORDNING 

1. RAPPORTERINGSTABELL 

 Både medlemsstatene og yterne av flysikringstjenester skal fylle ut rapporteringstabellen i dette vedlegg for hver 

avgiftssone som de har ansvar for, og for hver referanseperiode. Medlemsstatene skal også utarbeide en konsolidert 

tabell for hver avgiftssone som de har ansvar for. 

 Dersom en avgiftssone strekker seg over mer enn én medlemsstats luftrom, skal medlemsstatene fylle ut tabellen i 

fellesskap i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5 nr. 4.  
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Tabell 2 – Beregning av enhetssats 

Avgiftssonens navn: 

Organisasjonens navn: 

 Referanseperiode: N - N+4 

     

      

Beregning av enhetssats N N+1 N+2 N+3 N+4 

      

1. Faste kostnader i nominelle verdier og inflasjonsjustering      

1.1  Faste kostnader i nominelle verdier – unntatt VFR – tabell 1 

1.2  Faktisk inflasjonstakt – tabell 1 

1.3  Forventet inflasjonstakt – tabell 1 

1.4  Inflasjonsjustering(1) : beløp i år n som skal framføres 

     

2. Forventede og faktiske tjenesteenheter i alt      

2.1  Forventede tjenesteenheter i alt (ytelsesplan) 

2.2  Faktiske tjenesteenheter i alt 

2.3  Faktiske/forventede tjenesteenheter i alt (i %) 

     

3. Kostnader som omfattes av trafikkrisikodeling      

3.1  Faste kostnader i nominelle verdier – unntatt VFR (rapportert fra tabell 1) 

3.2  Inflasjonsjustering: beløp framført til år n 

3.3  Trafikk: beløp framført til år n 

3.4  Trafikkrisikodeling: ekstra inntekt framført til år n 

3.5  Trafikkrisikodeling: inntektstap framført til år n 

3.6  Kostnader unntatt fra kostnadsdeling: beløp framført til år n 

3.7  Bonus eller sanksjon for ytelse 

3.8  For høye (-) eller for lave (+) innkrevinger(2): beløp framført til år n 

3.9  Sammenlagt for beregningen av enhetssatsen for år n 

3.10  Trafikkrisikodeling: ekstra inntekt for år n som skal framføres 

3.11  Trafikkrisikodeling: inntektstap for år n som skal framføres 

3.12  For høye eller for lave innkrevinger pga. variasjoner i trafikken i år n som skal 

framføres 

     

Parametrer for trafikkrisikodeling      

3.13  % ekstra inntekt som tilbakebetales til brukerne i år n+2 

3.14  % inntektstap som bæres av luftromsbrukere 

     

4. Kostnader som ikke omfattes av trafikkrisikodeling      

4.1  Faste kostnader i nominelle verdier – unntatt VFR (tabell 1) 

4.2  Inflasjonsjustering: beløp framført til år n 

4.3  Trafikk: beløp framført til år n 

4.4  Kostnader unntatt fra kostnadsdeling: beløp framført til år n 

4.5  Omstruktureringskostnader: beløp framført til år n 

4.6  For høye (-) eller for lave (+) innkrevinger(2): beløp framført til år n 

4.7  Sammenlagt for beregningen av enhetssatsen for år n 

4.8  For høye eller for lave innkrevinger pga. variasjoner i trafikken i år n som skal 

framføres 

     

5. Andre inntekter – anvendt enhetssats (i nasjonal valuta)      

5.1  Andre inntekter i alt 

5.3  herav Unionens bistandsprogrammer 

5.4  herav nasjonal offentlig finansiering 

5.5  Kommersiell virksomhet 

5.6  Øvrige andre inntekter 

5.7  Sluttsum for beregningen av enhetssatsen for år n 

5.8  Enhetssats for år n (i nasjonal valuta) 

5.9  ANSP-komponenten av enhetssatsen 

5.10  MET- komponenten av enhetssatsen 

5.11  Nasjonal tilsynsmyndighets/statlig del av enhetssatsen 

5.12  Enhetssatsen for år n som ville ha vært anvendt uten andre inntekter 

     

Kostnader, inntekter og andre beløp angis i tusener euro – tjenesteenheter i tusener 

(1) Samlet virkning av årlige differanser mellom forventet og faktisk inflasjon – justering av de samlede faste kostnadene 

(2) For høye / for lave innkrevinger fram til det år metoden for faste kostnader trer i kraft  
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2. UTFYLLENDE OPPLYSNINGER 

 De berørte medlemsstatene skal i tillegg samle inn og framlegge minst følgende opplysninger: 

a)  beskrivelse av og begrunnelse for fastsettelsen av de ulike avgiftssonene, særlig med hensyn til 

terminalavgiftssoner og mulig kryssubsidiering mellom lufthavner, 

b)  beskrivelse av unntakspolitikken og beskrivelse av finansieringen av de tilhørende kostnadene, 

c)  beskrivelse av eventuelle andre inntekter, fordelt på de forskjellige kategoriene angitt i artikkel 2 nr. 10, 

d)  beskrivelse av og forklaring på stimuleringstiltak som anvendes på brukere av flysikringstjenester i henhold til 

artikkel 15, 

e)  beskrivelse av og forklaring på tilpassingen av flysikringsavgifter som anvendes i henhold til artikkel 16. 

 ______   
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VEDLEGG VII 

TILLEGSOPPLYSNINGER 

1. RAPPORTERINGSTABELL 

 Medlemsstatene skal fylle ut rapporteringstabellen i dette vedlegg for hver avgiftssone som de har ansvar for, og for 

hvert år i referanseperioden.  
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Tabell 3 – Tilleggsopplysninger 

Avgiftssonens navn  Referanseperiode: N - N+4 
 

DEL A: Tilleggsopplysninger om kostnader  N N+1 N+2 N+3 N+4 N N+1 N+2 N+3 N+4 
 

  Faste kostnader (ytelsesplan) Faktiske kostnader: 

Kostnader til Eurocontrol            

1.1  Kostnader til EUROCONTROL (euro) 

1.2  Valutakurs (dersom relevant) 

           

Kostnader til felles prosjekter            

2.1  Samlede kostnader til felles prosjekter            

2.2  Felles prosjekt 1 

2.3  Felles prosjekt 2 

2.4  Felles prosjekt … 

           

Kostnader unntatt fra ordningene for kostnadsdeling – artikkel 14 nr. 2 bokstav b) (etter art) 

3.1  Personale 

3.2  Andre driftskostnader 

3.3  Avskrivning 

3.4  Kapitalkostnader 

3.5  Ekstraordinære poster 

           

3.6  Samlede kostnader unntatt fra 

kostnadsdeling 

           

Kostnader unntatt fra ordningene med kostnadsdeling – artikkel 14 nr. 2 bokstav b) (etter faktor/post) 

3.7  Pensjon 

3.8  Rentesatser på lån 

3.9  Nasjonal skattelovgivning 

3.10  Ny utgiftspost påkrevd i lovgivningen 

3.11  Internasjonale avtaler 

           

3.12  Samlede kostnader unntatt fra 

kostnadsdeling 

           

 

Omstruktureringskostnader, dersom disse er 

godkjent i samsvar med artikkel 7 nr. 4  

Planlagte kostnader (lønnsomhetsanalyse) Faktiske kostnader (til informasjon) 

4.1  Samlede omstruktureringskostnader            

 

DEL B: Tilleggsopplysninger om justeringer  Beløp 
Framført 

i alt 

Før 

referanse

periode 

N N+1 N+2 N+3 N+4 

Etter 

referanse

periode 

 

 

Inflasjonsjustering år N-2            

Inflasjonsjustering år N-1            

Inflasjonsjustering år N            

Inflasjonsjustering år N+1            

Inflasjonsjustering år N+2            

Inflasjonsjustering år N+3            

Inflasjonsjustering år N+4            

Samlet inflasjonsjustering            

 

Trafikkjustering år N-2            

Trafikkjustering år N-1            

Trafikkjustering år N            

Trafikkjustering år N+1            

Trafikkjustering år N+2            

Trafikkjustering år N+3            

Trafikkjustering år N+4            

Samlet trafikkjustering            

 

Inntekt fra trafikkrisikodeling år N-2            

Inntekt fra trafikkrisikodeling år N-1            

Inntekt fra trafikkrisikodeling år N            

Inntekt fra trafikkrisikodeling år N+1            

Inntekt fra trafikkrisikodeling år N+2            

Inntekt fra trafikkrisikodeling år N+3            

Inntekt fra trafikkrisikodeling år N+4            

Samlet justering av inntekt fra 

trafikkrisikodeling 
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Inntektstap fra trafikkrisikodeling år N-4            

Inntektstap fra trafikkrisikodeling år N-3            

Inntektstap fra trafikkrisikodeling år N-2            

Inntektstap fra trafikkrisikodeling år N-1            

Inntektstap fra trafikkrisikodeling år N            

Inntektstap fra trafikkrisikodeling år N+1            

Inntektstap fra trafikkrisikodeling år N+2            

Samlet justering av inntektstap fra 

trafikkrisikodeling 

           

            

Kostnader unntatt fra kostnadsdeling år N-5            

Kostnader unntatt fra kostnadsdeling år N-4            

Kostnader unntatt fra kostnadsdeling år N-3            

Kostnader unntatt fra kostnadsdeling år N-2            

Kostnader unntatt fra kostnadsdeling år N-1            

Samlede kostnader unntatt fra 

kostnadsdeling 

           

            

For høye / for lave innkrevinger før faste 

kostnader år 2005 

           

For høye / for lave innkrevinger før faste 

kostnader år 2006 

           

For høye / for lave innkrevinger før faste 

kostnader år 2007 

           

For høye / for lave innkrevinger før faste 

kostnader år 2008 

           

For høye / for lave innkrevinger før faste 

kostnader år 2009 

           

For høye / for lave innkrevinger før faste 

kostnader år 2010 

           

For høye / for lave innkrevinger før faste 

kostnader år 2011 

           

For høye / for lave innkrevinger før faste 

kostnader år 2012 (bare terminalavgifter) 

           

For høye / for lave innkrevinger før faste 

kostnader år 2013 (bare terminalavgifter) 

           

For høye / for lave innkrevinger før faste 

kostnader år 2014 (bare terminalavgifter) 

           

Samlede framføringer              
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2. UTFYLLENDE OPPLYSNINGER 

 Medlemsstatene skal i tillegg framlegge minst følgende opplysninger: 

a)  fordeling av kostnadene til felles prosjekter per individuelt prosjekt, 

b)  beskrivelse av beløp som følger av ukontrollerbare kostnadsfaktorer, etter art og faktor, herunder begrunnelsen 

og endringene i de underliggende forutsetningene, 

c)  beskrivelse av framføringen av for høye eller for lave innkrevinger som oppstår hos medlemsstatene til og med 

2011 for underveisavgifter og til og med 2014 for terminalavgifter, 

d)  beskrivelse av framføringer som følger av ordningen med trafikkrisikodeling i samsvar med artikkel 13, 

e)  beskrivelse av framføringer som følger av ordningen med kostnadsdeling i samsvar med artikkel 14 nr. 2, 

 ____________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 22. oktober 2010 

om justering av antall kvoter i Unionen som skal utstedes i henhold til unionsordningen for handel 

med utslippskvoter for 2013, og om oppheving av beslutning 2010/384/EU 

[meddelt under nummer K(2010) 7180] 

(2010/634/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 

for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og 

om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 9 og 

artikkel 9a nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 9a i direktiv 2003/87/EF bør 

antall kvoter i Unionen justeres for å gjenspeile kvoter 

som er utstedt til anlegg som ble innlemmet i 

unionsordningen for handel med utslippskvoter i 

perioden 2008-2012 i henhold til artikkel 24 nr. 1 i 

direktiv 2003/87/EF. Antall kvoter i Unionen bør også 

justeres med hensyn til anlegg som utfører former for 

virksomhet oppført i vedlegg I til direktivet, og som 

omfattes av unionsordningen for handel med 

utslippskvoter fra og med 2013. 

2) I samsvar med artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF ble det 

absolutte antallet kvoter i Unionen for 2013, ved 

kommisjonsbeslutning 2010/384/EU av 9. juli 2010 om 

antall kvoter i Fellesskapet som skal utstedes i henhold 

til unionsordningen for handel med utslippskvoter for 

2013(2), basert på det samlede antallet kvoter som 

medlemsstatene har utstedt eller vil utstede i samsvar 

med kommisjonens beslutninger om deres nasjonale 

tildelingsplaner for perioden 2008-2012. Ettersom 

ytterligere opplysninger er blitt gjort tilgjengelige etter 

at nevnte beslutning ble truffet, bør den oppheves og 

erstattes. 

3) I tillegg til søknader fra medlemsstatene om ensidig 

innlemming av ytterligere former for virksomhet og 

ytterligere gasser i unionsordningen for handel med 

utslippskvoter i henhold til artikkel 24 nr. 1 i direktiv 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 279 av 

23.10.2010, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning  

nr. 238/2013 av 13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens 

vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 29 av 22.5.2014, s. 39. 

(1) EUT L 275 av 14.2.2003, s. 32. 

(2) EUT L 175 av 10.7.2010. s. 36. 

2003/87/EF, ble virksomheter som ikke tidligere er 

innlemmet i unionsordningen, innlemmet i ordningen 

ved kommisjonsbeslutning K(2008) 7867, K(2009) 

3032 og K(2009) 9849. I forbindelse med denne 

beslutning bør søknader i henhold til artikkel 24 nr. 1 i 

direktiv 2003/87/EF vurderes dersom Kommisjonen har 

godkjent deres innlemmelse før 31. august 2010. 

Innlemmelser som er godkjent av Kommisjonen etter 

denne datoen, kan fortsatt gjenspeiles i framtidige 

justeringer av antall kvoter i Unionen for 2013. I 

henhold til artikkel 9a nr. 1 i direktiv 2003/87/EF skal 

antall kvoter i Unionen justeres med den lineære 

faktoren omhandlet i artikkel 9 i direktivet fra og  

med 2010. 

4) I samsvar med artikkel 2 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 om endring 

av direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide 

ordningen for handel med utslippskvoter for 

klimagasser i Fellesskapet(3) har medlemsstatene satt i 

kraft nasjonale lover og forskrifter for å sikre at 

driftsansvarlige for anlegg som utfører virksomhet 

oppført i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, og som 

omfattes av unionsordningen for handel med 

utslippskvoter fra og med 2013, er i stand til å 

framlegge for relevant vedkommende myndighet 

behørig begrunnede og uavhengig verifiserte 

utslippsdata. Slike data er nødvendige dersom de skal 

kunne tas med i betraktning ved justering av antall 

kvoter i Unionen. Medlemsstatene skulle innen  

30. juni 2010 framlegge behørig begrunnede 

utslippsdata for Kommisjonen. 

5) For å sikre like vilkår for alle anlegg bør de 

utslippsdataene som er framlagt av medlemsstatene for 

Kommisjonen, justeres for å ta hensyn til innsatsen for å 

redusere utslippene som kunne vært forventet av anlegg 

som utelukkende er omfattet av unionsordningen for 

handel med utslippskvoter fra og med 2013, dersom de 

hadde vært omfattet av ordningen fra og med 2005. 

Antall kvoter i Unionen skal også justeres i henhold til 

artikkel 9a nr. 2 i direktivet, med den lineære faktoren 

omhandlet i artikkel 9 i direktivet, fra og med 2010. 

Dersom en ny medlemsstat tiltrer Unionen, vil det 

fortsatt være mulig å gjenspeile ytterligere opplysninger 

i framtidige justeringer av antall kvoter i Unionen.  

  

(3) EUT L 140 av 5.6.2009, s. 63. 

2017/EØS/79/46 
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6) Dersom en medlemsstat har meldt om utslipp fra anlegg 

som produserer ammoniakk eller natriumkarbonat, som 

ikke vil bli innlemmet i unionsordningen for handel med 

utslippskvoter før 2013, er de utslippene som utgjør 

grunnlaget for beregning av justering av antall kvoter i 

Unionen, fastsatt i denne beslutning, tatt med i 

beregningen under den forutsetning av at de regnes som 

utslipp i samsvar med artikkel 3 bokstav b) i direktiv 

2003/87/EF. For å sikre samsvar mellom det samlede 

antallet kvoter i unionsordningen for handel med 

utslippskvoter og de utslippene for hvilke kvoter skal 

innleveres, vil det fortsatt være mulig å gjennomgå 

antall kvoter i Unionen på nytt, dersom forordningen 

som skal vedtas i henhold til artikkel 14 nr. 1 i direktiv 

2003/87/EF, avviker fra denne framgangsmåten. 

7) For å unngå dobbelttelling bør bare meldte utslipp fra de 

formene for virksomhet som er oppført i vedlegg I til 

direktiv 2003/87/EF, og som er omfattet av 

unionsordningen for handel med utslippskvoter fra 

2013, tas med i betraktning ved justering av antall 

kvoter i Unionen. 

8) I henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF kan 

medlemsstater unnta visse anlegg fra unionsordningen 

for handel med utslippskvoter dersom de gir melding til 

Kommisjonen om hvert enkelt av disse anleggene innen 

30. september 2011 og Kommisjonen ikke har noen 

innvendinger til det. Kommisjonen har til nå ikke 

mottatt noen meldinger om dette fra medlemsstatene. 

Det vil fortsatt være mulig å gjenspeile slike unntak i 

framtidige justeringer av antall kvoter i Unionen for 

2013. 

9) Det kan bli nødvendig å ta hensyn til ytterligere 

opplysninger om antall kvoter i Unionen i henhold til 

artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF, som fastsatt ved 

beslutning 2010/384/EU, når slike opplysninger blir 

tilgjengelige. Det vil fortsatt være mulig å gjenspeile 

slike ytterligere opplysninger i framtidige justeringer av 

antall kvoter i Unionen for 2013. 

10) På grunnlag av opplysninger som har vært tilgjengelige 

siden beslutning 2010/384/EU ble truffet, er det 

gjennomsnittlige samlede antallet kvoter som årlig er 

utstedt av medlemsstatene i samsvar med 

kommisjonsbeslutningene for de nasjonale 

tildelingsplanene for perioden 2008-2012, som det er 

tatt hensyn til i beregningen av antall kvoter i Unionen i 

henhold til artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF, 

2 037 227 209 kvoter. 

11) For 2013 er det absolutte antallet kvoter i Unionen som 

er nevnt i artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF, 

1 930 883 949 kvoter. 

12) For 2013 er antall kvoter som er utstedt til anlegg som 

var omfattet av unionsordningen for handel med 

utslippskvoter i perioden 2008-2012 i henhold til 

artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, og justert med 

den lineære faktoren omhandlet i artikkel 9 i nevnte 

direktiv, 1 328 218 kvoter. 

13) For 2013 er antall kvoter som er utstedt til anlegg som 

er omfattet av unionsordningen for handel med 

utslippskvoter fra og med 2013, og justert med den 

lineære faktoren omhandlet i artikkel 9 i nevnte direktiv, 

106 940 715 kvoter. 

14) På grunnlag av artikkel 9 og artikkel 9a skal det samlede 

antallet kvoter som utstedes fra og med 2013, årlig avta 

med en lineær faktor på 1,74 %, tilsvarende 37 435 387 

kvoter. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

For 2013 er det samlede absolutte antallet kvoter i Unionen, 

nevnt i artikkel 9 og artikkel 9a nr. 1 og 2 i direktiv 

2003/87/EF, 2 039 152 882 kvoter. 

Artikkel 2 

Beslutning 2010/384/EU oppheves. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 22. oktober 2010. 

 For Kommisjonen 

 Connie HEDEGAARD 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 5. september 2013 

om standard kapasitetsutnyttingsfaktor i henhold til artikkel 18 nr. 2 i beslutning 2011/278/EU 

(2013/447/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 

for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og 

om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 10a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) For å gjøre medlemsstatene i stand til å fastlegge, i 

samsvar med artikkel 18 nr. 1 og 3 i kommisjons-

beslutning 2011/278/EU(2), virksomhetsnivå for anlegg 

som er nyinntredere i henhold til artikkel 3 bokstav h) i 

direktiv 2003/87/EF, må Kommisjonen fastlegge og 

offentliggjøre standard kapasitetsutnyttingsfaktorer. 

2) For å beregne antall utslippskvoter som skal tildeles 

vederlagsfritt til anlegg som er nyinntredere, og som 

oppfyller kravene til vederlagsfri tildeling i perioden 

2013-2020, må medlemsstatene fastlegge disse 

anleggenes virksomhetsnivå. I denne sammenheng er 

standard kapasitetsutnyttingsfaktor nødvendig for å 

fastlegge det produktrelaterte virksomhetsnivået for 

produkter som det er fastlagt en utslippsstandard for i 

vedlegg I til beslutning 2011/278/EU. For anlegg som er 

nyinntredere, unntatt de anleggene som anses som 

nyinntredere som følge av en vesentlig økning, 

fastlegges dette virksomhetsnivået ved å multiplisere 

opprinnelig installert kapasitet for produksjon av dette 

produktet i samsvar med artikkel 17 nr. 4 i beslutning 

2011/278/EU, med standard kapasitetsutnyttingsfaktor. 

For anlegg med vesentlig kapasitetsøkning eller 

kapasitetsreduksjon skal medlemsstatene anvende 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 240 av 7.9.2013,  

s. 23, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 

av 22.5.2014, s. 39. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2011/278/EU av 27. april 2011 om 

fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn til 

harmonisert vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med 

artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT 

L 130 av 17.5.2011, s. 1). 

standard kapasitetsutnyttingsfaktor for å fastlegge 

produktrelatert virksomhetsnivå for den økte eller 

reduserte kapasiteten i det berørte delanlegget. 

3) Standard kapasitetsutnyttingsfaktor bør være 80-

prosentilen av gjennomsnittlig årlig kapasitetsutnytting 

for alle anlegg som produserer det berørte produktet. 

Som et ledd i den overordnede innsamlingen av 

referansedata for eksisterende anlegg, som ble 

gjennomført for å fastsette nasjonale gjennom-

føringstiltak, samlet medlemsstatene inn data om den 

gjennomsnittlige årlige produksjonen av det berørte 

produktet i perioden 2005-2008. Ved å dele disse 

produksjonstallene på den opprinnelig installerte 

kapasiteten, som nevnt i artikkel 7 nr. 3 i beslutning 

2011/278/EU, fastla deretter medlemsstatene, på dette 

grunnlaget, kapasitetsutnyttingsfaktorene for de aktuelle 

anleggene på sitt territorium. Medlemsstatene delte 

deretter disse opplysningene med Kommisjonen som en 

del av de nasjonale gjennomføringstiltakene. 

4) Etter å ha mottatt de nasjonale gjennomføringstiltakene 

fra alle medlemsstatene, og idet den tok hensyn til de 

nasjonale gjennomføringstiltakene i EØS-EFTA-statene, 

fastla Kommisjonen 80-prosentilen av gjennomsnittlige 

årlige kapasitetsutnyttingsfaktorer for alle anlegg som 

produserer et produkt som det er fastlagt en 

utslippsstandard for, idet den tok hensyn til behovet for 

å sørge for like konkurransevilkår for 

industrivirksomhet utført i anlegg som drives av en 

enkelt driftsansvarlig, og for produksjon i utsatte 

anlegg. Beregningen er gjort på grunnlag av 

opplysninger som var tilgjengelig for Kommisjonen 

fram til 31. desember 2012. 

5) Standard kapasitetsutnyttingsfaktor per utslippsstandard 

for produkter er fastsatt i vedlegget til denne beslutning. 

Disse faktorene gjelder for årene 2013-2020. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Standard kapasitetsutnyttingsfaktor oppført i dette vedlegget 

skal anvendes av medlemsstatene for å fastlegge det 

produktrelaterte virksomhetsnivået for anlegg nevnt i artikkel 3 

bokstav h) i direktiv 2003/87/EF i samsvar med artikkel 18 i 

beslutning 2011/278/EU. 

2017/EØS/79/47 
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Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 5. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Utslippsstandard for produkter oppført i vedlegg I til beslutning 2011/278/EU 
Standard 

kapasitetsutnyttingsfaktor 

Koks 0,960 

Sintret malm 0,886 

Flytende råjern 0,894 

Anode som er varmebehandlet på forhånd 0,928 

Aluminium 0,964 

Grå sementklinker 0,831 

Hvit sementklinker 0,787 

Kalk 0,813 

Dolomittkalk 0,748 

Sintret dolomittkalk 0,784 

Floatglass 0,946 

Flasker og glass av fargeløst glass 0,883 

Flasker og glass av farget glass 0,912 

Produkter av endeløse glassfibrer 0,892 

Fasadestein 0,809 

Belegningsstein 0,731 

Takstein 0,836 

Spraytørket pulver 0,802 

Gips 0,801 

Tørket sekundær gipsstein 0,812 

Kortfibret kraftpapirmasse 0,808 

Langfibret kraftpapirmasse 0,823 

Sulfittpapirmasse, termomekanisk papirmasse og mekanisk papirmasse 0,862 

Gjenvunnet papirmasse 0,887 

Avispapir 0,919 

Ubestrøket fint papir 0,872 

Bestrøket fint papir 0,883 
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Utslippsstandard for produkter oppført i vedlegg I til beslutning 2011/278/EU 
Standard 

kapasitetsutnyttingsfaktor 

Mykt papir 0,900 

Dekkartong og bølgeprofiler 0,889 

Ubestrøket kartong 0,863 

Bestrøket kartong 0,868 

Salpetersyre 0,876 

Adipinsyre 0,849 

Vinylkloridmonomer (VCM) 0,842 

Fenol/aceton 0,870 

S-PVC 0,873 

E-PVC 0,834 

Natriumkarbonat 0,926 

Raffineriprodukter 0,902 

Karbonstål fra lysbueovner 0,798 

Høylegert stål fra lysbueovner 0,802 

Støpejern 0,772 

Mineralull 0,851 

Gipsplate 0,843 

Karbonstøv 0,865 

Ammoniakk 0,888 

Dampkrakking 0,872 

Aromater 0,902 

Styren 0,879 

Hydrogen 0,902 

Syntesegass 0,902 

Etylenoksid/etylenglykoler 0,840 
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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 5. september 2013 

om nasjonale gjennomføringstiltak for vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for klimagasser i en 

overgangsperiode i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF 

[meddelt under nummer K(2013) 5666] 

(2013/448/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning 

for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og 

om endring av rådsdirektiv 96/61/EF(1), særlig artikkel 10a 

og 11, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Fra og med 2013 er auksjonering regelen for tildeling av 

utslippskvoter til driftsansvarlige for anlegg som er 

omfattet av unionsordningen for handel med 

utslippskvoter. Driftsansvarlige som oppfyller kravene 

til tildeling, vil imidlertid fortsatt motta kvoter 

vederlagsfritt mellom 2013 og 2020. Det antallet kvoter 

som hver driftsansvarlig mottar, er fastlagt på grunnlag 

av harmoniserte regler i Unionen, som er fastsatt i 

direktiv 2003/87/EF og i kommisjonsbeslutning 

2011/278/EU(2). 

2)  Hver enkelt medlemsstat skulle innen 30. september 

2011 framlegge for Kommisjonen sine nasjonale 

gjennomføringstiltak med en rekke obligatoriske 

opplysninger, blant annet en liste over anlegg på sitt 

territorium som omfattes av direktiv 2003/87/EF, og det 

foreløpige antallet kvoter som vil bli tildelt 

vederlagsfritt mellom 2013 og 2020, beregnet på 

grunnlag av de harmoniserte reglene i Unionen. 

3)  Artikkel 18 i akt om tiltredelsesvilkårene for 

Republikken Kroatia og om tilpasning av traktaten om 

Den europeiske union, traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte og traktaten om opprettelse av Det 

  

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 240 av 7.9.2013,  

s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 238/2013 av  

13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 

av 22.5.2014, s. 39. 

(1) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 

(2) Kommisjonsbeslutning 2011/278/EU av 27. april 2011 om 

fastsettelse av overgangsregler i Unionen med hensyn til 

harmonisert vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med 

artikkel 10a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT 

L 130 av 17.5.2011, s. 1). 

europeiske atomenergifellesskap(3) inneholder over-

gangstiltak som skal anvendes med hensyn til Kroatia, 

og som er fastsatt i vedlegg V til denne akt. I henhold til 

nr. 10 i nevnte vedlegg V er Kroatia forpliktet til å sikre 

at driftsansvarlige oppfyller kravene i direktiv 

2003/87/EF i hele 2013. Likeledes mottar 

driftsansvarlige for anlegg som oppfyller kravene, 

vederlagsfri tildeling for hele 2013 slik at de fullt ut kan 

overholde unionsordningen for handel med 

utslippskvoter og ordningens prinsipper om årlig 

overvåking, rapportering og verifisering av utslipp og 

innlevering av utslippskvoter. Kroatia framla for 

Kommisjonen sine nasjonale gjennomføringstiltak i 

samsvar med artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF og 

artikkel 15 nr. 1 i beslutning 2011/278/EU. 

4)  For å sikre at opplysningene var av høy kvalitet og at de 

kunne sammenlignes, hadde Kommisjonen utarbeidet en 

elektronisk mal for framlegging av nasjonale 

gjennomføringstiltak. Alle medlemsstatene framla, i 

dette eller et lignende format, en liste over anlegg, en 

oversikt med alle relevante opplysninger om anleggene 

og en metoderapport som redegjorde for selve 

innsamlingen av opplysningene som ble gjennomført av 

myndighetene i medlemsstatene. 

5)  Med tanke på det brede spekteret av opplysninger og 

data som ble framlagt, vurderte Kommisjonen først om 

alle nasjonale gjennomføringstiltak var fullstendige. 

Dersom Kommisjonen fastslo at framleggingen var 

ufullstendig, anmodet den om ytterligere opplysninger 

fra den berørte medlemsstaten. Som et svar på disse 

anmodningene framla vedkommende myndigheter 

ytterligere opplysninger for å fullføre de framlagte 

nasjonale gjennomføringstiltakene. 

6)  De nasjonale gjennomføringstiltakene, herunder det 

foreløpige samlede årlige antallet utslippskvoter som 

skal tildeles vederlagsfritt mellom 2013 og 2020, er 

deretter vurdert ut fra kriteriene i direktiv 2003/87/EF, 

særlig artikkel 10a, og i beslutning 2011/278/EU, idet 

det ble tatt hensyn til Kommisjonens veilednings-

dokumenter til medlemsstatene som ble vedtatt  

14. april 2011 av Komiteen for klimaendringer. I de 

tilfellene der det var nødvendig, ble det tatt hensyn til 

retningslinjer for tolkning av vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF.  

  

(3) EUT L 112 av 24.4.2012, s. 21. 

2017/EØS/79/48 
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7)  Kommisjonen gjennomførte en grundig vurdering av 

hvordan hver enkelt medlemsstat overholder de 

nasjonale gjennomføringstiltakene. Som en del av denne 

omfattende vurderingen, analyserte Kommisjonen 

sammenhengen mellom de ulike opplysningene og om 

opplysningene var i samsvar med de harmoniserte 

tildelingsreglene. Kommisjonen undersøkte først om 

anleggene oppfylte kravene til vederlagsfri tildeling, 

oppdeling av anleggene i delanlegg og deres grenser. 

Kommisjonen analyserte deretter anvendelsen av 

korrekte verdier for utslippsstandarder for de aktuelle 

delanleggene. Med tanke på at det for delanlegg med 

utslippsstandard i prinsippet fastsettes en 

utslippsstandard for hvert produkt i beslutning 

2011/278/EU, la Kommisjonen særlig vekt på 

anvendelsen av verdien for utslippsstandard for 

sluttproduktet framstilt i samsvar med 

produktdefinisjonen og systemgrensene fastsatt i 

vedlegg I til beslutning 2011/278/EU. Med tanke på den 

betydelige virkningen på tildelingene analyserte 

Kommisjonen i detalj beregningen av anleggenes 

historiske virksomhetsnivåer, tilfeller med betydelig 

kapasitetsendringer i referanseperioden og tilfeller der 

anlegg startet sin virksomhet i løpet av 

referanseperioden, samt beregningen av det foreløpige 

antallet utslippskvoter som skal tildeles vederlagsfritt, 

idet det ble tatt hensyn til konverteringen mellom 

brensel og elektrisitet, status for karbonlekkasje og 

eksport av varme til privathusholdninger. Ytterligere 

statistiske analyser og sannsynlighetskontroller der 

indikatorer som foreslått tildeling per historisk 

virksomhetsnivå sammenlignet med verdi for 

utslippsstandarder eller historisk virksomhetsnivå 

sammenlignet med produksjonskapasitet, bidro til å 

kartlegge ytterligere mulige uregelmessigheter i 

anvendelsen av de harmoniserte tildelingsreglene. 

8)  På bakgrunn av resultatene fra denne vurderingen 

gjennomførte Kommisjonen en detaljert vurdering av 

anlegg der mulige uregelmessigheter i forbindelse med 

anvendelsen av de harmoniserte tildelingsreglene ble 

kartlagt, og ba vedkommende myndigheter i de berørte 

medlemsstatene om ytterligere klargjøring. 

9)  På grunnlag av resultatene fra nevnte vurdering av 

overholdelse anser Kommisjonen at de nasjonale 

gjennomføringstiltakene fra Belgia, Bulgaria, Danmark, 

Estland, Irland, Hellas, Spania, Frankrike, Kroatia, 

Italia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Ungarn, 

Malta, Nederland, Østerrike, Polen, Portugal, Romania, 

Slovenia, Slovakia, Finland, Sverige og Det forente 

kongerike er i samsvar med direktiv 2003/87/EF og 

beslutning 2011/278/EU. Anleggene som omfattes av de 

nasjonale gjennomføringstiltakene i disse 

medlemsstatene, oppfyller kravene til vederlagsfri 

tildeling, og det er ikke påvist uregelmessigheter med 

hensyn til det foreløpige samlede årlige antallet 

utslippskvoter tildelt vederlagsfritt som er framlagt av 

de enkelte medlemsstatene. 

10)  På grunnlag av resultatene fra vurderingen påpeker 

Kommisjonen imidlertid at enkelte deler av de nasjonale 

gjennomføringstiltakene som er framlagt av Den 

tsjekkiske republikk og Tyskland, ikke er i samsvar med 

kriteriene i direktiv 2003/87/EF og beslutning 

2011/278/EU, idet det tas hensyn til Kommisjonens 

veiledningsdokumenter til medlemsstatene som ble 

vedtatt 14. april 2011 av Komiteen for klimaendringer. 

11)  Kommisjonen merker seg at Tyskland har foreslått å 

øke de vederlagsfrie tildelingene av utslippskvoter til sju 

anlegg ettersom det anses at dette vil forhindre 

urimelige byrder. I samsvar med artikkel 10a i direktiv 

2003/87/EF og beslutning 2011/278/EU er det 

foreløpige antallet vederlagsfrie tildelinger, som skal 

framlegges som en del av de nasjonale gjennom-

føringstiltakene, beregnet på grunnlag av harmoniserte 

regler i Unionen. Beslutning 2011/278/EU gir ikke 

mulighet for den justeringen som Tyskland ønsker å 

gjøre på grunnlag av artikkel 9 nr. 5 i den tyske loven 

om handel med utslippskvoter for klimagasser, TEHG, 

av 28. juli 2011. Mens vederlagsfri tildeling av 

utslippskvoter var organisert på nasjonalt plan fram til 

2012, utarbeidet regelgiveren fra 2013 med overlegg 

fullt harmoniserte regler for vederlagsfri tildeling til 

anlegg, slik at alle anlegg behandles likt. En ensidig 

endring i det foreløpige antallet vederlagsfrie tildelinger, 

som er beregnet av medlemsstatene på grunnlag av 

beslutning 2011/278/EU, vil undergrave denne 

harmoniserte metoden. Tyskland har ikke underbygd at 

en tildeling til de aktuelle anleggene, beregnet på 

grunnlag av beslutning 2011/278/EU, vil være åpenlyst 

uhensiktsmessig når det tas hensyn til målet om full 

harmonisering av tildelingene. Å tildele flere kvoter 

vederlagsfritt til noen anlegg vil forstyrre eller true med 

å forstyrre konkurransen og ha grensekryssende 

virkning, ettersom handelen i alle sektorer som omfattes 

av direktiv 2003/87/EF, foregår i hele Unionen. På 

grunnlag av prinsippet om lik behandling av anlegg som 

omfattes av unionsordningen for handel med 

utslippskvoter, og av medlemsstater, mener 

Kommisjonen at det er riktig å gjøre innsigelser mot det 

foreløpige antallet vederlagsfrie tildelinger til enkelte 

anlegg som er omfattet av Tysklands nasjonale 

gjennomføringstiltak, og som er oppført i punkt A i 

vedlegg I. 

12)  Kommisjonen mener at de nasjonale gjennom-

føringstiltakene som er foreslått av Tyskland, også er i 

strid med beslutning 2011/278/EU, ettersom anvendelse 

av utslippsstandarden for produkt for flytende råjern i 

tilfellene nevnt i punkt B i vedlegg I til denne 

beslutning, ikke er forenlig med gjeldende regler. I 

denne forbindelse konstaterer Kommisjonen at det i 

Tysklands nasjonale gjennomføringstiltak, i tilfeller 
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med stålframstilling i oksygenovn der flytende råjern fra 

masovn ikke raffineres til stål innenfor samme anlegg, 

men eksporteres for videre bearbeiding, ikke tildeles 

utslippskvoter vederlagsfritt til den driftsansvarlige for 

anlegget med masovnen for framstilling av det flytende 

råjernet. Den vederlagsfrie tildelingen gis i stedet til 

anlegget der stålet raffineres. 

13)  Kommisjonen merker seg at for tildeling av 

utslippskvoter er utslippsstandarder for produkt fastsatt i 

beslutning 2011/278/EU, idet det tas hensyn til 

produktdefinisjoner og produksjonsprosessens 

kompleksitet som muliggjør verifisering av 

produksjonsopplysninger og en ensartet anvendelse av 

utslippsstandardene for produktet i hele Unionen. For 

anvendelse av utslippsstandarder for produkt kan anlegg 

deles inn i delanlegg, der et delanlegg med 

utslippsstandard for produkt defineres som inn- og 

utgående mengder og tilhørende utslipp knyttet til 

produksjonen av et produkt, som det er fastsatt en 

utslippsstandard for i vedlegg I til beslutning 

2011/278/EU. Utslippsstandarder er dermed fastsatt for 

produkter, ikke for prosesser. Likeledes er det utarbeidet 

en utslippsstandard for flytende råjern, der produktet er 

definert som flytende jern mettet med karbon for videre 

bearbeiding. Det faktum at systemgrensene for 

utslippsstandarden for flytende råjern fastsatt i vedlegg I 

til beslutning 2011/278/EU omfatter oksygenovn, gir 

ikke medlemsstatene tillatelse til å se bort fra at 

tildelinger bør gjøres for produksjonen av et gitt 

produkt. Denne betraktningen underbygges av det 

faktum at verdier for utslippsstandarder bør dekke alle 

direkte utslipp som er knyttet til produksjon. Det er 

imidlertid produksjonen av flytende råjern i masovn 

som i hovedsak forårsaker utslipp, mens 

raffineringsprosessen av flytende råjern til stål i 

oksygenovn gir forholdsvis lave utslipp. Verdien for 

utslippsstandard ville likeledes være mye lavere dersom 

den også dekket anlegg som importerer flytende råjern 

og raffinerer det til stål i en oksygenovn. På bakgrunn 

av den generelle ordningen for tildeling fastsatt i 

beslutning 2011/278/EU, særlig med hensyn til reglene 

for betydelige kapasitetsendringer, kan tildelingen 

foreslått av Tyskland ikke anses som ensartet. 

Kommisjonen mener derfor at anlegg som importerer 

flytende råjern for videre bearbeiding, på grunn av 

mangelen på et tilsvarende delanlegg, som ville gjøre 

det mulig å fastsette tildelingen i samsvar med artikkel 

10 i beslutning 2011/278/EU, ikke kan anses å oppfylle 

kravene til vederlagsfri tildeling på grunnlag av 

utslippsstandarden for flytende råjern for den mengden 

flytende råjern som importeres. Kommisjonen gjør 

derfor innsigelser mot det foreløpige samlede årlige 

antallet vederlagsfrie tildelinger som er foreslått for 

anleggene ført opp i punkt B i vedlegg I til denne 

beslutning. 

14)  Når det gjelder anvendelsen av utslippsstandarden for 

flytende råjern i de nasjonale gjennomføringstiltakene 

foreslått av Den tsjekkiske republikk, merker 

Kommisjonen seg at tildelingen til anlegget som er 

oppført i punkt C med identifikator CZ-existing-CZ-73-

CZ-0134-11/M, ikke tilsvarer verdien til 

utslippsstandarden for flytende råjern multiplisert med 

det gjeldende produktrelaterte historiske virksomhets-

nivået slik det er framlagt i de nasjonale gjennom-

føringstiltakene, og at det derfor ikke er i samsvar med 

artikkel 10 nr. 2 bokstav a) i beslutning 2011/278/EU. 

Kommisjonen gjør derfor innsigelser mot tildeling til 

dette anlegget dersom feilen ikke rettes. Kommisjonen 

merker seg videre at tildelingen til anlegget oppført i 

punkt C med identifikator CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-

05 tar hensyn til prosesser som er dekket av 

systemgrensene i utslippsstandarden til flytende råjern. 

Anlegget produserer imidlertid ikke flytende råjern, men 

importerer det. På grunn av mangel på produksjon av 

flytende råjern i anlegget med identifikator CZ-existing-

CZ-52-CZ-0102-05, og dermed mangel på tilsvarende 

utslippsstandard for produkt for delanlegg, som ville 

gjøre det mulig å fastsette tildelingen i samsvar med 

artikkel 10 i beslutning 2011/278/EU, er den foreslåtte 

tildelingen ikke i samsvar med tildelingsreglene og kan 

føre til dobbelttelling. Kommisjonen gjør derfor 

innsigelser mot tildelingene til anleggene som er ført 

opp i punkt C i vedlegg I til denne beslutning. 

15)  Kommisjonen merker seg at anleggene nevnt i punkt D i 

vedlegg I til denne beslutning mottar en tildeling på 

bakgrunn av et delanlegg med prosessutslipp for 

produksjon av sink i masovn og tilknyttede prosesser. I 

denne sammenheng merker Kommisjonen seg at 

utslippene som er dekket av delanlegg med 

prosessutslipp, allerede er dekket av et delanlegg med 

utslippsstandard for produkt for flytende råjern, og at et 

av anleggene også mottar tildeling på dette grunnlaget 

og dermed telles dobbelt. Utslippsstandarden for 

produkt for flytende råjern ved delanlegg dekker tydelig 

inn- og utgående mengder og tilhørende utslipp knyttet 

til produksjonen av flytende råjern i masovn og alle 

tilknyttede prosesser som fastsatt i vedlegg I til 

beslutning 2011/278/EU, herunder slaggbehandling. De 

nasjonale gjennomføringstiltakene som er foreslått av 

Tyskland, er derfor i strid med artikkel 10 nr. 8 i 

beslutning 2011/278/EU og med forpliktelsen til å 

unngå dobbelttelling av utslipp ettersom visse utslipp 

regnes med to ganger i tildelingen til disse anleggene. 

Kommisjonen gjør derfor innsigelser mot tildelingen til 

disse anleggene på bakgrunn av et delanlegg med 

prosessutslipp for produksjon av sink i masovn og 

tilknyttede prosesser. 

16)  Kommisjonen merker seg også at listen over anlegg i 

Tysklands nasjonale gjennomføringstiltak er 

ufullstendig og derfor i strid med artikkel 11 nr. 1 i 

direktiv 2003/87/EF. Listen omfatter ikke anlegg som 

produserer polymerer, særlig S-PVC og E-PVC, samt 

vinylkloridmonomer (VCM), og heller ikke antall 

kvoter som skal tildeles hvert enkelt anlegg som ligger 
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innenfor Tysklands territorium, for hvilke dette direktiv 

får anvendelse, og som det vises til i avsnitt 5.1 i 

Kommisjonens retningslinjer til tolkning av vedlegg I til 

direktiv 2003/87/EF, som er godkjent av Komiteen for 

klimaendringer 18. mars 2010. Kommisjonen er i denne 

forbindelse kjent med Tysklands synspunkt om at 

framstilling av polymerer, særlig S-PVC og E-PVC, 

samt VCM ikke omfattes av vedlegg I til direktiv 

2003/87/EF. Kommisjonen anser at polymerer, herunder 

S-PVC og E-PVC, samt VCM, oppfyller definisjonen 

på relevant virksomhet (produksjon av organiske 

kjemikalier i bulk) i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF. I 

tett samarbeid med medlemsstatene og berørte 

industrisektorer ble dermed tilhørende 

utslippsstandarder for S-PVC, E-PVC og VCM utledet, 

som fastsatt i vedlegg I til beslutning 2011/278/EU. 

17)  Kommisjonen merker seg at det faktum at Tysklands 

liste over anlegg er ufullstendig, har urimelige 

virkninger på tildelingen på grunnlag av at delanlegg 

med utslippsstandard for varme for anlegg som er 

oppført i punkt E i vedlegg I til denne beslutning, 

eksporterer varme til anlegg som produserer organiske 

kjemikalier i bulk. Samtidig som det bare er eksport av 

varme til anlegg eller andre enheter som ikke er omfattet 

av direktiv 2003/87/EF, som fører til vederlagsfrie 

tildelinger på grunnlag av utslippsstandarder for varme i 

delanlegget, er det i Tysklands nasjonale 

gjennomføringstiltak tatt hensyn til eksport av varme til 

anlegg som utfører virksomhet innenfor virkeområdet 

for vedlegg I til direktiv 2003/87/EF når det gjelder 

tildeling til anlegg oppført i punkt E i vedlegg I til 

denne beslutning. De foreslåtte tildelingene til 

anleggene som er oppført i punkt E vedlegg I, er dermed 

ikke i samsvar med tildelingsreglene. Kommisjonen 

gjør derfor innsigelser mot tildelingene til anleggene 

som er oppført i punkt E i vedlegg I til denne 

beslutning. 

18)  I samsvar med artikkel 9 og 9a i direktiv 2003/87/EF 

offentliggjorde Kommisjonen, ved beslutning 

2010/634/EU(1), det absolutte antallet kvoter i Unionen 

for perioden 2013-2020. På denne bakgrunn er antall 

kvoter som i henhold til artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF 

er tatt med i beregningen, basert på det samlede antallet 

kvoter som er utstedt av medlemsstatene i samsvar med 

Kommisjonens beslutninger om de nasjonale 

tildelingsplanene for perioden 2008-2012. Etter at 

handelsperioden 2008-2012 er avsluttet, har imidlertid 

ytterligere opplysninger og mer nøyaktige data blitt 

tilgjengelige for Kommisjonen, særlig med hensyn til 

antall kvoter som er utstedt til nyinntredere fra 

  

(1) Kommisjonsbeslutning 2010/634/EU av 22. oktober 2010 om 

justering av antall kvoter i Unionen som skal utstedes i henhold til 

unionsordningen for handel med utslippskvoter for 2013, og om 

oppheving av beslutning 2010/384/EU (EUT L 279 av 23.10.2010, 

s. 34). 

medlemsstatenes reserver for nyinntredere, og når det 

gjelder bruk av kvoter i medlemsstatenes kvotereserve 

for felles gjennomføringsprosjekter etablert i henhold til 

artikkel 3 i kommisjonsbeslutning 2006/780/EF(2). Med 

hensyn til justering av antall kvoter i Unionen i henhold 

til artikkel 9a i direktiv 2003/87/EF, særlig nr. 1 og 4, 

bør det videre tas hensyn til de nyeste vitenskapelige 

dataene når det gjelder klimagassenes potensial for 

global oppvarming, kommisjonsbeslutning K(2011) 

3798 og K(2012) 497 om å godta ensidig innlemming 

av ytterligere klimagasser og virksomheter av Italia og 

Det forente kongerike i henhold til artikkel 24 i direktiv 

2003/87/EF, og det faktum at Tyskland, Spania, 

Frankrike, Italia, Nederland, Slovenia og Det forente 

kongerike unntar anlegg med lave utslipp fra 

unionsordningen for handel med utslippskvoter i 

henhold til artikkel 27 i direktiv 2003/87/EF. 

19)  Når det gjelder det absolutte antallet kvoter i Unionen, 

må det i tillegg tas hensyn til Kroatias tiltredelse til Den 

europeiske union og utvidelse av unionsordningen for 

handel med utslippskvoter til også å omfatte EØS-

EFTA-statene. I henhold til punkt 8 i vedlegg III til akt 

om tiltredelsesvilkårene for Republikken Kroatia og om 

tilpasning av traktaten om Den europeiske union, 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte og 

traktaten om opprettelse av Det europeiske 

atomenergifellesskap, er antallet som det tas hensyn til i 

henhold til artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF, som et 

resultat av Kroatias tiltredelse, økt med det antallet 

kvoter Kroatia skal auksjonere bort i henhold til artikkel 

10 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF. Innlemmelsen av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF(3) og 

beslutning 2011/278/EU, endret ved 

kommisjonsbeslutning 2011/745/EU(4), i avtalen om 

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-

avtalen) ved EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012(5) 

innebærer en økning av det samlede antallet kvoter i 

unionsordningen for handel med utslippskvoter som 

helhet i henhold til artikkel 9 og 9a i direktiv 

2003/87/EF. Det er derfor nødvendig å ta hensyn til de 

relevante tallene framlagt av EØS-EFTA-statene i del A 

i tillegget til nevnte direktiv i EØS-avtalen.  

  

(2) Kommisjonsvedtak 2006/780/EF av 13. november 2006 om 

unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslippet 

innenfor rammen av Fellesskapets ordning for handel med 

utslippskvoter når det gjelder prosjektvirksomhet i henhold til 

Kyoto-protokollen, i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 316 av 16.11.2006, s. 12) 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 

om endring av direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide 

ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i 

Fellesskapet (EUT L 140 av 5.6.2009 s. 63). 

(4) Kommisjonsbeslutning 2011/745/EU av 11. november 2011 om 

endring av beslutning 2010/2/EU og 2011/278/EU med hensyn til 

sektorer og delsektorer som anses for å være utsatt for en betydelig 

risiko for karbonlekkasje (EUT L 299 av 17.11.2011, s. 9). 

(5) EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012 av 26. juli 2012 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) (EUT L 309 av 

8.11.2012, s. 38). 
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20)  Beslutning 2010/634/EU bør derfor endres. 

21)  I 2014 og hvert påfølgende år reduseres det samlede 

antallet kvoter som er fastsatt for 2013 på bakgrunn av 

artikkel 9 og 9a i direktiv 2003/87/EF, med en lineær 

faktor på 1,74 % fra 2010, som utgjør 38 264 246 

kvoter. 

22)  Ved artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF begrenses 

det høyeste årlige antallet kvoter som er utgangspunktet 

for å beregne vederlagsfri tildeling til anlegg som ikke 

omfattes av artikkel 10a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF. 

Denne grensen består av to deler som er nevnt i bokstav 

a) og b) i artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF, og 

begge delene er fastsatt av Kommisjonen på bakgrunn 

av antallet bestemt i henhold til artikkel 9 og 9a i 

direktiv 2003/87/EF, opplysninger som er offentlig 

tilgjengelige gjennom unionsregisteret og opplysninger 

fra medlemsstatene, særlig med hensyn til andelen 

utslipp fra strømproduserende anlegg og andre anlegg 

som ikke oppfyller kravene for vederlagsfri tildeling 

som nevnt i artikkel 10a nr. 3 i direktiv 2003/87/EF, og 

verifiserte utslipp i perioden 2005-2007 fra anlegg som 

omfattes av unionsordningen for handel med 

utslippskvoter fra og med 2013, og der det tas hensyn til 

de nyeste vitenskapelige dataene med hensyn til 

klimagassenes potensial for global oppvarming, der 

disse er tilgjengelige. 

23)  Grensen som er fastsatt i artikkel 10a nr. 5 i direktiv 

2003/87/EF kan ikke overskrides, og dette sikres ved å 

anvende en årlig tverrsektoriell korreksjonsfaktor som, 

om nødvendig og på en ensartet måte, reduserer antall 

vederlagsfrie kvoter for alle anlegg som oppfyller 

kravene til vederlagsfri tildeling. Medlemsstatene må ta 

denne faktoren med i beregningen når de på grunnlag av 

de foreløpige tildelingene og denne beslutning, treffer 

beslutning om det endelige antallet årlige tildelinger til 

anlegg. Ved artikkel 15 nr. 3 i beslutning 2011/278/EU 

skal Kommisjonen fastsette den tverrsektorielle 

korreksjonsfaktoren, og dette gjøres ved å sammenligne 

summen av det foreløpige samlede årlige antallet 

vederlagsfrie tildelinger som er framlagt av 

medlemsstatene, med grensen fastsatt ved artikkel 10a 

nr. 5 på den måten som er fastsatt i artikkel 15 nr. 3 i 

beslutning 2011/278/EU. 

24)  Etter at direktiv 2009/29/EF er innlemmet i EØS-

avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 152/2012, 

skal grensen fastsatt ved artikkel 10a nr. 5 i direktiv 

2003/87/EF, de harmoniserte reglene for tildeling og 

den tverrsektorielle korreksjonsfaktoren anvendes i 

EØS-EFTA-statene. Det er derfor nødvendig å ta 

hensyn til det foreløpige årlige antallet utslippskvoter 

som tildeles vederlagsfritt i perioden 2013-2020, fastsatt 

ved beslutninger av EFTAs overvåkningsorgan av  

10. juli 2013 om Islands, Liechtensteins og Norges 

nasjonale gjennomføringstiltak. 

25)  Grensen fastsatt ved artikkel 10a nr. 5 i direktiv 

2003/87/EF er 809 315 756 kvoter i 2013. For å utlede 

denne grensen samlet Kommisjonen først inn 

opplysninger fra medlemsstatene og EØS-EFTA-statene 

om hvorvidt anlegg kunne anses for å være 

strømproduserende anlegg eller andre anlegg som 

omfattes av bestemmelsene i artikkel 10a nr. 3 i direktiv 

2003/87/EF. Deretter fastsatte Kommisjonen andelen 

utslipp i perioden 2005-2007 fra anlegg som ikke var 

omfattet av nevnte bestemmelse, men som var omfattet 

av unionsordningen for handel med utslippskvoter i 

perioden 2008-2012. Kommisjonen anvendte deretter 

andelen på 34,78289436 % på antallet fastsatt på 

grunnlag av artikkel 9 i direktiv 2003/87/EF 

(1 976 784 044 kvoter). Til resultatet av denne 

beregningen la Kommisjonen til 121 733 050 kvoter, 

basert på gjennomsnittlige årlige verifiserte utslipp i 

perioden 2005-2007 fra relevante anlegg, idet det ble 

tatt hensyn til det reviderte omfanget av 

unionsordningen for handel med utslippskvoter fra 

2013. For justering av taket brukte Kommisjonen i den 

forbindelse opplysninger fra medlemsstatene og EØS-

EFTA-statene. Der årlige verifiserte utslipp for perioden 

2005-2007 ikke var tilgjengelige, ekstrapolerte 

Kommisjonen, i den grad det var mulig, de relevante 

utslippstallene fra verifiserte utslipp i senere år ved å 

anvende faktoren på 1,74 % i motsatt retning. 

Kommisjonen rådspurte og mottok bekreftelse fra 

myndighetene i medlemsstatene på informasjon og data 

som ble brukt i denne sammenheng. Grensen fastsatt i 

artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF sammenlignet 

med summen av foreløpig årlig antall vederlagsfrie 

tildelinger uten anvendelse av faktorene nevnt i vedlegg 

VI til beslutning 2011/278/EU, gir den årlige 

tverrsektorielle korreksjonsfaktoren som fastsatt i 

vedlegg II til denne beslutning. 

26)  Ettersom denne beslutning vil føre til bedre oversikt 

over antall kvoter som tildeles vederlagsfritt, vil 

Kommisjonen være bedre i stand til å beregne det 

antallet kvoter som skal auksjoneres bort i samsvar med 

artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF. Idet det tas 

hensyn til den grensen som er fastsatt i artikkel 10a nr. 5 

i direktiv 2003/87/EF, tildelingen når det gjelder 

varmeproduksjonen i henhold til artikkel 10a nr. 4 

fastsatt i tabellen nedenfor, og størrelsen på reserven for 

nyinntredere, regner Kommisjonen med at antall kvoter 

som skal auksjoneres bort i perioden 2013-2020, er 

8 176 193 157. 
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27)  Følgende tabell fastsetter årlig tildeling for 

varmeproduksjon i henhold til artikkel 10a nr. 4 i 

direktiv 2003/87/EF: 

År 
Vederlagsfri tildeling i henhold til artikkel 10a 

nr. 4 i direktiv 2003/87/EF 

2013 104 326 872 

2014 93 819 860 

2015 84 216 053 

2016 75 513 746 

2017 67 735 206 

2018 60 673 411 

2019 54 076 655 

2020 47 798 754 

28)  Medlemsstatene bør på grunnlag av de nasjonale 

gjennomføringstiltakene, den tverrsektorielle 

korreksjonsfaktoren og den lineære faktoren fastsette 

det endelige årlige antallet utslippskvoter som tildeles 

vederlagsfritt, for hvert år fra 2013-2020. Det endelige 

årlige antallet utslippskvoter som tildeles vederlagsfritt, 

bør fastsettes av medlemsstatene i samsvar med denne 

beslutning, direktiv 2003/87/EF, beslutning 

2011/278/EU og andre relevante bestemmelser i 

unionsretten. EØS-EFTA-statene bør på samme måte 

fastsette det endelige årlige antallet kvoter som tildeles 

vederlagsfritt for hvert år fra 2013-2020 i samsvar med 

artikkel 10 nr. 9 i beslutning 2011/278/EU til anlegg på 

sitt territorium, på bakgrunn av de nasjonale 

gjennomføringstiltakene, tverrsektorielle korreksjons-

faktorer og den lineære faktoren. 

29)  Kommisjonen anser at vederlagsfri tildeling av kvoter til 

anlegg som omfattes av unionsordningen for handel 

med utslippskvoter på grunnlag av harmoniserte regler i 

Unionen, ikke medfører en selektiv økonomisk fordel 

for virksomheter med potensial til å virke 

konkurransevridende og til å påvirke handelen i 

Unionen. I henhold til unionsretten er medlemsstatene 

forpliktet til å tildele kvoter vederlagsfritt og kan ikke 

velge å auksjonere bort det relevante antallet i stedet. 

Medlemsstatenes beslutninger når det gjelder 

vederlagsfri tildeling av kvoter, kan derfor ikke anses å 

utgjøre statsstøtte etter artikkel 107 og 108 i TEUV. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

KAPITTEL I 

NASJONALE GJENNOMFØRINGSTILTAK 

Artikkel 1 

1.  Innføring av de anleggene som er oppført i vedlegg I til 

denne beslutning, på lister over anlegg som omfattes av direktiv 

2003/87/EF, som er framlagt for Kommisjonen i henhold til 

artikkel 11 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, og det tilhørende 

foreløpige samlede årlige antallet utslippskvoter som tildeles 

vederlagsfritt til disse anleggene, avslås. 

2.  Det vil ikke gjøres innsigelser dersom en medlemsstat 

endrer det foreløpige samlede årlige antallet utslippskvoter som 

er angitt for anlegg på medlemsstatens territorium, oppført i 

listene nevnt i nr. 1 og i punkt A i vedlegg I til denne 

beslutning, før det endelige samlede årlige antallet for hvert år 

fra 2013-2020 bestemmes, i samsvar med artikkel 10 nr. 9 i 

beslutning 2011/278/EU, forutsatt at denne endringen også 

består i å utelukke enhver økning i tildelingene, som ikke er 

dekket av denne beslutning. 

Det vil ikke gjøres innsigelser dersom en medlemsstat endrer 

det foreløpige samlede årlige antallet utslippskvoter som er 

tildelt vederlagsfritt til anlegg på medlemsstatens territorium, 

oppført i listene nevnt i nr. 1 og i punkt B i vedlegg I til denne 

beslutning, før det endelige samlede årlige antallet for hvert år 

fra 2013-2020 bestemmes, i samsvar med artikkel 10 nr. 9 i 

beslutning 2011/278/EU, forutsatt at denne endringen også 

består i å utelukke enhver tildeling på bakgrunn av 

utslippsstandarden for flytende råjern til anlegg som importerer 

flytende råjern, som definert i vedlegg I til beslutning 

211/278/EU for videre bearbeiding. Dersom dette fører til en 

økning av det foreløpige samlede årlige antallet utslippskvoter 

for et anlegg som framstiller og eksporterer flytende råjern til et 

anlegg som er oppført i punkt B i vedlegg I til denne 

beslutning, vil det ikke gjøres innsigelser dersom den berørte 

medlemsstat endrer det foreløpige samlede årlige antallet 

tilsvarende for anlegget som framstiller og eksporterer flytende 

råjern. 

Det vil ikke gjøres innsigelser dersom en medlemsstat endrer 

det foreløpige samlede årlige antallet utslippskvoter som er 

tildelt vederlagsfritt til anlegg på medlemsstatens territorium, 

som er oppført i listene nevnt i nr. 1 og i punkt C i vedlegg I til 

denne beslutning, før det endelige samlede årlige antallet for 

hvert år fra 2013-2020 bestemmes, i samsvar med artikkel 10 

nr. 9 i beslutning 2011/278/EU, forutsatt at tildelingen tilpasses 

artikkel 10 nr. 2 bokstav a) i beslutning 2011/278/EU og at 

denne endringen også består i å utelukke enhver tildeling for 

prosesser som er omfattet av utslippsstandarden for flytende 

råjern, som definert i vedlegg I til beslutning 2011/278/EU, til 

anlegg som ikke framstiller, men importerer flytende råjern, 

noe som ellers ville ha ført til dobbelttelling. 

Det vil ikke gjøres innsigelser dersom en medlemsstat endrer 

det foreløpige samlede årlige antallet utslippskvoter som er 

tildelt vederlagsfritt til anlegg på medlemsstatens territorium, 

som er oppført i listene nevnt i nr. 1 og i punkt D i vedlegg I til 

denne beslutning, før det endelige samlede årlige antallet for 

hvert år fra 2013-2020 bestemmes, i samsvar med artikkel 10 

nr. 9 i beslutning 2011/278/EU, forutsatt at denne endringen 

også består i å utelukke enhver tildeling på bakgrunn av et 

delanlegg med prosessutslipp for produksjon av sink i masovn 

og tilknyttede prosesser. Dersom dette fører til en økning av 

den foreløpige tildelingen til delanlegg med utslippsstandard for 
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varme eller brensel i et anlegg med masovn oppført i punkt D i 

vedlegg I til denne beslutning, vil det ikke gjøres innsigelser 

dersom den berørte medlemsstaten endrer det foreløpige 

samlede årlige antallet for anlegget tilsvarende. 

Det vil ikke gjøres innsigelser dersom en medlemsstat endrer 

det foreløpige samlede årlige antallet utslippskvoter som er 

tildelt vederlagsfritt til anlegg på medlemsstatens territorium, 

som er oppført i listene nevnt i nr. 1 og i punkt E i vedlegg I til 

denne beslutning, før det endelige samlede årlige antallet for 

hvert år fra 2013-2020 bestemmes i samsvar med artikkel 10  

nr. 9 i beslutning 2011/278/EU, forutsatt at denne endringen 

også består i å utelukke enhver tildeling for varme som 

eksporteres til anlegg som produserer polymerer, som S-PVC 

og E-PVC, samt VCM. 

3.  Enhver endring nevnt i nr. 2 skal meldes så snart som 

mulig til Kommisjonen, og en medlemsstat kan ikke fastsette 

det endelige samlede årlige antallet for hvert år fra 2013-2010 i 

samsvar med artikkel 10 nr. 9 i beslutning 2011/278/EU før de 

godkjente endringene er gjort. 

Artikkel 2 

Uten at det berører artikkel nr. 1 vil det ikke gjøres innsigelser 

med hensyn til listen over anlegg som omfattes av direktiv 

2003/87/EF, framlagt av medlemsstatene i henhold til artikkel 

11 nr. 1 i direktiv 2003/87/EF, og det tilsvarende foreløpige 

samlede årlige antallet utslippskvoter som er tildelt 

vederlagsfritt til disse anleggene. 

KAPITTEL II 

SAMLET ANTALL KVOTER 

Artikkel 3 

Artikkel 1 i beslutning 2010/634/EU skal lyde: 

«Artikkel 1 

På grunnlag av artikkel 9 og 9a i direktiv 2003/87/EF er det 

samlede antallet kvoter som skal tildeles fra og med 2013, 

og årlig reduseres lineært i henhold til artikkel 9 i direktiv 

2003/87/EF, 2 084 301 856 kvoter.» 

KAPITTEL III 

TVERRSEKTORIELL KORREKSJONSFAKTOR 

Artikkel 4 

Den ensartede tverrsektorielle korreksjonsfaktoren som er nevnt 

i artikkel 10a nr. 5 i direktiv 2003/87/EF og fastlagt i samsvar 

med artikkel 15 nr. 3 i beslutning 2011/278/EU, er fastsatt i 

vedlegg II til denne beslutning. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 5. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 Connie HEDEGAARD 

 Medlem av Kommisjonen 

 ______  
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VEDLEGG I 

PUNKT A 

Identifikator for anlegg som angitt i de nasjonale gjennomføringstiltakene 

DE000000000000010 

DE000000000000563 

DE000000000000978 

DE000000000001320 

DE000000000001425 

DE-new-14220-0045 

DE-new-14310-1474 

PUNKT B 

Identifikator for anlegg som angitt i de nasjonale gjennomføringstiltakene 

DE000000000000044 

DE000000000000053 

DE000000000000056 

DE000000000000059 

DE000000000000069 

PUNKT C 

Identifikator for anlegg som angitt i de nasjonale gjennomføringstiltakene 

CZ-existing-CZ-73-CZ-0134-11/M 

CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05 

PUNKT D 

Identifikator for anlegg som angitt i de nasjonale gjennomføringstiltakene 

DE-new-14220-0045 

DE000000000001320 

PUNKT E 

Identifikator for anlegg som angitt i de nasjonale gjennomføringstiltakene 

DE000000000000005 

DE000000000000762 
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DE000000000001050 

DE000000000001537 

DE000000000002198 

VEDLEGG II 

År Tverrsektoriell korreksjonsfaktor 

2013 94,272151 % 

2014 92,634731 % 

2015 90,978052 % 

2016 89,304105 % 

2017 87,612124 % 

2018 85,903685 % 

2019 84,173950 % 

2020 82,438204 % 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 617/2013 

av 26. juni 2013 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til 

miljøvennlig utforming av datamaskiner og datatjenere(*) 

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 nevnt i artikkel 18 i direktiv 

2009/125/EF 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, som har en vesentlig 

miljøvirkning, og som har et betydelig 

forbedringspotensial med hensyn til produktenes 

miljøvirkning uten at det medfører urimelige kostnader. 

2)  I artikkel 16 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2009/125/EF er 

det fastsatt at Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt 

i artikkel 19 nr. 3 og kriteriene fastsatt i artikkel 15 og 

etter samråd med samrådsforumet, eventuelt skal 

innføre et gjennomføringstiltak for kontorutstyr. 

3)  Kommisjonen har gjennomført en forberedende 

undersøkelse for å analysere de tekniske, miljømessige 

og økonomiske aspektene ved datamaskiner. 

Interessenter og berørte parter fra Unionen og 

tredjestater medvirket til undersøkelsen, og resultatene 

er gjort offentlig tilgjengelige. 

4)  Den forberedende undersøkelsen viste at potensialet for 

kostnadseffektiv forbedring av datamaskiners 

elektrisitetsforbruk i perioden mellom 2011 og 2020 ble 

anslått til omtrent 93 TWh, som tilsvarer et utslipp på 

43 millioner tonn CO2, og til mellom 12,5 TWh og 

16,3 TWh i 2020, som tilsvarer et utslipp på 

5,0-6,5 millioner tonn CO2. Følgelig utgjør 

datamaskiner en produktgruppe som det bør fastsettes 

krav til miljøvennlig utforming av. 

5)  Ettersom en stor del av potensialet for 

energiøkonomisering hos stasjonære tynnklienter, 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 27.6.2013,  

s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 307/2015 av 

11. desember 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og 

vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 64 av 12.10.2017, s. 24. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

arbeidsstasjoner, småskalatjenere og datatjenere er 

knyttet til virkningsgraden til de interne 

strømforsyningene, og ettersom de tekniske 

spesifikasjonene for interne strømforsyninger i disse 

produktene ligner spesifikasjonene for stasjonære 

datamaskiner og stasjonære datamaskiner med integrert 

skjerm, bør bestemmelsene om interne 

strømforsyningers virkningsgrad i denne forordning 

også få anvendelse på førstnevnte produkter. Andre 

aspekter ved miljøprestasjonen hos stasjonære 

tynnklienter, arbeidsstasjoner, bærbare arbeidsstasjoner, 

småskalatjenere og datatjenere kan imidlertid behandles 

i et mer spesifikt tiltak for gjennomføring av direktiv 

2009/125/EF. 

6)  Skjermer har særskilte egenskaper og bør derfor ikke 

omfattes av denne forordnings virkeområde. Med tanke 

på deres vesentlige miljøvirkning og deres betydelige 

forbedringspotensial kan de imidlertid behandles i et 

annet tiltak for gjennomføring av direktiv 2009/125/EF 

og/eller europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte 

vareopplysningar på energirelaterte produkt, som viser 

forbruket deira av energi og andre ressursar(2). 

7)  Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke ha noen 

vesentlige negative følger for produktets funksjonalitet 

eller for forbrukerne, særlig når det gjelder produktets 

innkjøpspris og livssykluskostnader og industriens 

konkurranseevne. Videre bør kravene ikke pålegge 

produsentene å benytte patentbeskyttet teknologi eller 

medføre at de får en uforholdsmessig stor administrativ 

byrde, og de bør heller ikke ha negativ innvirkning på 

helse, sikkerhet eller miljø. 

8)  Forbedringer av datamaskiners energieffektivitet bør 

oppnås ved å ta i bruk eksisterende, allment tilgjengelig 

og kostnadseffektiv teknologi som kan redusere de 

samlede kostnadene til anskaffelse og drift. 

9)  Kravene til miljøvennlig utforming bør innføres gradvis, 

slik at produsentene får tilstrekkelig tid til å endre 

utformingen av produktene som omfattes av denne 

forordning. Tidsrammen bør være slik at tilbudet av 

datamaskiner ikke påvirkes negativt, og at det tas 

hensyn til kostnadene for produsentene, særlig små og 

mellomstore bedrifter, samtidig som det sikres at 

målene for denne forordning kan nås til rett tid. 

10)  Det er planlagt en ny vurdering av denne forordning 

senest tre og et halvt år etter ikrafttredelsen.  

  

(2) EUT L 153 av 18.6.2010, s. 1. 

2017/EØS/79/49 
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11)  Datamaskiners energieffektivitet bør bestemmes ved 

bruk av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare 

målemetoder som tar hensyn til anerkjente målemetoder 

som representerer det nåværende utviklingstrinn i 

teknikken, herunder eventuelle harmoniserte standarder 

opprettet i samsvar med gjeldende europeisk regelverk 

for standardisering(1). 

12)  Ettersom kravene til miljøvennlig utforming av 

elektriske og elektroniske husholdningsapparater og 

kontorutstyr med hensyn til effektforbruk i hviletilstand 

og avslått tilstand ikke fullt ut egner seg for 

datamaskiners egenskaper, bør kravene i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 av  

17. desember 2008 om gjennomføring av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det 

gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske og 

elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med 

hensyn til effektforbruk i hviletilstand og avslått 

tilstand(2) ikke få anvendelse på datamaskiner. Følgelig 

bør særlige krav til strømsparing for datamaskiner og 

deres hviletilstand, avslått tilstand og laveste 

effektforbrukstilstand fastsettes i denne forordning, og 

forordning (EF) nr. 1275/2008 bør derfor endres. 

13)  Til tross for at datamaskiner unntas fra virkeområdet for 

forordning (EF) nr. 1275/2008, skal bestemmelsene i 

kommisjonsforordning (EF) nr. 278/2009 av  

6. april 2009 om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til 

miljøvennlig utforming av eksterne strømforsyningers 

forbruk i ubelastet tilstand og til deres gjennomsnittlige 

virkningsgrad i aktiv tilstand(3) få anvendelse på 

eksterne strømforsyninger som bringes i omsetning 

sammen med datamaskiner. 

14)  I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF bør de 

gjeldende framgangsmåter for samsvarsvurdering 

spesifiseres i denne forordning. 

15)  For å legge til rette for samsvarskontroller bør 

produsentene anmodes om å framlegge opplysninger i 

den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg IV og V 

til direktiv 2009/125/EF, i den grad disse opplysningene 

har relevans for kravene fastsatt i denne forordning. 

16)  For å sikre rettferdig konkurranse, at potensiell tilsiktet 

energiøkonomisering oppnås og at forbrukere får tilgang 

til nøyaktige opplysninger om produkters energiytelse, 

bør det i denne forordning presiseres at de toleransene 

som er fastsatt for nasjonale tilsynsmyndigheter i 

forbindelse med gjennomføring av fysiske prøvinger for 

å fastslå om en spesifikk modell av et energirelatert 

produkt er i samsvar med denne forordning, ikke skal 

benyttes av produsenter til å gi rom for å angi en bedre 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om 

en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter 

samt regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 

21.7.1998, s. 37). 

(2) EUT L 339 av 18.12.2008, s. 45. 

(3) EUT L 93 av 7.4.2009, s. 3. 

ytelse for modellen enn det som kan begrunnes ut fra 

målingene og beregningene som er angitt i produktets 

tekniske dokumentasjon. 

17)  Det bør angis referanseverdier for produkter med høy 

energieffektivitet som for tiden finnes på markedet. 

Dette vil bidra til stor utbredelse og enkel tilgang til 

opplysninger, særlig for små og mellomstore bedrifter, 

noe som vil legge ytterligere til rette for integrering av 

den beste teknologien innenfor produktutforming og 

lette utviklingen av mer effektive produkter for 

reduksjon av energiforbruket. 

18)  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 

1. I denne forordning fastsettes krav til miljøvennlig 

utforming av datamaskiner og datatjenere som skal bringes i 

omsetning. 

2. Denne forordning får anvendelse på følgende produkter 

som kan drives direkte fra strømnettet (vekselstrøm), herunder 

via en ekstern eller intern strømforsyning: 

a)  stasjonære datamaskiner, 

b)  stasjonære datamaskiner med integrert skjerm, 

c)  bærbare datamaskiner (herunder nettbrett med tastatur, 

nettbrett og bærbare tynnklienter), 

d)  stasjonære tynnklienter, 

e)  arbeidsstasjoner, 

f)  bærbare arbeidsstasjoner, 

g)  småskalatjenere, 

h)  datatjenere. 

3. Denne forordning får ikke anvendelse på følgende 

produktgrupper: 

a)  bladsystemer og -komponenter, 

b)  enfunksjonstjenere, 

c)  tjenere med flere noder, 

d)  datatjenere med flere enn fire prosessorsokler, 

e)  spillkonsoller, 

f)  dokkingstasjoner.  
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Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1)  «datamaskin» en enhet som utfører logiske operasjoner og 

behandler data, som kan brukes sammen med inn-enheter 

og vise utdata på en skjerm, og som vanligvis omfatter en 

prosessorenhet som utfører operasjonene. Dersom enheten 

ikke har en prosessorenhet, må enheten fungere som en 

klientport til en datatjener som fungerer som 

databehandlingsenhet. 

2)  «datatjener» et databehandlingsprodukt som leverer 

tjenester og styrer nettbaserte ressurser for klientenheter 

som stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, 

stasjonære tynnklienter, IP-telefoner eller andre 

datatjenere. En datatjener bringes vanligvis i omsetning for 

bruk i datasentre og kontor-/foretaksmiljøer. Det oppnås 

primært tilgang til en datatjener gjennom nettilkoplinger og 

ikke gjennom brukerenheter for direkte inndata, for 

eksempel tastatur eller mus. 

 En datatjener har følgende egenskaper: 

a)  Den er konstruert for å støtte datatjeneres 

operativsystemer (OS) og/eller virtualiserings-

plattformer, og er innrettet på å kjøre 

foretaksprogrammer som installeres av brukerne. 

b)  Den støtter feilkorrigerende kode (ECC) og/eller minne 

med mellomlager (herunder både DIMM-moduler med 

mellomlager (Dual-in line Memory Modules) og BOB-

konfigurasjoner [Buffered on Board]). 

c)  Den bringes i omsetning med en eller flere 

strømforsyninger (AC/DC). 

d)  Alle prosessorer har tilgang til et felles systemminne og 

er uavhengig av hverandre synlig for et enkelt 

operativsystem eller en enkelt virtualiseringsplattform. 

3)  «ekstern strømforsyning» en enhet som har følgende 

egenskaper: 

a)  Den er konstruert for å omforme vekselstrøm (AC) fra 

strømnettet til likestrøm (DC) eller vekselstrøm med 

lavere spenning. 

b)  Den kan omforme likestrøm eller vekselstrøm til bare 

én utgangsspenning om gangen. 

c)  Den er beregnet til bruk sammen med en atskilt enhet 

som utgjør den primære belastningen. 

d)  Den er innesluttet i en fysisk innkapsling atskilt fra 

enheten som utgjør den primære belastningen. 

e)  Den er koplet til enheten som utgjør den primære 

belastningen gjennom en avtakbar eller fast elektrisk 

hann-/hunnkopling, kabel, ledning eller annen 

ledningstråd. 

f)  Den har en utgangseffekt i henhold til merkeplaten som 

ikke overstiger 250 watt. 

4)  «intern strømforsyning» en komponent som er konstruert 

for å omforme vekselstrøm (AC) fra strømnettet til 

likestrøm (DC) til drift av datamaskinen eller datatjeneren 

og har følgende egenskaper: 

a)  Den er montert i datamaskinens eller datatjenerens 

kabinett, men er atskilt fra datamaskinens eller 

datatjenerens hovedkort. 

b)  Strømforsyningen tilkoples strømnettet ved hjelp av en 

enkelt ledning uten noen mellomliggende krets mellom 

strømforsyningen og strømnettet. 

c)  Alle strømtilkoplinger fra strømforsyningen til 

datamaskinens eller datatjenerens komponenter 

befinner seg inne i datamaskinens eller datatjenerens 

kabinett, med unntak av en likestrømtilkopling til en 

skjerm i en stasjonær datamaskin med integrert skjerm. 

 Interne DC-DC-omformere som brukes til å omforme en 

enkelt likestrømspenning fra en ekstern strømforsyning til 

flere forskjellige spenninger til bruk i en datamaskin eller 

datatjener, anses ikke som interne strømforsyninger. 

5)  «stasjonær datamaskin» en datamaskin der hovedenheten er 

ment å ha en fast plassering som ikke er konstruert for å 

være bærbar, men for å brukes sammen med en ekstern 

skjerm og ytre enheter, for eksempel tastatur og mus. 

 I denne forordning menes med følgende kategorier av 

stasjonære datamaskiner: 

a)  «kategori A» en stasjonær datamaskin som ikke 

oppfyller definisjonen av en stasjonær datamaskin i 

kategori B, kategori C eller kategori D. 

b)  «kategori B» en stasjonær datamaskin med: 

i) to fysiske kjerner i prosessorenheten og 

ii) minst to gigabyte (GB) systemminne. 

c)  «kategori C» en stasjonær datamaskin med: 

i) tre eller flere fysiske kjerner i prosessorenheten og 

ii) en konfigurasjon med minst én av følgende to 

egenskaper: 

—  minst to gigabyte (GB) systemminne og/eller 

—  et separat grafikkort (dGfx). 

d)  «kategori D» en stasjonær datamaskin med: 

i) minst fire fysiske kjerner i prosessorenheten og  
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ii) en konfigurasjon med minst én av følgende to 

egenskaper: 

—  minst fire gigabyte (GB) systemminne og/eller 

—  et separat grafikkort (dGfx) som oppfyller 

klassifiseringen for G3 (med databredde for 

bildelager > 128-bit), G4, G5, G6 eller G7. 

6)  «stasjonær datamaskin med integrert skjerm» en 

datamaskin der datamaskinen og skjermen fungerer som én 

enhet som forsynes med vekselstrøm gjennom én ledning. 

Stasjonære datamaskiner med integrert skjerm er utformet 

enten som: 1) et produkt der skjermen og datamaskinen er 

bygd sammen i én enhet, eller 2) et produkt der skjermen er 

atskilt fra datamaskinen, men er koplet til hovedkabinettet 

med en likestrømledning. En stasjonær datamaskin med 

integrert skjerm er ment å ha en fast plassering og er ikke 

konstruert for å være bærbar. Stasjonære datamaskiner med 

integrert skjerm er ikke hovedsakelig beregnet på visning 

og mottak av audiovisuelle signaler. 

 I denne forordning menes med følgende kategorier av 

stasjonære datamaskiner med integrert skjerm: 

a)  «kategori A» en stasjonær datamaskin med integrert 

skjerm som ikke oppfyller definisjonen av en stasjonær 

datamaskin med integrert skjerm i kategori B, kategori 

C eller kategori D. 

b)  «kategori B» en stasjonær datamaskin med integrert 

skjerm med: 

i) to fysiske kjerner i prosessorenheten og 

ii) minst to gigabyte (GB) systemminne. 

c)  «kategori C» en stasjonær datamaskin med integrert 

skjerm med: 

i) tre eller flere fysiske kjerner i prosessorenheten og 

ii) en konfigurasjon med minst én av følgende to 

egenskaper: 

—  minst to gigabyte (GB) systemminne og/eller 

—  et separat grafikkort (dGfx). 

d)  «kategori D» en stasjonær datamaskin med integrert 

skjerm med: 

i) minst fire fysiske kjerner i prosessorenheten og 

ii) en konfigurasjon med minst én av følgende to 

egenskaper: 

—  minst fire gigabyte (GB) systemminne og/eller 

—  et separat grafikkort (dGfx) som oppfyller 

klassifiseringen for G3 (med databredde for 

bildelager > 128-bit), G4, G5, G6 eller G7. 

7)  «bærbar datamaskin» en datamaskin konstruert særlig for å 

være bærbar og kunne fungere i lengre tid med eller uten 

direkte tilkopling til en vekselstrømkilde. Bærbare 

datamaskiner har en integrert skjerm med et diagonalt målt 

visningsområde på minst 22,86 cm (9 tommer) og kan 

benytte et integrert batteri eller en annen bærbar 

kraftforsyning. 

 Av undertyper av bærbare datamaskiner menes med: 

a)  «nettbrett med tastatur» et produkt som er en type 

bærbar datamaskin med både en tilsluttet 

berøringsfølsom skjerm og et tilsluttet fysisk tastatur. 

b)  «nettbrett» en type bærbar datamaskin med en integrert 

berøringsfølsom skjerm, men som ikke har et 

permanent tilsluttet fysisk tastatur. 

c)  «bærbar tynnklient» en type bærbar datamaskin som er 

avhengig av tilkopling til databehandlingsressurser fra 

et annet sted (f.eks. en datatjener eller 

fjernarbeidsstasjon) for å kunne utføre primære 

funksjoner, og som ikke har integrerte roterende 

lagringsmedier. 

 I denne forordning menes med følgende kategorier av 

bærbare datamaskiner: 

a)  «kategori A» en bærbar datamaskin som ikke oppfyller 

definisjonen av en bærbar datamaskin i kategori B eller 

kategori C. 

b)  «kategori B» en bærbar datamaskin med minst ett 

separat grafikkort (dGfx). 

c)  «kategori C» en bærbar datamaskin med minst 

følgende egenskaper: 

a)  minst to fysiske kjerner i prosessorenheten, 

b)  minst to gigabyte (GB) systemminne og 

c)  et separat grafikkort (dGfx) som oppfyller 

klassifiseringen for G3 (med databredde for 

bildelager > 128-bit), G4, G5, G6 eller G7. 

 Produkter som ellers oppfyller definisjonen av en bærbar 

datamaskin, men som har et effektforbruk ved inaktivitet 

på mindre enn 6 W, anses ikke som bærbare datamaskiner i 

henhold til denne forordning. 

8)  «stasjonær tynnklient» en datamaskin som er avhengig av 

tilkopling til databehandlingsressurser fra et annet sted 

(f.eks. en datatjener eller fjernarbeidsstasjon) for å kunne 

utføre primære funksjoner, og som ikke har integrerte 
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roterende lagringsmedier. Hovedenheten i den stasjonære 

tynnklienten skal være konstruert for å ha en fast plassering 

(f.eks. på et bord), og ikke for å være bærbar. Stasjonære 

tynnklienter kan vise utdata enten på en ekstern skjerm 

eller, dersom det inngår i produktet, på en integrert 

bildeskjerm. 

9)  «arbeidsstasjon» en énbrukerdatamaskin med høy ytelse 

som først og fremst brukes til grafikk, datastøttet 

konstruksjon, programvareutvikling, programmer for 

finans og vitenskap og andre dataoppgaver som krever stor 

regnekraft, og som har følgende egenskaper: 

a)  den har en gjennomsnittlig tid mellom feil (MTBF) på 

minst 15 000 timer, 

b)  den har en feilkorrigerende kode (ECC) og/eller minne 

med mellomlager, 

c)  den oppfyller tre av følgende fem egenskaper: 

1)  den har supplerende strømtilførsel for avansert 

grafikk (dvs. PCI-E, 6-stift, 12 V supplerende 

strømtilførsel), 

2)  systemet er koplet for mer enn × 4 PCI-E på 

hovedkortet i tillegg til grafikkortkontakten(e) 

og/eller PCI-X-støtte, 

3)  den støtter ikke UMA-grafikk (Uniform Memory 

Access), 

4)   den har fem eller flere kortkontakter for PCI, PCI-

E eller PCI-X, 

5)  den har kapasitet til flerprosessorstøtte for to eller 

flere prosessorer (må støtte fysisk atskilte 

prosessorpakker/-sokler, dvs. ikke tilstrekkelig med 

støtte for bare en enkelt flerkjerneprosessor). 

10)  «bærbar arbeidsstasjon» en énbrukerdatamaskin med høy 

ytelse som først og fremst brukes til grafikk, datastøttet 

konstruksjon, programvareutvikling, programmer for 

finans og vitenskap og andre dataoppgaver som krever stor 

regnekraft, unntatt spill, og som er konstruert særlig for å 

være bærbar og kunne fungere i lengre tid med eller uten 

direkte tilkopling til en vekselstrømkilde. Bærbare 

arbeidsstasjoner har en integrert skjerm og kan benytte et 

integrert batteri eller en annen bærbar enhet for 

strømtilførsel. De fleste bærbare arbeidsstasjoner benytter 

en ekstern strømforsyning og har integrert tastatur og 

pekeenhet. 

 En bærbar arbeidsstasjon har følgende egenskaper: 

a)  den har en gjennomsnittlig tid mellom feil (MTBF) på 

minst 13 000 timer, 

b)  den har minst ett separat grafikkort (dGfx) som 

oppfyller klassifiseringen for G3 (med databredde for 

bildelager > 128-bit), G4, G5, G6 eller G7, 

c)  den støtter innsetting av tre eller flere interne 

lagringsenheter, 

d)  den støtter minst 32 GB systemminne. 

11) «småskalatjener» en type datamaskin som vanligvis 

benytter komponenter for stasjonære datamaskiner og 

framstår i det ytre som en stasjonær datamaskin, men som 

først og fremst er konstruert for å være lagringsvert for 

andre datamaskiner og utføre funksjoner som levering av 

nettinfrastrukturtjenester og være vert for data/medier, og 

som har følgende egenskaper: 

a)  den er konstruert i en loddrett form, som tårn eller i en 

annen form som framstår som en stasjonær datamaskin, 

og der all databehandling og lagring utføres og alle 

nettgrensesnitt finnes i ett kabinett, 

b)  den er konstruert for å være i drift døgnet rundt, sju 

dager i uken, 

c)  den er hovedsakelig konstruert for å fungere i et miljø 

med flere brukere på samme tid, der flere brukere 

betjenes gjennom nettilkoplede klientenheter, 

d)  dersom den bringes i omsetning med et operativsystem, 

skal operativsystemet være konstruert for 

tjenerprogrammer til hjemmebruk eller som krever lav 

kapasitet, 

e)  den bringes ikke i omsetning med et separat grafikkort 

(dGfx) som oppfyller en annen klassifisering enn G1. 

12)  «bladsystemer og -komponenter» et system som består av 

et kabinett («bladchassis») der forskjellige typer 

bladlagringsenheter og bladtjenere settes inn. Kabinettet 

tilveiebringer delte ressurser som tjenerne og 

lagringsenhetene er avhengige av. Bladsystemer er 

konstruert som en skalerbar løsning for å kombinere flere 

datatjenere og lagringsenheter i ett kabinett og for at 

teknikere lett skal kunne legge til eller skifte ut (uten 

driftsstans) blader (f.eks. bladtjenere) på stedet. 

13)  «enfunksjonstjener» en datatjener levert med et 

forhåndsinstallert operativsystem og en forhåndsinstallert 

programvare som brukes til å utføre en bestemt funksjon 

eller et sett med funksjoner som er tett knyttet til 

hverandre. En enfunksjonstjener leverer tjenester via et 

eller flere nett og styres vanligvis via et nett- eller 

kommandolinjegrensesnitt. Maskinvare- og 

programvarekonfigurasjoner for enfunksjonstjenere 

tilpasses av en leverandør for å utføre en bestemt oppgave, 

herunder en nett- eller lagringsoppgave, og er ikke ment for 

bruk sammen med programvare som tilveiebringes av 

brukeren.  
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14)  «tjener med flere noder» et system som består av et 

kabinett der to eller flere uavhengige datatjenere (eller 

noder) er satt inn, og der disse deler en eller flere 

strømforsyninger. Det kombinerte forbruket til alle nodene 

fordeles gjennom de(n) delte strømforsyningen(e). En 

tjener med flere noder er konstruert og bygd som et enkelt 

kabinett og er ikke konstruert for at deler skal kunne skiftes 

ut uten driftsstans. 

15)  «tjener med to noder» en vanlig konfigurasjon for tjenere 

med flere noder, som består av to tjenernoder. 

16)  «datatjener med flere enn fire prosessorsokler» en 

datatjener som inneholder flere enn fire grensesnitt 

konstruert for installering av prosessorer. 

17)  «spillkonsoll» en frittstående enhet som får strøm via 

strømnettet og har videospill som viktigste funksjon. En 

spillkonsoll er vanligvis konstruert for å vise utdata på en 

ekstern skjerm som utgjør hovedskjermen for visning av 

spill. Spillkonsoller inneholder vanligvis en prosessor, et 

systemminne og en eller flere grafikkprosessorer (GPU) og 

kan inneholde harddisker eller andre interne 

lagringsmuligheter og optiske stasjoner. Vanligvis benyttes 

håndholdte styreenheter eller andre interaktive styreenheter 

som viktigste inn-enhet for spillkonsoller i stedet for et 

eksternt tastatur eller en ekstern mus. Spillkonsoller 

inneholder vanligvis ikke konvensjonelle operativsystemer 

for personlige datamaskiner, men benytter i stedet 

konsollspesifikke operativsystemer. Håndholdte 

spillenheter med en integrert skjerm som hovedskjerm for 

visning av spill og som hovedsakelig benytter et integrert 

batteri eller en annen bærbar enhet for strømtilførsel i 

stedet for direkte tilkopling til en vekselstrømkilde, anses 

som en type spillkonsoll. 

18)  «dokkingstasjon» et atskilt produkt konstruert for å bli 

tilkoplet en datamaskin for å utføre funksjoner som å 

utvide tilkoplingsmuligheter eller konsolidere tilkoplinger 

til ytre enheter. Dokkingstasjoner kan også lette opplading 

av interne batterier i den tilkoplede datamaskinen. 

19)  «prosessorenhet» en komponent i en datamaskin som styrer 

tolkning og utføring av instruksjoner. En prosessorenhet 

kan inneholde en eller flere fysiske prosessorer kalt 

«utføringskjerner». Med utføringskjerne menes en 

prosessor som er fysisk til stede. Ytterligere «virtuelle» 

eller «logiske» prosessorer som avledes fra en eller flere 

utføringskjerner er ikke fysiske kjerner. En prosessorpakke 

som opptar en enkelt fysisk prosessorsokkel kan inneholde 

flere enn én utføringskjerne. Samlet antall utføringskjerner 

i prosessorenheten er summen av utføringskjerner i 

enhetene som er tilkoplet alle de fysiske prosessorsoklene. 

20)  «separat grafikkort» (dGfx) en separat intern komponent 

som inneholder en eller flere grafikkprosessorer (GPU) 

med et grensesnitt for lokal minnestyring og lokalt 

grafikkspesifikt minne, og som tilhører én av følgende 

kategorier: 

a)  G1 (FB_BW ≤ 16), 

b)  G2 (16 < FB_BW ≤ 32), 

c)  G3 (32 < FB_BW ≤ 64), 

d)  G4 (64 < FB_BW ≤ 96), 

e)  G5 (96 < FB_BW ≤ 128), 

f)  G6 (FB_BW > 128 [med databredde for bildelager  

< 192-bit]), 

g)  G7 (FB_BW > 128 [med databredde for bildelager  

≥ 192-bit]). 

 «båndbredde for bildelager» (FB_BW) mengden data som 

behandles per sekund av samtlige grafikkprosessorer på et 

separat grafikkort, og den beregnes ved hjelp av følgende 

formel: 

 Båndbredde for bildelager = (datahastighet × 

databredde)/(8 × 1 000) 

 der: 

a)  båndbredde for bildelager uttrykkes i gigabyte per 

sekund (GB/s), 

b)  datahastighet er den effektive minnedatafrekvensen i 

MHz, 

c)  databredde er databredden for minnets bildelager 

uttrykt i bit (b), 

d)  tallet åtte brukes for å omregne bit til byte, 

e)  å dividere med 1 000 brukes for å omregne megabyte 

til gigabyte. 

21) «intern lagringsenhet» en intern komponent i datamaskinen 

som gir mulighet for permanent lagring av data. 

22)  «produkttype» en stasjonær datamaskin, en stasjonær 

datamaskin med integrert skjerm, en bærbar datamaskin, en 

stasjonær tynnklient, en arbeidsstasjon, en bærbar 

arbeidsstasjon, en småskalatjener, en datatjener, et 

bladsystem og -komponenter, en tjener med flere noder, en 

enfunksjonstjener, en spillkonsoll, en dokkingstasjon, en 

intern strømforsyning eller en ekstern strømforsyning. 

23) «hviletilstand for skjerm» effektforbrukstilstanden 

skjermproduktet går inn i etter å ha mottatt et signal fra en 

tilkoplet enhet eller intern påvirkning (f.eks. fra en 

tidsmåler eller en tilstedeværelsessensor). Skjermen kan 

også gå inn i denne tilstanden etter et signal fra brukeren. 

Produktet må aktiveres når det mottar et signal fra en 

tilkoplet enhet, et nett, en fjernkontroll og/eller intern 

påvirkning. Når produktet er i denne tilstanden, vises ingen 

bilder unntatt eventuelle brukerrettede funksjoner eller 

sikkerhetsfunksjoner som visning av produktopplysninger 

eller status eller sensorbaserte funksjoner.  
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Det er fastsatt ytterligere definisjoner i vedlegg I til bruk i 

vedleggene. 

Artikkel 3 

Krav til miljøvennlig utforming 

Kravene til miljøvennlig utforming av datamaskiner og 

datatjenere er fastsatt i vedlegg II. 

Datamaskiners og datatjeneres samsvar med de gjeldende 

kravene til miljøvennlig utforming skal måles i henhold til 

metodene fastsatt i vedlegg III. 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 1275/2008 

Nr. 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1275/2008 skal lyde: 

«2.  Informasjonsteknologiutstyr primært beregnet på 

bruk i et husholdningsmiljø, unntatt stasjonære 

datamaskiner, stasjonære datamaskiner med integrert 

skjerm og bærbare datamaskiner som definert i 

kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013(*). 

  

(*) EUT L 175 av 27.6.2013, s. 13.» 

Artikkel 5 

Anvendelse av forordning (EF) nr. 278/2009 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav g) i forordning (EF) nr. 278/2009 skal 

lyde: 

«g)  den skal brukes med elektrisk eller elektronisk 

husholdnings- eller kontorutstyr som nevnt i artikkel 2 nr. 1 

i forordning (EF) nr. 1275/2008 eller med datamaskiner 

som definert i kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013(*). 

  

(*) EUT L 175 av 27.6.2013, s. 13.» 

Artikkel 6 

Samsvarsvurdering 

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 for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg V til 

nevnte direktiv. 

Artikkel 7 

Markedstilsyn og framgangsmåte for verifisering 

Markedstilsyn skal utføres i samsvar med reglene angitt i 

direktiv 2009/125/EF. 

Kontroll av datamaskiners og datatjeneres samsvar med de 

gjeldende kravene til miljøvennlig utforming skal utføres etter 

framgangsmåten for verifisering fastsatt i nr. 2 i vedlegg III til 

denne forordning. 

Artikkel 8 

Veiledende referanseverdier 

Veiledende referanseverdier for de miljømessig beste 

produktene og teknologiene som finnes på markedet når denne 

forordning trer i kraft, er angitt i vedlegg IV. 

Artikkel 9 

Revisjon 

Kommisjonen skal vurdere denne forordning på nytt i lys av 

den teknologiske utviklingen og framlegge resultatet av 

vurderingen for samrådsforumet for miljøvennlig utforming 

senest tre og et halvt år etter at den er trådt i kraft. 

Med tanke på den raske teknologiske utviklingen skal det i 

denne vurderingen tas hensyn til utviklingen i Energy Star-

programmet og mulighetene til å skjerpe kravene til 

miljøvennlig utforming for å vesentlig redusere eller fjerne 

energiforbrukskvotene, særlig når det gjelder separate 

grafikkort (dGfx), til å oppdatere definisjoner og 

anvendelsesområde og til å utnytte potensialet til å redusere 

integrerte skjermers energiforbruk. 

Videre skal det i denne vurderingen spesifikt tas hensyn til 

ulike livssyklusstadier, mulighetene til å fastsette og anvende 

kravene til miljøvennlig utforming på andre betydelige 

miljøaspekter som støy, effektiv materialbruk, herunder krav til 

holdbarhet, mulighet for demontering og resirkulerbarhet, 

standardiserte grensesnitt for ladere og krav til opplysninger om 

innhold av visse råstoffer av avgjørende betydning, minste 

antall ladesykluser og spørsmål knyttet til batteribytte. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Nr. 3 og 6.1 i vedlegg II får anvendelse fra ikrafttredelsen av 

denne forordning. 

Nr. 1.1, 1.3, 2, 4, 5.1, 5.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 

7.1, 7.2 og 7.3 i vedlegg II får anvendelse fra 1. juli 2014. 

Nr. 1.2 og 1.4 i vedlegg II får anvendelse fra 1. januar 2016. 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 26. juni 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____   
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VEDLEGG I 

I vedleggene menes med 

1. «samlet årlig energiforbruk (ETEC)» elektrisiteten som forbrukes av et produkt i angitte tidsrom i angitte 

effektforbrukstilstander og -moduser. 

2. «avslått tilstand» effektforbruksnivået i tilstanden med lavt effektforbruk som brukeren ikke kan slå av (påvirke), 

unntatt gjennom bruk av en mekanisk bryter, og som kan opprettholdes i ubegrenset tid når apparatet er tilkoplet 

strømnettet, og brukes i samsvar med produsentens anvisninger. Dersom standardene Advanced Configuration and 

Power Interface (ACPI) gjelder, vil avslått tilstand normalt tilsvare ACPI-systemnivåtilstanden G2/S5 («soft off»). 

 «Poff» effektforbruket i avslått tilstand målt i watt etter framgangsmåtene angitt i vedlegg II. 

3. «laveste effektforbrukstilstand» tilstanden eller modusen der datamaskinens effektforbruk er lavest. Denne 

tilstanden eller modusen kan aktiveres eller deaktiveres enten mekanisk (f.eks. ved å slå av datamaskinen ved 

hjelp av en mekanisk bryter) eller automatisk. 

4. «hviletilstand» en tilstand med lavt effektforbruk som en datamaskin kan gå inn i automatisk etter en periode med 

inaktivitet eller gjennom et manuelt valg. I denne tilstanden vil datamaskinen reagere på en aktiveringshendelse. 

Dersom standardene Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) gjelder, vil hviletilstand normalt 

tilsvare ACPI-systemnivåtilstanden G1/S3 («suspend to RAM»). 

 «Psleep» effektforbruket i hviletilstand målt i watt etter framgangsmåtene angitt i vedlegg II. 

5. «inaktiv tilstand» en datamaskins tilstand der operativsystemet og annen programvare er ferdig lastet inn, en 

brukerprofil er blitt opprettet, datamaskinen ikke er i hviletilstand og aktiviteten er begrenset til de grunnleggende 

programmene som operativsystemet starter automatisk. 

 «Pidle» effektforbruket i inaktiv tilstand målt i watt etter framgangsmåtene angitt i vedlegg II. 

6. «ytterligere interne lagringsenheter» alle interne lagringsenheter, herunder harddisker (HDD), halvlederstasjoner 

(SSD) og hybridharddisker (HHD), som følger med i en datamaskin ut over den første lagringsenheten. 

7. «kanalvelger» en separat intern komponent som gjør det mulig for en datamaskin å ta imot fjernsynssignaler. 

8. «lydkort» en separat intern komponent som behandler inngangs- og utgangslydsignaler til og fra en datamaskin. 

9. «aktiveringshendelse» en brukerutført, planlagt eller ekstern hendelse eller påvirkning som får datamaskinen til å 

gå over fra hviletilstand eller avslått tilstand til en aktiv driftstilstand. Aktiveringshendelser omfatter, men er ikke 

begrenset til, følgende hendelser: 

i) bevegelse av musen, 

ii) tastaturaktivitet, 

iii) inndata fra en styreenhet, 

iv) et signal fra sanntidsklokken, 

v) et trykk på en knapp på kabinettet og 

vi) når det gjelder eksterne hendelser, påvirkning fra en fjernkontroll, et nett eller et modem. 

10. «aktiv tilstand» tilstanden der datamaskinen utfører arbeid som følge av a) tidligere eller samtidige inndata fra 

brukeren eller b) tidligere eller samtidige instruksjoner via et nett. Denne tilstanden omfatter aktiv databehandling, 

henting av data fra lagringsenheter, minne eller mellomlager og inaktiv tilstand i påvente av videre inndata fra 

brukeren og før datamaskinen går inn i en tilstand med lavt effektforbruk. 

11. «Wake On LAN (WOL)» en funksjonalitet som gjør det mulig for en datamaskin å gå over fra hviletilstand eller 

avslått tilstand (eller en annen lignende tilstand med lavt effektforbruk) når datamaskinen mottar en 

nettforespørsel via Ethernet. 

12. «UMA» enhetlig minnetilgang (Uniform Memory Access). 

13. «informasjons- eller statusvisning» en kontinuerlig funksjon som gir informasjon om eller indikasjon på 

datamaskinens status på en skjerm, herunder klokker. 

 ______   
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VEDLEGG II 

Krav til miljøvennlig utforming og tidsplan 

1. ETEC 

Stasjonær datamaskin og 

stasjonær datamaskin 

med integrert skjerm 

1.1. Fra 1. juli 2014 

1.1.1. Samlet årlig energiforbruk (ETEC i kWh/år) skal ikke overstige: 

a)  for datamaskin i kategori A: 133,00, 

b)  for datamaskin i kategori B: 158,00, 

c)  for datamaskin i kategori C: 188,00, 

d)  for datamaskin i kategori D: 211,00. 

ETEC skal fastsettes ved hjelp av følgende formel: 

ETEC = (8 760/1 000) × (0,55 × Poff + 0,05 × Psleep + 0,40 × Pidle). 

For datamaskiner som ikke har en særskilt hviletilstand, men som har et 

effektforbruk ved inaktivitet på mindre enn eller lik 10,00 W, kan effektforbruket i 

inaktiv tilstand (Pidle) brukes i stedet for effektforbruket i hviletilstand (Psleep) i 

formelen ovenfor slik at formelen blir som følger: 

ETEC = (8 760/1 000) × (0,55 × Poff + 0,45 × Pidle). 

Alle verdier av Px viser til effektforbruk i den angitte tilstanden eller modusen slik 

denne er definert i definisjonsdelen, målt i watt (W) etter framgangsmåtene angitt i 

vedlegg III. 

1.1.2.  Følgende funksjonsspesifikke justeringer får anvendelse: 

a)  for minne: 1 kWh/år per GB ut over baseminnet, der baseminnet er 2 GB (for 

datamaskiner i kategori A, B og C) og 4 GB (for datamaskiner i kategori D), 

b)  for ytterligere interne lagringsenheter: 25 kWh/år, 

c)  for separat kanalvelger: 15 kWh/år, 

d)  for separat lydkort: 15 kWh/år, 

e)  for det første separate grafikkortet (dGfx) og hvert ytterligere separate 

grafikkort (dGfx): 

 dGfx-kategori TEC-kvote (kWh/år) 

Første separate grafikkort (dGfx) G1 34 

G2 54 

G3 69 

G4 100 

G5 133 

G6 166 

G7 225 

Hvert ytterligere separate grafikkort 

(dGfx) 

G1 20 

G2 32 

G3 41 

G4 59 

G5 78 

G6 98 

G7 133 
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 1.1.3.  De funksjonsspesifikke justeringene for separate grafikkort (dGfx), separat 

kanalvelger og separat lydkort nevnt i nr. 1.1.2 og 1.2.2 gjelder bare for kort og 

kanalvelgere som er aktivert under prøving av stasjonære datamaskiner eller 

stasjonære datamaskiner med integrert skjerm. 

1.1.4.  Stasjonære datamaskiner eller stasjonære datamaskiner med integrert skjerm i 

kategori D som oppfyller alle de følgende tekniske parametrene, er unntatt fra 

bestemmelsene angitt i nr. 1.1.1 og 1.1.2 og endringene av disse angitt i nr. 1.2: 

a)  minst seks fysiske kjerner i prosessorenheten og 

b)  et eller flere separate grafikkort (dGfx) med en samlet båndbredde for bildelager 

på over 320 GB/s og 

c)  minst 16 GB systemminne og 

d)  en strømforsyning med en nominell utgangseffekt på minst 1 000 W. 

1.2. Fra 1. januar 2016 

1.2.1. Følgende endringer gjelder for samlet årlig energiforbruk angitt i nr. 1.1.1: 

Samlet årlig energiforbruk (ETEC i kWh/år) skal ikke overstige: 

a)  for datamaskin i kategori A: 94,00, 

b)  for datamaskin i kategori B: 112,00, 

c)  for datamaskin i kategori C: 134,00, 

d)  for datamaskin i kategori D: 150,00. 

1.2.2.  Følgende endringer gjelder for de funksjonsspesifikke justeringene for separate 

grafikkort (dGfx) angitt i nr. 1.1.2 bokstav e): 

 dGfx-kategori 
TEC-kvote 

(kWh/år) 

Første separate grafikkort (dGfx) G1 18 

G2 30 

G3 38 

G4 54 

G5 72 

G6 90 

G7 122 

Hvert ytterligere separate grafikkort 

(dGfx) 

G1 11 

G2 17 

G3 22 

G4 32 

G5 42 

G6 53 

G7 72 
 

Bærbar datamaskin 1.3. Fra 1. juli 2014 

1.3.1.  Samlet årlig energiforbruk (ETEC i kWh/år) skal ikke overstige: 

a)  for datamaskin i kategori A: 36,00, 

b)  for datamaskin i kategori B: 48,00, 

c)  for datamaskin i kategori C: 80,50, 
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 ETEC skal fastsettes ved hjelp av følgende formel: 

ETEC = (8 760/1 000) × (0,60 × Poff + 0,10 × Psleep + 0,30 × Pidle) der alle verdier av Px 

viser til effektforbruk i den angitte tilstanden eller modusen slik denne er definert i 

definisjonsdelen, målt i watt (W) etter framgangsmåtene angitt i vedlegg III. 

1.3.2.  Følgende funksjonsspesifikke justeringer får anvendelse: 

a)  for minne: 0,4 kWh/år per GB ut over baseminnet, der baseminnet er 4 GB, 

b)  for ytterligere interne lagringsenheter: 3 kWh/år, 

c)  for separat kanalvelger: 2,1 kWh/år, 

d)  for det første separate grafikkortet (dGfx) og hvert ytterligere separate 

grafikkort (dGfx): 

 dGfx-kategori TEC-kvote (kWh/år) 

Første separate grafikkort (dGfx) G1 12 

G2 20 

G3 26 

G4 37 

G5 49 

G6 61 

G7 113 

Hvert ytterligere separate grafikkort 

(dGfx) 

G1 7 

G2 12 

G3 15 

G4 22 

G5 29 

G6 36 

G7 66 

1.3.3.  De funksjonsspesifikke justeringene for separate grafikkort (dGfx) og separat 

kanalvelger nevnt i nr. 1.3.2 og 1.4.2 gjelder bare for kort og kanalvelgere som er 

aktivert under prøving av bærbare datamaskiner. 

1.3.4.  Bærbare datamaskiner i kategori C som oppfyller alle de følgende tekniske 

parametrene er unntatt fra bestemmelsene angitt i nr. 1.3.1 og 1.3.2 og endringene 

av disse angitt i nr. 1.4: 

 a)  minst fire fysiske kjerner i prosessorenheten og 

b)  et eller flere separate grafikkort (dGfx) med en samlet båndbredde for bildelager 

på over 225 GB/s og 

c)  minst 16 GB systemminne. 

1.4. Fra 1. januar 2016 

1.4.1.  Følgende endringer gjelder for det samlede årlige energiforbruket angitt i nr. 1.3.1: 

Samlet årlig energiforbruk (ETEC i kWh/år) skal ikke overstige: 

a)  for datamaskin i kategori A: 27,00, 

b)  for datamaskin i kategori B: 36,00, 

c)  for datamaskin i kategori C: 60,50. 
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 1.4.2.  Følgende endringer gjelder for de funksjonsspesifikke justeringene for separate 

grafikkort (dGfx) angitt i nr. 1.3.2 bokstav d): 

 dGfx-kategori TEC-kvote (kWh/år) 

Første separate grafikkort (dGfx) G1 7 

G2 11 

G3 13 

G4 20 

G5 27 

G6 33 

G7 61 

Hvert ytterligere separate grafikkort 

(dGfx) 

G1 4 

G2 6 

G3 8 

G4 12 

G5 16 

G6 20 

G7 36 
 

2. HVILETILSTAND 

Stasjonær datamaskin, 

stasjonær datamaskin 

med integrert skjerm og 

bærbar datamaskin 

2. Fra 1. juli 2014 

2.1. Et produkt skal tilby en hviletilstand og/eller en annen tilstand som gir tilsvarende 

funksjonalitet, og som ikke overstiger de gjeldende kravene til effektforbruk i 

hviletilstand. 

2.2. Effektforbruket i hviletilstand skal ikke overstige 5,00 W for stasjonære 

datamaskiner og stasjonære datamaskiner med integrert skjerm og 3,00 W for 

bærbare datamaskiner. 

2.3.  Stasjonære datamaskiner og stasjonære datamaskiner med integrert skjerm som har 

et effektforbruk ved inaktivitet på mindre enn eller lik 10,00 W er ikke pålagt å ha 

en særskilt hviletilstand. 

2.4.  Dersom et produkt bringes i omsetning med WOL-funksjonalitet aktivert i 

hviletilstand: 

a)  kan en tilleggskvote på 0,70 W innregnes, 

b)  må produktet prøves med WOL-funksjonalitet både aktivert og deaktivert, og 

produktet må oppfylle kravene i begge tilfeller. 

2.5.  Dersom et produkt bringes i omsetning uten Ethernet-funksjonalitet, skal det prøves 

uten at WOL-funksjonalitet er aktivert. 

3. LAVESTE EFFEKTFORBRUKSTILSTAND 

Stasjonær datamaskin, 

stasjonær datamaskin 

med integrert skjerm og 

bærbar datamaskin 

3. Fra forordningens ikrafttredelse 

3.1.  Effektforbruket i laveste effektforbrukstilstand skal ikke overstige 0,50 W. 

3.2.  Et produkt skal tilby en effekttilstand eller -modus som ikke overstiger de gjeldende 

kravene til effektforbruk for den laveste effektforbrukstilstanden når produktet er 

tilkoplet strømnettet. 

3.3.  Dersom et produkt bringes i omsetning med en informasjons- eller statusvisning, 

kan en tilleggskvote på 0,50 W innregnes. 
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4. AVSLÅTT TILSTAND 

Stasjonær datamaskin, 

stasjonær datamaskin 

med integrert skjerm og 

bærbar datamaskin 

4. Fra 1. juli 2014 

4.1.  Effektforbruket i avslått tilstand skal ikke overstige 1,00 W. 

4.2.  Et produkt skal tilby en avslått tilstand og/eller en annen tilstand som ikke overstiger 

de gjeldende kravene til effektforbruk for avslått tilstand når produktet er tilkoplet 

strømnettet. 

4.3.  Dersom et produkt bringes i omsetning med WOL-funksjonalitet aktivert i avslått 

tilstand: 

a)  kan en tilleggskvote på 0,70 W innregnes, 

b)  må produktet prøves med WOL-funksjonalitet både aktivert og deaktivert, og 

produktet må oppfylle kravene i begge tilfeller. 

4.4.  Dersom et produkt bringes i omsetning uten Ethernet-funksjonalitet, skal det prøves 

uten at WOL-funksjonalitet er aktivert. 

5. INTERNE STRØMFORSYNINGERS VIRKNINGSGRAD 

Stasjonær datamaskin, 

stasjonær datamaskin 

med integrert skjerm, 

stasjonær tynnklient, 

arbeidsstasjon og små-

skalatjener 

5.1. Fra 1. juli 2014 

Alle interne strømforsyninger i datamaskiner skal minst ha: 

a)  85 % virkningsgrad ved 50 % av nominell utgangseffekt, 

b)  82 % virkningsgrad ved 20 % og 100 % av nominell utgangseffekt, 

c)  effektfaktor = 0,9 ved 100 % av nominell utgangseffekt. 

Interne strømforsyninger med en høyeste nominell utgangseffekt på mindre enn 

75 W er unntatt effektfaktorkravet. 

Datatjenere 5.2. Fra 1. juli 2014 

5.2.1.  Alle strømforsyninger med flere utgangsstrømmer (både vekselstrøm og likestrøm) 

skal minst ha: 

a)  85 % virkningsgrad ved 50 % av nominell utgangseffekt, 

b)  82 % virkningsgrad ved 20 % og 100 % av nominell utgangseffekt. 

5.2.2.  Alle strømforsyninger med flere utgangsstrømmer (både vekselstrøm og likestrøm) 

skal minst ha: 

a)  en effektfaktor på 0,8 ved 20 % av nominell utgangseffekt, 

b)  en effektfaktor på 0,9 ved 50 % av nominell utgangseffekt, 

c)  en effektfaktor på 0,95 ved 100 % av nominell utgangseffekt. 

5.2.3.  Alle strømforsyninger med en enkelt utgangsstrøm (vekselstrøm eller likestrøm) 

med en nominell utgangseffekt på høyst 500 W skal minst ha: 

a)  70 % virkningsgrad ved 10 % av nominell utgangseffekt, 

b)  82 % virkningsgrad ved 20 % av nominell utgangseffekt, 

c)  89 % virkningsgrad ved 50 % av nominell utgangseffekt, 

d)  85 % virkningsgrad ved 100 % av nominell utgangseffekt. 

5.2.4.  Alle strømforsyninger med en enkelt utgangsstrøm (vekselstrøm eller likestrøm) 

med en nominell utgangseffekt på høyst 500 W skal minst ha: 

a)  en effektfaktor på 0,8 ved 20 % av nominell utgangseffekt, 

b)  en effektfaktor på 0,9 ved 50 % av nominell utgangseffekt, 

c)  en effektfaktor på 0,95 ved 100 % av nominell utgangseffekt. 

5.2.5.  Alle strømforsyninger med en enkelt utgangsstrøm (vekselstrøm eller likestrøm) 

med en nominell utgangseffekt på mer enn 500 W, men høyst 1 000 W, skal minst 

ha: 

a)  75 % virkningsgrad ved 10 % av nominell utgangseffekt, 

b)  85 % virkningsgrad ved 20 % og 100 % av nominell utgangseffekt, 

c)  89 % virkningsgrad ved 50 % av nominell utgangseffekt. 
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 5.2.6.  Alle strømforsyninger med en enkelt utgangsstrøm (vekselstrøm eller likestrøm) 

med en nominell utgangseffekt på mer enn 500 W, men høyst 1 000 W, skal minst 

ha: 

a)  en effektfaktor på 0,65 ved 10 % av nominell utgangseffekt, 

b)  en effektfaktor på 0,8 ved 20 % av nominell utgangseffekt, 

c)  en effektfaktor på 0,9 ved 50 % av nominell utgangseffekt, 

d)  en effektfaktor på 0,95 ved 100 % av nominell utgangseffekt. 

5.2.7.  Alle strømforsyninger med en enkelt utgangsstrøm (vekselstrøm eller likestrøm) 

med en nominell utgangseffekt på mer enn 1 000 W skal minst ha: 

a)  80 % virkningsgrad ved 10 % av nominell utgangseffekt, 

b)  88 % virkningsgrad ved 20 % og 100 % av nominell utgangseffekt, 

c)  92 % virkningsgrad ved 50 % av nominell utgangseffekt. 

5.2.8.  Alle strømforsyninger med en enkelt utgangsstrøm (vekselstrøm eller likestrøm) 

med en nominell utgangseffekt på mer enn 1 000 W skal minst ha: 

a)  en effektfaktor på 0,8 ved 10 % av nominell utgangseffekt, 

b)  en effektfaktor på 0,9 ved 20 % av nominell utgangseffekt, 

c)  en effektfaktor på 0,9 ved 50 % av nominell utgangseffekt, 

d)  en effektfaktor på 0,95 ved 100 % av nominell utgangseffekt. 

6. AKTIVERING AV STRØMSPARING 

Stasjonær datamaskin, 

stasjonær datamaskin 

med integrert skjerm og 

bærbar datamaskin 

6.1. Fra forordningens ikrafttredelse 

Datamaskinen skal ha en strømsparende funksjon eller en lignende funksjon som, 

når datamaskinen ikke utfører sin hovedfunksjon eller når andre energiforbrukende 

produkter ikke er avhengige av datamaskinens funksjoner, automatisk setter 

datamaskinen i en tilstand med et lavere effektforbruk enn det gjeldende kravet til 

effektforbruk for hviletilstand. 

6.2. Fra 1. juli 2014 

6.2.1.  Datamaskinen skal redusere hastigheten på alle aktive Ethernet-nettilkoplinger på 1 

gigabit per sekund (Gb/s) når datamaskinen går over til en hviletilstand eller en 

avslått tilstand med WOL-funksjonalitet aktivert. 

6.2.2.  I hviletilstand skal reaksjonen på «aktiveringshendelser», for eksempel via 

nettilkoplinger eller enheter koplet til brukergrensesnittet, skje med en ventetid på ≤ 

5 sekunder fra aktiveringshendelsen starter til systemet er fullstendig klart til bruk, 

herunder bildegjengivelse på skjermen. 

6.2.3.  Datamaskinen skal bringes i omsetning med skjermen stilt inn til å gå i hviletilstand 

etter 10 minutter uten brukeraktivitet. 

6.2.4.  En datamaskin med Ethernet-funksjonalitet skal ha mulighet til å aktivere og 

deaktivere en WOL-funksjon i hviletilstand, dersom en slik funksjon er tilgjengelig. 

En datamaskin med Ethernet-funksjonalitet skal ha mulighet til å aktivere og 

deaktivere en WOL-funksjon i avslått tilstand, dersom en slik funksjon er 

tilgjengelig for avslått tilstand. 

6.2.5.  Dersom det finnes en særskilt hviletilstand eller en annen egenskap med 

funksjonalitet som hviletilstand, skal denne tilstanden være stilt inn til å bli aktivert 

etter 30 minutter uten brukeraktivitet. Denne strømsparende funksjonen skal være 

aktivert før produktet bringes i omsetning. 

6.2.6.  Brukerne skal lett kunne aktivere og deaktivere alle tilkoplinger til trådløst nett og få 

en tydelig indikasjon ved hjelp av et symbol, lys eller tilsvarende når tilkoplinger til 

trådløst nett aktiveres eller deaktiveres. 
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7. OPPLYSNINGER SOM SKAL FRAMLEGGES AV PRODUSENTENE 

Stasjonær datamaskin, 

stasjonær datamaskin 

med integrert skjerm og 

bærbar datamaskin 

7.1. Fra 1. juli 2014 

7.1.1.  Produsentene skal angi følgende opplysninger i den tekniske dokumentasjonen og 

offentliggjøre dem på fritt tilgjengelige nettsteder: 

a)  produkttype og -kategori som definert i artikkel 2 (bare én kategori), 

b)  produsentens navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse, 

c)  produktets modellnummer, 

d)  produksjonsår, 

e)  ETEC-verdi (kWh) og de funksjonsspesifikke justeringene som gjelder når alle 

separate grafikkort (dGfx) er deaktiverte, og om systemet er prøvd med en 

tilstand for grafikkveksling der skjermen drives med enhetlig minnetilgang 

(UMA), 

f)  ETEC-verdi (kWh) og de funksjonsspesifikke justeringene som gjelder når alle 

separate grafikkort (dGfx) er aktiverte, 

g)  effektforbruk (watt) ved inaktivitet, 

h)  effektforbruk (watt) i hviletilstand, 

i)  effektforbruk (watt) i hviletilstand med WOL-funksjonalitet aktivert (når 

tilgjengelig), 

j)  effektforbruk (watt) i avslått tilstand, 

k)  effektforbruk (watt) i avslått tilstand med WOL-funksjonalitet aktivert (når 

tilgjengelig), 

l)  den interne strømforsyningens virkningsgrad ved 10 %, 20 %, 50 % og 100 % 

av nominell utgangseffekt, 

m)  den eksterne strømforsyningens virkningsgrad, 

n)  datamaskinens støynivå (angitt A-veid lydeffektnivå), 

o)  minste antall ladesykluser batteriene kan tåle (gjelder bare bærbare 

datamaskiner), 

p)  målemetoden som er anvendt for å fastslå opplysningene i bokstav e) til o), 

q)  rekkefølgen av trinn som må gjennomføres for å oppnå en stabil tilstand med 

hensyn til effektforbruk, 

r)  beskrivelse av hvordan hviletilstand og/eller avslått tilstand er valgt eller 

programmert, 

s)  rekkefølgen av hendelser som kreves for å nå tilstanden der utstyret automatisk 

skifter til hviletilstand og/eller avslått tilstand, 

t)  hvor lenge den inaktive tilstanden kan vare før datamaskinen automatisk går 

over til hviletilstand eller en annen tilstand som ikke overstiger de gjeldende 

kravene til effektforbruk for hviletilstand, 

u)  hvor lenge brukeren skal være inaktiv før datamaskinen automatisk går over til 

en effektforbrukstilstand med lavere krav til effektforbruk enn hviletilstand, 

 v)  hvor lenge brukeren skal være inaktiv før skjermens hviletilstand aktiveres, 

w)  opplysninger til brukeren om potensialet for energiøkonomisering ved bruk av 

strømsparende funksjonalitet, 

x)  opplysninger til brukeren om hvordan den strømsparende funksjonaliteten 

aktiveres, 

y)  for produkter med en integrert skjerm som inneholder kvikksølv, samlet 

kvikksølvinnhold uttrykt som X,X mg, 
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 z)  prøvingsparametrer for målinger: 

—  prøvespenning i V og frekvens i Hz, 

—  total harmonisk forvrengning i elektrisitetsnettet, 

—  opplysninger og dokumentasjon om hvilke instrumenter, installasjoner og 

kretser som er benyttet for elektrisk prøving. 

7.1.2. Dersom en produktmodell bringes i omsetning med flere konfigurasjoner, kan 

produktopplysningene som kreves i henhold til nr. 7.1.1 rapporteres én gang per 

produktkategori (som definert i artikkel 2) for den konfigurasjonen i 

produktkategorien som har det høyeste effektforbruket. En liste over alle 

modellkonfigurasjoner som representeres av modellen det er rapportert opplysninger 

om, skal inngå i opplysningene som framlegges. 

Bærbar datamaskin 7.2. Fra 1. juli 2014 

Dersom en bærbar datamaskin drives av et eller flere batterier som en ikke-

yrkesbruker ikke kan få tilgang til og skifte ut, skal produsentene i tillegg til 

opplysningene som er angitt i nr. 7.1, angi følgende i den tekniske 

dokumentasjonen, på fritt tilgjengelige nettsteder og på den bærbare datamaskinens 

ytre emballasje: «Brukeren kan ikke selv skifte ut batteriet eller batteriene i dette 

produktet på en enkel måte». 

Opplysningene på den bærbare datamaskinens ytre emballasje skal være klart 

synlige, lette å lese og angis på alle offisielle språk i landet der produktet 

markedsføres. 

Arbeidsstasjon, bærbar 

arbeidsstasjon, stasjonær 

tynnklient, småskala-

tjener og datatjener 

7.3. Fra 1. juli 2014 

7.3.1.  Produsentene skal angi følgende opplysninger i den tekniske dokumentasjonen og 

offentliggjøre dem på fritt tilgjengelige nettsteder: 

a)  produkttype som definert i artikkel 2 (bare én kategori), 

b)  produsentens navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse, 

c)  produktets modellnummer, 

d)  produksjonsår, 

e)  den interne/eksterne strømforsyningens virkningsgrad, 

f)  prøvingsparametrer for målinger: 

— prøvespenning i V og frekvens i Hz, 

—  total harmonisk forvrengning i elektrisitetsnettet, 

—  opplysninger og dokumentasjon om hvilke instrumenter, installasjoner og 

kretser som er benyttet for elektrisk prøving. 

g)  høyeste effekt (watt), 

h)  effektforbruk (watt) ved inaktivitet, 

i)  effektforbruk (watt) i hviletilstand, 

j)  effektforbruk (watt) i avslått tilstand, 

k)  datamaskinens støynivå (angitt A-veid lydeffektnivå), 

l)  målemetoden som er anvendt for å fastslå opplysningene i bokstav e)-k). 

7.3.2.  Dersom en produktmodell bringes i omsetning med flere konfigurasjoner, kan 

produktopplysningene som kreves i henhold til nr. 7.3.1, rapporteres én gang per 

produktkategori (som definert i artikkel 2) for den konfigurasjonen i 

produktkategorien som har det høyeste effektforbruket. En liste over alle 

modellkonfigurasjoner som representeres av modellen det er rapportert opplysninger 

om, skal inngå i opplysningene som framlegges. 
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VEDLEGG III 

Målinger og framgangsmåte for verifisering ved markedstilsyn 

1. MÅLINGER 

Når det gjelder samsvar og kontroll med at de gjeldende kravene i denne forordning er oppfylt, skal målinger og 

beregninger utføres ved bruk av harmoniserte standarder, hvis referansenumre er offentliggjort i Den europeiske 

unions tidende, eller ved bruk av andre pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som tar hensyn til allment 

anerkjente målemetoder som representerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken, og som fører til resultater 

med lav usikkerhet. 

Datamaskiner som bringes i omsetning uten et operativsystem som støtter et ACPI-system (Advanced 

Configuration and Power Interface) eller tilsvarende, skal prøves med et operativsystem som støtter ACPI (eller 

tilsvarende). 

2. FRAMGANGSMÅTE FOR VERIFISERING 

Når medlemsstatenes myndigheter foretar kontroller i forbindelse med markedstilsynet nevnt i artikkel 3 nr. 2 i 

direktiv 2009/125/EF, skal de anvende følgende framgangsmåte for verifisering med hensyn til kravene til 

miljøvennlig utforming fastsatt i vedlegg II til denne forordning: 

ETEC, hviletilstand, avslått tilstand og laveste effektforbrukstilstand: 

2.1.  Dersom kravene til effektforbruk overstiger 1,00 W, eller dersom kravene til energiforbruk uttrykt som TEC 

medfører et krav til effektforbruk som overstiger 1,00 W i minst én effektforbrukstilstand, skal medlemsstatenes 

myndigheter prøve én enhet på følgende måte: 

Modellkonfigurasjonen skal anses for å være i samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 

2.3 i vedlegg II dersom prøvingsresultatene viser at de gjeldende grenseverdiene ikke overstiges med mer enn 

7 %. 

Modellkonfigurasjonen skal anses for å være i samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 2.2 i vedlegg II 

dersom prøvingsresultatene viser at de gjeldende grenseverdiene ikke overstiges med mer enn 7 %. En 

tilleggskvote som fastsatt i nr. 2.4 i vedlegg II kan regnes inn i prøvingsresultatene dersom 

modellkonfigurasjonen bringes i omsetning med WOL-funksjonalitet aktivert i hviletilstand. 

Modellkonfigurasjonen skal prøves med WOL-funksjonalitet aktivert og deaktivert, og den skal oppfylle kravene 

i begge tilfeller. En modellkonfigurasjon som bringes i omsetning uten Ethernet-funksjonalitet, skal prøves uten 

at WOL-funksjonalitet er aktivert. 

Dersom prøvingsresultatene angitt ovenfor ikke oppnås, skal ytterligere tre enheter med samme 

modellkonfigurasjon prøves. 

Når ytterligere tre enheter av samme modell og med samme konfigurasjon er prøvd, skal modellkonfigurasjon 

anses for å være i samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 og 2.3 i vedlegg II dersom 

gjennomsnittet av prøvingsresultatene for de siste tre enhetene viser at de gjeldende grenseverdiene ikke 

overstiges med mer enn 7 %. 

Dersom prøvingsresultatene angitt ovenfor ikke oppnås, skal modellkonfigurasjonen og alle modeller som 

omfattes av de samme produktopplysningene (angitt i nr. 7.1.2 og 7.3.2 i vedlegg II) anses for ikke å være i 

samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 og 2.3 i vedlegg II. 

2.2.  For krav til effektforbruk på mindre enn eller lik 1,00 W skal medlemsstatenes myndigheter prøve én enhet på 

følgende måte: 

Modellkonfigurasjonen skal anses for å være i samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 3.1 i vedlegg II 

dersom prøvingsresultatene viser at de gjeldende grenseverdiene ikke overstiges med mer enn 0,10 W. En 

tilleggskvote som fastsatt i nr. 3.3 i vedlegg II kan regnes inn i prøvingsresultatene dersom 

modellkonfigurasjonen bringes i omsetning med en «informasjons- eller statusvisning». 

Modellkonfigurasjonen skal anses for å være i samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 4.1 i vedlegg II 

dersom prøvingsresultatene viser at de gjeldende grenseverdiene ikke overstiges med mer enn 0,10 W. En 

tilleggskvote som fastsatt i nr. 4.3 i vedlegg II kan regnes inn i prøvingsresultatene dersom 

modellkonfigurasjonen bringes i omsetning med WOL-funksjonalitet aktivert i avslått tilstand. 

Modellkonfigurasjonen skal prøves med WOL-funksjonalitet aktivert og deaktivert, og den skal oppfylle kravene 

i begge tilfeller. En modellkonfigurasjon som bringes i omsetning uten Ethernet-funksjonalitet, skal prøves uten 

at WOL-funksjonalitet er aktivert. 

Dersom prøvingsresultatene angitt ovenfor ikke oppnås, skal ytterligere tre enheter med samme 

modellkonfigurasjon prøves.  
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Når ytterligere tre enheter av samme modell og med samme konfigurasjon er prøvd, skal modellkonfigurasjon 

anses for å være i samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 3.1 og 4.1 i vedlegg II dersom gjennomsnittet 

av prøvingsresultatene for de siste tre prøvingene viser at de gjeldende grenseverdiene ikke overstiges med mer 

enn 0,10 W. 

Dersom prøvingsresultatene angitt ovenfor ikke oppnås, skal modellkonfigurasjonen og alle modeller som 

omfattes av de samme produktopplysningene (angitt i nr. 7.1.2 og 7.3.2 i vedlegg II) anses for ikke å være i 

samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 3.1 og 4.1 i vedlegg II. 

Den interne strømforsyningens virkningsgrad 

2.3.  Medlemsstatenes myndigheter skal prøve én enhet. 

Modellen skal anses for å være i samsvar med bestemmelsene fastsatt i nr. 5 i vedlegg II dersom: 

a)  aritmetisk gjennomsnittlig virkningsgrad ved belastningstilstandene som angitt i vedlegg II ikke er mer enn 

2 % under gjeldende grenseverdi for gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand og 

b)  aritmetisk gjennomsnittlig effektfaktor som angitt i vedlegg II ikke er mer enn 10 % under gjeldende 

grenseverdi for effektfaktor. 

Dersom resultatene angitt ovenfor ikke oppnås, skal ytterligere tre enheter av samme modell prøves. 

Når ytterligere tre enheter av samme modell er prøvd, skal modellen anses for å være i samsvar med 

bestemmelsene fastsatt i nr. 5 i vedlegg II dersom: 

a)  gjennomsnittet av aritmetisk gjennomsnittlig virkningsgrad ved belastningstilstandene som angitt i vedlegg II, 

ikke er mer enn 2 % under gjeldende grenseverdi for gjennomsnittlig virkningsgrad i aktiv tilstand og 

b)  aritmetisk gjennomsnittlig effektfaktor som angitt i vedlegg II ikke er mer enn 10 % under gjeldende 

grenseverdi for effektfaktor. 

Dersom resultatene angitt ovenfor ikke oppnås, skal modellkonfigurasjonen og alle modeller som omfattes av de 

samme produktopplysningene (angitt i nr. 7.1.2 og 7.3.2 i vedlegg II) anses for ikke å være i samsvar med de 

gjeldende kravene fastsatt i nr. 5 i vedlegg II. 

Aktivering av strømsparing 

2.4.  Når det gjelder kravene fastsatt i nr. 6.1 i vedlegg II, skal medlemsstatenes myndigheter anvende den gjeldende 

framgangsmåten til å måle effektforbruket etter at den strømsparende funksjonen eller en tilsvarende funksjon har 

slått utstyret over i den relevante effektforbrukstilstanden. 

2.5.  Når det gjelder kravene fastsatt i nr. 6.2.1-6.2.6 i vedlegg II, skal medlemsstatenes myndigheter prøve én enhet på 

følgende måte: 

Modellkonfigurasjonen skal anses for å være i samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 6.2.1 dersom 

hastigheten på alle aktive Ethernet-nettilkoplinger på 1 gigabit per sekund (Gb/s) reduseres når en stasjonær 

datamaskin, stasjonær datamaskin med integrert skjerm eller bærbar datamaskin går over til en hviletilstand eller 

en avslått tilstand med WOL-funksjonalitet aktivert. 

Modellkonfigurasjonen skal anses for å være i samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 6.2.2 dersom en 

stasjonær datamaskin, stasjonær datamaskin med integrert skjerm eller bærbar datamaskin er fullstendig klar til 

bruk, herunder bildegjengivelse på alle tilkoplede skjermer, innen 5 sekunder etter at en aktiveringshendelse 

starter mens datamaskinen er i hviletilstand. 

Modellkonfigurasjonen skal anses for å være i samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 6.2.3 dersom en 

skjerm som er tilkoplet en stasjonær datamaskin, stasjonær datamaskin med integrert skjerm eller bærbar 

datamaskin går inn i hviletilstand etter 10 minutter uten brukeraktivitet. 

Modellkonfigurasjonen skal anses for å være i samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 6.2.4 dersom en 

WOL-funksjon i hviletilstand og avslått tilstand kan aktiveres og deaktiveres. 

Modellkonfigurasjonen skal anses for å være i samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 6.2.5 dersom en 

stasjonær datamaskin, stasjonær datamaskin med integrert skjerm eller bærbar datamaskin går inn i hviletilstand 

etter 30 minutter uten brukeraktivitet. 

Modellkonfigurasjonen skal anses for å være i samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 6.2.6 dersom 

brukere lett kan aktivere og deaktivere alle tilkoplinger til trådløst nett, og de får en tydelig indikasjon ved hjelp 

av et symbol, lys eller tilsvarende når tilkoplinger til trådløst nett aktiveres eller deaktiveres. 

Dersom prøvingsresultatene angitt ovenfor ikke oppnås, bør ytterligere tre enheter med samme 

modellkonfigurasjon prøves. 
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Når ytterligere tre enheter av samme modell og med samme konfigurasjon er prøvd, skal modellkonfigurasjon 

anses for å være i samsvar med de gjeldende kravene fastsatt i nr. 6.2.1-6.2.6 i vedlegg II dersom alle de tre 

ytterligere enhetene oppfyller kravene. 

Dersom resultatene angitt ovenfor ikke oppnås, skal modellkonfigurasjonen og alle modeller som omfattes av de 

samme produktopplysningene (angitt i nr. 7.1.2 og 7.3.2 i vedlegg II) anses for ikke å være i samsvar med de 

gjeldende kravene fastsatt i nr. 6.2.1-6.2.6 i vedlegg II. 

Verifiseringstoleransene som angis i dette vedlegg, gjelder bare for medlemsstatenes myndigheters verifisering av 

de målte parametrene, og de skal ikke brukes av produsentene som en tillatt toleranse på verdiene i den tekniske 

dokumentasjonen for å oppnå samsvar med kravene. De angitte verdiene skal ikke være gunstigere for 

produsenten enn verdiene som rapporteres i den tekniske dokumentasjonen. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

Veiledende referanseverdier 

Følgende veiledende referanseverdier er fastsatt for del 3 nr. 2 i vedlegg I til direktiv 2009/125/EF. 

De viser til beste tilgjengelige teknologi på tidspunktet for utarbeidingen av denne forordning. 

Den for tiden beste ytelsen blant datamaskiner som er brakt i omsetning, er som følger: 

—  ETEC varierer avhengig av kategori — se tabell nedenfor, 

—  for hviletilstand 0,4 W, 

—  for avslått tilstand 0,0 W. 

Tabell  

For tiden beste ytelse med tanke på ETEC 

 ETEC (kWh/år)(1) 

Stasjonær datamaskin og stasjonær datamaskin med 

integrert skjerm 

Kategori A 33,4 

Kategori B 28,7 

Kategori C 75,8 

Kategori D 63,5 

Bærbar datamaskin Kategori A 10,9 

Kategori B 18,1 

Kategori C 26,3 

(1) Oppdaterte opplysninger per 20. mars 2012. 
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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 665/2013 

av 3. mai 2013 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av 

støvsugarar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU 

av 19. mai 2010 om merking av og standardiserte 

vareopplysningar på energirelaterte produkt, som viser 

forbruket deira av energi og andre ressursar(1), særleg 

artikkel 11, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Direktiv 2010/30/EU krev at Kommisjonen vedtek 

delegerte rettsakter med omsyn til energirelaterte 

produkt som representerer eit viktig potensial for 

energiøkonomisering, og som har store skilnader i 

ytingsnivåa med tilsvarande funksjonalitet. 

2)  Energien som vert nytta til støvsugarar, utgjer ein stor 

del av det samla energibehovet i Unionen. Det godt 

mogleg med ein monaleg reduksjon av energiforbruket 

til støvsugarar. 

3)  Våtstøvsugarar, våt- og tørrstøvsugarar, robot-

støvsugarar, industristøvsugarar, sentralstøvsugarar og 

batteridrivne støvsugarar i tillegg til golvbonemaskiner 

og utandørsstøvsugarar har særskilde eigenskapar og 

bør difor ha unntak frå verkeområdet for denne 

forordninga. 

4)  Dei opplysningane som er oppførte på etiketten, bør 

byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare 

målemetodar som tek omsyn til dei nyaste sannkjende 

metodane, medrekna eventuelle harmoniserte standardar 

vedtekne av dei europeiske standardiseringsorgana som 

er oppførte i vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 1025/2012 av 25. oktober 2012(2). 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 13.7.2013, s. 1, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 307/2015 av  

11. desember 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og 

vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 64 av 12.10.2017, s. 24. 

(1) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1. 

(2) TEU L 316 av 14.11.2012, s. 12. 

5)  Ved denne forordninga bør det fastleggjast ei einsarta 

utforming av og eit einsarta innhald på etiketten til 

støvsugarar. 

6)  I tillegg bør denne forordninga innehalde krav til den 

tekniske dokumentasjonen og databladet for 

støvsugarar. 

7)  Denne forordninga bør dessutan omfatte krav til dei 

opplysningane som skal gjevast ved alle former for 

fjernsal, reklame og i teknisk salsfremjande materiell for 

støvsugarar. 

8)  Føresegnene i denne forordninga bør vurderast på nytt 

med omsyn til dei teknologiske framstega — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Føremål og verkeområde 

1. Ved denne forordninga vert det innført krav til merking av 

og oppføring av utfyllande produktopplysningar på nettdrivne 

støvsugarar, medrekna hybridstøvsugarar. 

2. Denne forordninga skal ikkje nyttast på 

a)  våtstøvsugarar, våt- og tørrstøvsugarar, batteridrivne 

støvsugarar, robotstøvsugarar, industristøvsugarar eller 

sentralstøvsugarar, 

b)  golvbonemaskiner, 

c)  utandørsstøvsugarar. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne forordninga skal dei definisjonane som er fastsette i 

artikkel 2 i direktiv 2010/30/EU, nyttast. Vidare tyder: 

1) «støvsugar» eit apparat som fjernar smuss frå ei overflate 

som skal reingjerast, ved hjelp av ein luftstraum som vert 

danna ved at det utviklar seg eit undertrykk i apparatet,  

2017/EØS/79/50 
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2) «hybridstøvsugar» ein støvsugar som både kan koplast til 

elektrisitetsnettet og gå på batteri, 

3) «våtstøvsugar» ein støvsugar som fjernar tørt og/eller vått 

materiale (smuss) frå overflata ved å nytte eit vassbasert 

reingjeringsmiddel eller damp på den overflata som skal 

reingjerast, og fjerne middelet eller dampen saman med 

smusset ved hjelp av ein luftstraum som vert danna ved at 

det utviklar seg eit undertrykk i apparatet; denne 

støvsugartypen omfattar òg det som vert kalla 

sprayekstraksjonsmaskiner, 

4) «våt- og tørrstøvsugar» ein støvsugar som er utforma for å 

fjerne væskevolum på meir enn 2,5 liter, men som 

samstundes har dei same funksjonane som ein 

tørrstøvsugar, 

5) «tørrstøvsugar» ein støvsugar som er utforma for å fjerne 

smuss som hovudsakleg er tørt (støv, fibrar, trådar), 

medrekna støvsugartypar med eit batteridrive aktivt 

munnstykke, 

6) «batteridrive aktivt munnstykke» eit munnstykke som er 

utstyrt med ei batteridriven roterande innretning som 

hjelper til med å fjerne smuss, 

7) «batteridriven støvsugar» ein støvsugar som berre går på 

batteri, 

8) «robotstøvsugar» ein batteridriven støvsugar som kan 

fungere innafor eit avgrensa område utan medverknad frå 

menneske, og som omfattar ein mobil del og ein 

dokkingstasjon og/eller anna tilleggsutstyr til drifta, 

9) «industristøvsugar» ein støvsugar som er meint for å vere 

ein del av ein produksjonsprosess, og som er utforma for å 

fjerne farleg materiale eller tungt støv innanfor bygge-, 

støype-, gruve- og næringsmiddelindustrien, eller som er 

utforma som ein del av ei industrimaskin eller eit 

industriverktøy, og/eller ein støvsugar til yrkesbruk med eit 

munnstykke som er breiare enn 0,5 m, 

10) «støvsugar til yrkesbruk» ein støvsugar til profesjonell 

reingjering som kan nyttast av alle, medrekna 

reingjeringspersonell eller reingjeringsfirma som tek hand 

om reingjering av kontor, butikkar, sjukehus og hotell, og 

som produsenten har definert som ein slik støvsugar i 

samsvarsfråsegna si i medhald av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/42/EF(1), 

11) «sentralstøvsugar» ein støvsugar med ei fast (ikkje flyttbar) 

eining som skapar undertrykk, og med slangetilkoplingar 

på faste plassar i bygningen, 

12) «golvbonemaskin» eit elektrisk apparat som er utforma for 

å verne og gjere visse typar golv glatte og/eller blanke, 

vanlegvis nytta saman med eit bonemiddel som apparatet 

bonar golvet med; apparatet kan vanlegvis òg nyttast som 

støvsugar, 

  

(1) TEU L 157 av 9.6.2006, s. 24. 

13) «utandørsstøvsugar» eit apparat som er utforma for 

utandørs oppsamling av avfall i ein behaldar, til dømes 

klipt gras og blad, ved hjelp av ein luftstraum som vert 

danna ved at det utviklar seg eit undertrykk i apparatet, og 

som i tillegg både kan ha ein oppmalings- og 

blåsefunksjon, 

14) «batteridriven støvsugar i normal storleik» ein 

batteridriven støvsugar som når han er fulladd, kan 

reingjere 15 m2 golvareal med to dobbeltdrag over kvar del 

av golvet utan å måtte ladast på nytt, 

15) «støvsugar med vassfilter» ein tørrstøvsugar som nyttar 

meir enn 0,5 liter vatn som det viktigaste filtermediet, der 

innsugingslufta vert pressa gjennom vatnet som fangar opp 

det tørre materialet som er soge opp, 

16) «hushaldsstøvsugar» ein støvsugar som er meint for 

hushaldsbruk eller heimebruk, og som produsenten har 

definert som ein slik støvsugar i samsvarsfråsegna si i 

medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/95/EF(2), 

17) «støvsugar til alminneleg bruk» ein støvsugar som er 

utstyrt med eitt fast eller minst eitt avtakbart munnstykke 

som er utforma for reingjering av både teppe og harde 

golv, eller som både er utstyrt med minst eitt avtakbart 

munnstykke som er utforma spesielt for reingjering av 

teppe, og minst eitt avtakbart munnstykke for reingjering 

av harde golv, 

18) «støvsugar til harde golv» ein støvsugar som er utstyrt med 

eit fast munnstykke som er utforma spesielt for reingjering 

av harde golv, eller som berre er utstyrt med eitt eller fleire 

avtakbare munnstykke som er utforma spesielt for 

reingjering av harde golv, 

19) «støvsugar til teppe» ein støvsugar som er utstyrt med eit 

fast munnstykke som er utforma spesielt for reingjering av 

teppe, eller som berre er utstyrt med eitt eller fleire 

avtakbare munnstykke som er utforma spesielt for 

reingjering av teppe, 

20) «tilsvarande støvsugar» ein støvsugarmodell som er bringa 

i omsetning med same inngangseffekt, årlege 

energiforbruk, støvoppsamling på teppe og hardt golv, 

støvutslepp og lydeffektnivå som ein annan 

støvsugarmodell som den same produsenten har bringa i 

omsetning med ein annan handelskode. 

Artikkel 3 

Ansvarsområda til leverandørane og tidsplan 

1. Leverandørane skal innan 1. september 2014 syte for at 

a)  kvar støvsugar er utstyrt med ein prenta etikett i det 

formatet og med dei opplysningane som er fastsette i 

vedlegg II,  

  

(2) TEU L 374 av 27.12.2006, s. 10. 
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b)  det vert utarbeidd eit produktdatablad, slik det er fastsett i 

vedlegg III, 

c)  den tekniske dokumentasjonen som er fastsett i vedlegg IV, 

på oppmoding vert gjord tilgjengeleg for styresmaktene i 

medlemsstatane og for Kommisjonen, 

d)  all reklame for ein viss støvsugarmodell har opplysningar 

om energieffektivitetsklasse dersom reklamen inneheld 

opplysningar om energibruk eller pris, 

e)  alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss 

støvsugarmodell, som omtalar dei særskilde tekniske 

parametrane til støvsugaren, inneheld opplysningar om 

energieffektivitetsklassen til denne modellen. 

2. Formatet til etiketten slik det er fastsett i vedlegg II, skal 

nyttast etter følgjande tidsplan: 

a)  for støvsugarar som vert bringa i omsetning frå 1. 

september 2014, skal etiketten vere i samsvar med etikett 1 

i vedlegg II, 

b)  for støvsugarar som vert bringa i omsetning frå 1. 

september 2017, skal etiketten vere i samsvar med etikett 2 

i vedlegg II. 

Artikkel 4 

Ansvaret til forhandlarane 

Forhandlarane skal innan 1. september 2014 syte for at 

a)  kvar einskild modell på utsalsstaden ber den etiketten som 

leverandøren har utarbeidd i samsvar med artikkel 3, 

utvendig på eller festa til apparatet, slik at han er godt 

synleg, 

b)  støvsugarar som vert tilbodne for sal, leige eller kjøp på 

avbetaling på ein slik måte at det ikkje kan ventast at 

sluttbrukaren får sjå produktet stilt ut, slik det er gjort greie 

for i artikkel 7 i direktiv 2010/30/EU, vert marknadsførte 

med dei opplysningane som leverandørane skal gje i 

samsvar med vedlegg V til denne forordninga, 

c)  all reklame for ein viss støvsugarmodell har ei tilvising til 

energieffektivitetsklassen dersom reklamen inneheld 

opplysningar om energibruk eller pris, 

d)  alt teknisk salsfremjande materiell om ein viss 

støvsugarmodell som omtalar dei særskilde tekniske 

parametrane til støvsugaren, inneheld ei tilvising til 

energieffektivitetsklassen til denne modellen. 

Artikkel 5 

Målemetodar 

Dei opplysningane som skal gjevast i medhald av artikkel 3 og 

4, skal byggje på pålitelege, nøyaktige og reproduserbare måle- 

og utrekningsmetodar som tek omsyn til dei nyaste allment 

sannkjende måle- og utrekningsmetodane, slik det er fastsett i 

vedlegg VI. 

Artikkel 6 

Framgangsmåte for verifisering for 

marknadstilsynsføremål 

Medlemsstatane skal nytte den framgangsmåten som er fastsett 

i vedlegg VII ved samsvarsvurdering av den oppgjevne 

energieffektivitetsklassen, reingjeringsklassane, støvutslepps-

klassen, det årlege energiforbruket og lydeffektnivået. 

Artikkel 7 

Revisjon 

Kommisjonen skal vurdere denne forordninga på nytt i lys av 

den teknologiske utviklinga seinast fem år etter at ho tek til å 

gjelde. Vurderinga skal særleg omfatte dei verifiserings-

toleransane som er fastsette i vedlegg VII, dessutan om 

batteridrivne støvsugarar i normal storleik bør omfattast av 

verkeområdet for forordninga, og om det er mogleg å nytte 

målemetodar for årleg energiforbruk, støvoppsamling og 

støvutslepp som byggjer på ein delvis fylt behaldar i staden for 

ein tom behaldar. 

Artikkel 8 

Overgangsføresegner 

Denne forordninga skal nyttast på støvsugarar med vassfilter frå 

1. september 2017. 

Artikkel 9 

Ikraftsetjing 

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

kunngjord i Tidend for Den europeiske unionen. 

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

Utferda i Brussel, 3. mai 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____ 
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VEDLEGG I 

Klassar for energieffektivitet, reingjeringsevne og støvutslepp 

1. Energieffektivitetsklassar 

Energieffektivitetsklassen til ein støvsugar skal fastsetjast ut frå det årlege energiforbruket til støvsugaren, slik det 

er fastsett i tabell 1. Det årlege energiforbruket til ein støvsugar skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VI. 

Tabell 1 

Energieffektivitetsklassar 

Energieffektivitetsklasse 

Årleg energiforbruk (AE) [kWh/år] 

Etikett 1 Etikett 2 

A+++ Ikkje relevant AE ≤ 10,0 

A++ Ikkje relevant 10,0 < AE ≤ 16,0 

A+ Ikkje relevant 16,0 < AE ≤ 22,0 

A AE ≤ 28,0 22,0 < AE ≤ 28,0 

B 28,0 < AE ≤ 34,0 28,0 < AE ≤ 34,0 

C 34,0 < AE ≤ 40,0 34,0 < AE ≤ 40,0 

D 40,0 < AE ≤ 46,0 AE > 40,0 

E 46,0 < AE ≤ 52,0 Ikkje relevant 

F 52,0 < AE ≤ 58,0 Ikkje relevant 

G AE > 58,0 Ikkje relevant 

2. Reingjeringsklassar 

Reingjeringsklassen til ein støvsugar skal fastsetjast ut frå støvoppsamlinga (dpu) til støvsugaren, slik det er fastsett 

i tabell 2. Støvoppsamlinga til ein støvsugar skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VI. 

Tabell 2 

Reingjeringsklassar 

Reingjeringsklasse Støvoppsamling på teppe (dpuc) Støvoppsamling på hardt golv (dpuhf) 

A dpuc ≥ 0,91 dpuhf ≥ 1,11 

B 0,87 ≤ dpuc < 0,91 1,08 ≤ dpuhf < 1,11 

C 0,83 ≤ dpuc < 0,87 1,05 ≤ dpuhf < 1,08 

D 0,79 ≤ dpuc < 0,83 1,02 ≤ dpuhf < 1,05 

E 0,75 ≤ dpuc < 0,79 0,99 ≤ dpuhf < 1,02 

F 0,71 ≤ dpuc < 0,75 0,96 ≤ dpuhf < 0,99 

G dpuc < 0,71 dpuhf < 0,96 

3. Støvutslepp 

Støvutsleppsklassen til ein støvsugar skal fastsetjast ut frå støvutsleppet til støvsugaren, slik det er fastsett i tabell 3. 

Støvutsleppet til ein støvsugar skal fastsetjast i samsvar med vedlegg VI.  
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Tabell 3 

Støvutsleppsklassar 

Støvutsleppsklasse Støvutslepp (dre) 

A dre ≤ 0,02 % 

B 0,02 % < dre ≤ 0,08 % 

C 0,08 % < dre ≤ 0,20 % 

D 0,20 % < dre ≤ 0,35 % 

E 0,35 % < dre ≤ 0,60 % 

F 0,60 % < dre ≤ 1,00 % 

G dre > 1,00 % 
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VEDLEGG II 

Etiketten 

1. ETIKETT 1 

1.1. Støvsugarar til alminneleg bruk 

Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren, der «modellnemning» tyder koden, vanlegvis alfanumerisk, som skil ein 

viss støvsugarmodell frå andre modellar med same varemerke eller leverandørnamn. 

III. Energieffektivitetsklassen, slik det er fastsett i vedlegg I; pila som viser energieffektivitetsklassen til 

støvsugaren, skal plasserast jamhøgt med pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. 

IV. Gjennomsnittleg årleg energiforbruk, slik det er fastsett i vedlegg VI. 

V. Støvutsleppsklassen, fastsett i samsvar med vedlegg I. 

VI. Reingjeringsklassen for teppe, fastsett i samsvar med vedlegg I.  
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VII. Reingjeringsklassen for harde golv, fastsett i samsvar med vedlegg I. 

VIII. Lydeffektnivået, slik det er fastsett i vedlegg VI. 

Etikettane skal utformast i samsvar med nr. 4.1 i dette vedlegget. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein 

modell er tildelt eit «EU-miljømerke» i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010(1), kan 

ein kopi av EU-miljømerket påførast i tillegg. 

1.2. Støvsugarar til harde golv 

 

Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren, der «modellnemning» tyder koden, vanlegvis alfanumerisk, som skil ein 

viss støvsugarmodell frå andre modellar med same varemerke eller leverandørnamn. 

III. Energieffektivitetsklassen, slik det er fastsett i vedlegg I; pila som viser energieffektivitetsklassen til 

støvsugaren, skal plasserast jamhøgt med pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen.  

  

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 
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IV. Gjennomsnittleg årleg energiforbruk, slik det er fastsett i vedlegg VI. 

V. Støvutsleppsklassen, fastsett i samsvar med vedlegg I. 

VI. Frårådingsteikn. 

VII. Reingjeringsklassen for harde golv, fastsett i samsvar med vedlegg I. 

VIII. Lydeffektnivået, slik det er fastsett i vedlegg VI. 

Etikettane skal utformast i samsvar med nr. 4.2 i dette vedlegget. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein 

modell er tildelt eit «EU-miljømerke» i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010, kan 

ein kopi av EU-miljømerket påførast i tillegg. 

1.3. Støvsugarar til teppe 

 

Opplysningane nedanfor skal vere påførte etiketten: 

I. Namnet eller varemerket til leverandøren. 

II. Modellnemninga til leverandøren, der «modellnemning» tyder koden, vanlegvis alfanumerisk, som skil ein 

viss støvsugarmodell frå andre modellar med same varemerke eller leverandørnamn.  
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III. Energieffektivitetsklassen, slik det er fastsett i vedlegg I; pila som viser energieffektivitetsklassen til 

støvsugaren, skal plasserast jamhøgt med pila som viser den aktuelle energieffektivitetsklassen. 

IV. Gjennomsnittleg årleg energiforbruk, slik det er fastsett i vedlegg VI. 

V. Støvutsleppsklassen, fastsett i samsvar med vedlegg I. 

VI. Reingjeringsklassen for teppe, fastsett i samsvar med vedlegg I. 

VII. Frårådingsteikn. 

VIII. Lydeffektnivået, slik det er fastsett i vedlegg VI. 

Etikettane skal utformast i samsvar med nr. 4.3 i dette vedlegget. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein 

modell er tildelt eit «EU-miljømerke» i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010, kan 

ein kopi av EU-miljømerket påførast i tillegg. 

2. ETIKETT 2 

2.1. Støvsugarar til alminneleg bruk 
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Opplysningane som er oppførte i nr. 1.1, skal vere påførte denne etiketten. 

Etikettane skal utformast i samsvar med nr. 4.1 i dette vedlegget. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein 

modell er tildelt eit «EU-miljømerke» i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010, kan 

ein kopi av EU-miljømerket påførast i tillegg. 

2.2. Støvsugarar til harde golv 

 

Opplysningane som er oppførte i nr. 1.2, skal vere påførte denne etiketten. 

Etikettane skal utformast i samsvar med nr. 4.2 i dette vedlegget. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein 

modell er tildelt eit «EU-miljømerke» i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010, kan 

ein kopi av EU-miljømerket påførast i tillegg.  
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2.3. Støvsugarar til teppe 

 

Opplysningane som er oppførte i nr. 1.3, skal vere påførte denne etiketten. 

Etikettane skal utformast i samsvar med nr. 4.3 i dette vedlegget. Som eit unntak gjeld likevel at dersom ein 

modell er tildelt eit «EU-miljømerke» i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010, kan 

ein kopi av EU-miljømerket påførast i tillegg.  
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3. UTFORMING AV ETIKETTEN 

3.1. Etikettane for støvsugarar til alminneleg bruk skal utformast på følgjande måte: 

 

Forklaringar: 

a)  Etiketten skal vere minst 75 mm brei og 150 mm høg. Dersom etiketten vert prenta i eit større format, skal 

innhaldet likevel ha dei proporsjonane som er oppførte ovanfor. 

b)  Bakgrunnen skal vere kvit. 

c)  Fargane skal vere CMYK– cyan, magenta, gult og svart, som i dette dømet: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % 

magenta, 100 % gult, 0 % svart. 

d)  Etiketten skal oppfylle alle krava nedanfor (tala viser til figuren ovanfor): 

 Kantlinja til EU-etiketten: 3,5 pkt. – farge: cyan 100 % – avrunda hjørne: 2,5 mm. 

 EU-logo: fargar: X-80-00-00 og 00-00-X-00.  
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 Energilogo: farge: X-00-00-00. Piktogram slik figuren viser: EU-logo + energilogo: breidd: 62 mm, 

høgd: 12 mm. 

 Linje under logoane: 1 pkt. – farge: cyan 100 % – lengd: 62 mm. 

 Skala A til G og A+++ til D: 

—  Pil: høgd: 6 mm, mellomrom: 1 mm – fargar: 

 Høgaste klasse: X-00-X-00, 

 Andre klasse: 70-00-X-00, 

 Tredje klasse: 30-00-X-00, 

 Fjerde klasse: 00-00-X-00, 

 Femte klasse: 00-30-X-00, 

 Sjette klasse: 00-70-X-00, 

 Lågaste klasse: 00-X-X-00. 

Tekst: Calibri feit skrift 13 pkt., versalar, kvit. 

 Energieffektivitetsklasse 

—  Pil: breidd: 17 mm, høgd: 9 mm, 100% svart. 

—  Tekst: Calibri feit skrift 18,5 pkt., versalar, kvit; «+»-symbol: Calibri feit skrift 11 pkt., kvit, justert 

på éi linje. 

 Energi 

—  Tekst: Calibri normal 6 pkt., versalar, svart. 

 Årleg energiforbruk i kWh/år: 

—  Verdi «YZ»: Calibri feit skrift 20 pkt., 100 % svart, 

—  «kWh/år»: Calibri feit skrift 12 pkt., 100 % svart. 

 Reingjeringsevne på teppe: 

—  Kantlinje: 1,5 pkt. – farge: cyan 100 % – avrunda hjørne: 2,5 mm. 

—  Bokstavar: Calibri normal 13,5 pkt., 100 % svart; og Calibri feit skrift 18 pkt., 100 % svart. 

 Reingjeringsevne på hardt golv: 

—  Kantlinje: 1,5 pkt. – farge: cyan 100 % – avrunda hjørne: 2,5 mm. 

—  Bokstavar: Calibri normal 13,5 pkt., 100 % svart; og Calibri feit skrift 18 pkt., 100 % svart. 

 Støvutslepp 

—  Kantlinje: 1,5 pkt. – farge: cyan 100 % – avrunda hjørne: 2,5 mm. 

—  Bokstavar: Calibri normal 13,5 pkt., 100 % svart; og Calibri feit skrift 18 pkt., 100 % svart. 

 Lydeffektnivå: 

—  Kantlinje: 1,5 pkt. – farge: cyan 100 % – avrunda hjørne: 2,5 mm. 

—  Verdi: Calibri feit skrift 16 pkt., 100 % svart.  
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—  «dB»: Calibri normal 11 pkt., 100 % svart. 

 Namnet eller varemerket til leverandøren 

 Modellnemninga til leverandøren 

 Namnet eller varemerket til leverandøren og modellnemninga bør få plass i eit felt på 62 × 10 mm 

 Nummeret til forordninga og etiketten: 

—  Tekst: Calibri feit skrift 8. 

3.2.  Etikettane for støvsugarar til harde golv skal utformast på følgjande måte: 

 

Forklaringar: 

Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 4.1 i dette vedlegget, bortsett frå når det gjeld nr. 9, der følgjande skal 

nyttast:  
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 Reingjeringsevne på teppe: 

—  Frårådingsteikn: kantlinje 3 pkt. – farge: 00-X-X-00 (100 % raud) – diameter 16 mm. 

3.3.  Etikettane for støvsugarar til teppe skal utformast på følgjande måte: 

 

Forklaringar: 

Etiketten skal utformast i samsvar med nr. 4.1 i dette vedlegget, bortsett frå når det gjeld nr. 10, der følgjande skal 

nyttast: 

 Reingjeringsevne på hardt golv: 

—  Frårådingsteikn: kantlinje 3 pkt. – farge: 00-X-X-00 (100 % raud) – diameter 16 mm. 

 ______   
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VEDLEGG III 

Datablad 

1. Opplysningane i produktdatabladet for støvsugaren skal førast opp i følgjande rekkjefølgje, og skal takast med i 

produktbrosjyren eller andre dokument som følgjer med produktet: 

a)  Namnet eller varemerket til leverandøren. 

b)  Modellnemninga til leverandøren, dvs. koden, vanlegvis alfanumerisk, som skil ein viss støvsugarmodell frå 

andre modellar med same varemerke eller leverandørnamn. 

c)  Energieffektivitetsklassen, fastsett i samsvar med vedlegg I. 

d)  Det årlege energiforbruket, uttrykt i kWh/år og avrunda til éin desimal, slik det er fastsett i vedlegg VI; det skal 

omtalast som: «Rettleiande årleg energiforbruk (kWh/år), på grunnlag av 50 støvsugingar. Det faktiske årlege 

energiforbruket er avhengig av korleis apparatet vert nytta.». 

e)  For støvsugarar til alminneleg bruk og støvsugarar til teppe: reingjeringsklassen for teppe, fastsett i samsvar 

med vedlegg I. For støvsugarar til harde golv: fråsegna: «ikkje eigna for bruk på teppe med det munnstykket 

som følgjer med». 

f)  For støvsugarar til alminneleg bruk og støvsugarar til harde golv: reingjeringsklassen for harde golv, fastsett i 

samsvar med vedlegg I. For støvsugarar til teppe: fråsegna: «ikkje eigna for bruk på harde golv med det 

munnstykket som følgjer med». 

g)  Støvutsleppsklassen, fastsett i samsvar med vedlegg I. 

h)  Lydeffektnivået, slik det er fastsett i vedlegg VI. 

i)  Den nominelle inngangseffekten, slik det er fastsett i vedlegg VI. 

j)  Dersom støvsugaren er tildelt eit «EU-miljømerke» i medhald av forordning (EF) nr. 66/2010, kan det opplysast 

om dette her. 

2. Eitt og same datablad kan omfatte fleire støvsugarmodellar frå den same leverandøren. 

3. Opplysningane i databladet kan gjevast i form av ein kopi av etiketten, anten i fargar eller i svart-kvitt. Når dette 

vert gjort, skal dei opplysningane som er oppførte i nr. 1, og som ikkje alt er påførte etiketten, òg førast opp her. 

 ______   
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VEDLEGG IV 

Teknisk dokumentasjon 

1. Den tekniske dokumentasjonen som er nemnd i artikkel 3, skal omfatte følgjande: 

a)  Namnet og adressa til leverandøren. 

b)  Ein generell omtale av støvsugartypen og/eller -modellen og/eller handelskoden, som gjer det mogleg å 

identifisere han på ein enkel og eintydig måte. 

c)  Tilvisingar til eventuelle harmoniserte standardar som er nytta. 

d)  Eventuelle andre tekniske standardar og spesifikasjonar som er nytta. 

e)  Namnet og underskrifta til den personen som har fullmakt til å gjere bindande avtaler på vegner av 

leverandøren. 

f)  Dei tekniske parametrane som er målte og utrekna i samsvar med vedlegg VI: 

i) det spesifikke energiforbruket under ein test på teppe, dersom det er relevant, 

ii) det spesifikke energiforbruket under ein test på hardt golv, dersom det er relevant, 

iii) støvoppsamling på teppe og hardt golv, alt etter kva som høver, 

iv) støvutslepp, 

v) lydeffektnivå, 

vi) nominell inngangseffekt, 

vii) spesifikke verdiar som nemnt i nr. 3 og 4 i vedlegg VI, alt etter kva som høver. 

g)  Resultata av utrekningane som vert utførte i samsvar med vedlegg VI. 

2. Dersom dei opplysningane som er tekne med i den tekniske dokumentasjonen for ein viss støvsugarmodell, er eit 

resultat av utrekningar på grunnlag av ein tilsvarande støvsugar, skal den tekniske dokumentasjonen omfatte 

opplysningar om slike utrekningar og om testar som leverandørane har utført for å kontrollere at dei utrekningane 

som er gjorde, er nøyaktige. Desse tekniske opplysningane skal òg omfatte ei liste over alle tilsvarande 

støvsugarmodellar der opplysningane er skaffa fram på det same grunnlaget. 

3. Opplysningane i denne tekniske dokumentasjonen kan slåast saman med den tekniske dokumentasjonen som skal 

leggjast fram i samsvar med tiltak som er gjorde i medhald av direktiv 2009/125/EF. 

 ______   
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VEDLEGG V 

Opplysningar som skal gjevast i tilfelle der det ikkje kan ventast at sluttbrukarane får sjå produktet stilt ut 

1. Dei opplysningane som er nemnde i artikkel 4 bokstav b), skal gjevast i følgjande rekkjefølgje: 

a)  Energieffektivitetsklassen, fastsett i samsvar med vedlegg I. 

b)  Det årlege energiforbruket, slik det er fastsett i vedlegg VI. 

c)  For støvsugarar til alminneleg bruk og støvsugarar til teppe: reingjeringsklassen for teppe, fastsett i samsvar 

med vedlegg I. For støvsugarar til harde golv: fråsegna: «ikkje eigna for bruk på teppe». 

d)  For støvsugarar til alminneleg bruk og støvsugarar til harde golv: reingjeringsklassen for harde golv, fastsett i 

samsvar med vedlegg I. For støvsugarar til teppe: fråsegna: «ikkje eigna for bruk på harde golv». 

e)  Støvutsleppsklassen, fastsett i samsvar med vedlegg I. 

f)  Lydeffektnivået, slik det er fastsett i vedlegg VI. 

2. Dersom det vert gjeve ytterlegare opplysningar i produktdatabladet, skal desse ha den forma og rekkjefølgja som er 

fastsett i vedlegg III. 

3. Dei opplysningane som er nemnde i dette vedlegget, skal prentast eller visast med ein storleik og ein skrifttype som 

gjer dei lette å lese. 

 ______   
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VEDLEGG VI 

Måle- og utrekningsmetodar 

1. Når det gjeld samsvar og kontroll med at krava i denne forordninga er oppfylte, skal det nyttast pålitelege, 

nøyaktige og reproduserbare måle- og utrekningsmetodar som byggjer på dei nyaste allment sannkjende metodane, 

medrekna harmoniserte standardar der referansenummera er offentleggjorde for dette føremålet i Tidend for Den 

europeiske unionen. Dei skal vere i samsvar med dei tekniske definisjonane, vilkåra, likningane og parametrane 

som er oppførte i dette vedlegget. 

2. Tekniske definisjonar 

a)  «Test på hardt golv» tyder ein test med to reingjeringssyklusar der munnstykket til ein støvsugar som er innstilt 

på høgaste sugestyrkje, vert ført over eit testområde, nærmare bestemt ei testplate i tre som er like brei som 

munnstykket, har ei høveleg lengd og ei diagonal testspalte (45°), og der den tida som går med, forbruket av 

elektrisk kraft og den relative posisjonen til munntykket sitt midtpunkt i høve til testområdet, vert målt 

kontinuerleg og registrert med høvelege intervall, og der massetapet i testspalta vert vurdert på eigna måte ved 

slutten av kvar reingjeringssyklus. 

b)  «Testspalte» tyder ein u-forma innsats som kan takast ut, som har høvelege dimensjonar og vert fylt med eigna 

kunstig støv ved starten av ein reingjeringssyklus. 

c)  «Test på teppe» tyder ein test med eit høveleg tal på reingjeringssyklusar, utført på ein testrigg med Wilton-

teppe, der munnstykket til ein støvsugar som er innstilt på høgaste sugestyrkje, vert ført over eit testområde som 

er like breitt som munnstykket, har ei høveleg lengd og er skitna til med jamt fordelt og høveleg nedrulla 

teststøv med ein eigna samansetnad, og der den tida som går med, forbruket av elektrisk kraft og den relative 

posisjonen til munntykket sitt midtpunkt i høve til testområdet, vert målt kontinuerleg og registrert med 

høvelege intervall, og der masseauken i støvbehaldaren til støvsugaren vert vurdert på eigna måte ved slutten av 

kvar reingjeringssyklus. 

d)  «Breidda til munnstykket» tyder den største breidda til munnstykket, målt i ytterkant og uttrykt i meter med tre 

desimalar. 

e)  «Reingjeringssyklus» tyder ein sekvens på fem dobbeltdrag med støvsugaren på eit golvspesifikt testområde 

(«teppe» eller «hardt golv»). 

f)  «Dobbeltdrag» tyder ei att-og-fram-rørsle med munnstykket, utført med jamn fart i eit parallelt mønster og med 

ei fastsett lengd på testdraga. 

g)  «Fart på testdraget» tyder den farten til munnstykket som er høveleg for testen, helst utført med ein 

elektromekanisk arm, uttrykt i m/h. Produkt med motordrivne munnstykke skal liggje så nær den høvelege 

farten som råd, men avvik er tillate dersom dette går klart fram av den tekniske dokumentasjonen. 

h)  «Lengd på testdraget» tyder lengda på testområdet pluss den strekninga som midtpunktet på munnstykket 

dekkjer når det vert ført over akselerasjonssonene før og etter testområdet, uttrykt i meter. 

i)  «Støvoppsamling» (dpu), uttrykt med tre desimalar, tyder høvet mellom massen til det kunstige støvet som er 

samla opp, som for teppe er fastsett ved masseauken i støvbehaldaren til støvsugaren og for harde golv ved 

massetapet i testspalta, etter eit visst tal med dobbeltdrag med munnstykket, og massen til det kunstige støvet 

som opphavleg vart påført testområdet, og der det for teppe skal korrigerast for dei spesifikke testvilkåra og for 

harde golv for lengda og plasseringa av testspalta. 

j)  «Referansestøvsugarsystem» tyder elektrisk laboratorieutstyr som vert nytta til å måle kalibrert støvoppsamling 

og referansestøvoppsamling på teppe med fastsette luftrelaterte parametrar, med sikte på å gjere det enklare å 

reprodusere testresultata. 

k)  «Nominell inngangseffekt» tyder den elektriske inngangseffekten som produsenten har oppgjeve, uttrykt i W; 

for apparat som kan nyttast til andre føremål enn støvsuging, reknar ein berre med den elektriske 

inngangseffekten som er relevant for støvsuging.  



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/687 

 

l)  «Støvutslepp» tyder høvet, uttrykt i prosent og med to desimalar, mellom talet på alle støvpartiklar med ein 

storleik på 0,3–10 μm som ein støvsugar slepp ut, og talet på alle støvpartiklar i det same storleiksintervallet 

som støvsugaren sug inn når han vert tilført ei viss mengd støv i dette storleiksintervallet. Verdien omfattar 

ikkje berre støv som er målt ved utblåsinga til støvsugaren, men òg støv som kjem ut andre stader, anten som 

følgje av lekkasjar, eller som støvsugaren sjølv produserer. 

m)  «Lydeffektnivå» tyder utslepp av luftboren akustisk støy, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste 

heiltal. 

3. Årleg energiforbruk 

Det årlege energiforbruket AE vert utrekna i kWh/år og avrunda til ein desimal: 

For støvsugarar til teppe: 

 

For støvsugarar til harde golv: 

 

For støvsugar til alminneleg bruk: 

AEgp = 0,5 × AEc + 0,5 × AEhf 

der: 

—  ASEc er det gjennomsnittlege spesifikke energiforbruket, uttrykt i Wh/m2, ved test på teppe, utrekna som vist 

nedanfor, 

—  ASEhf er det gjennomsnittlege spesifikke energiforbruket, uttrykt i Wh/m2, ved test på hardt golv, utrekna som 

vist nedanfor, 

—  dpuc er støvoppsamlinga på teppe, fastsett i samsvar med nr. 4 i dette vedlegget, 

—  dpuhf er støvoppsamlinga på hardt golv, fastsett i samsvar med nr. 4 i dette vedlegget, 

—  50 er standardtalet for støvsugingar per år, 

—  87 er standardverdien for det bustadarealet som skal støvsugast, uttrykt i m2, 

—  4 er standardtalet for gongar som ein støvsugar vert ført over kvart punkt på golvet (to dobbeltdrag), 

—  0,001 er omrekningsfaktoren frå Wh til kWh, 

—  1 er standardverdien for støvoppsamling, 

—  0,20 er standarddifferansen mellom støvoppsamling etter fem og etter to dobbeltdrag. 

Gjennomsnittleg spesifikt energiforbruk (ASE) 

Det gjennomsnittlege spesifikke energiforbruket ved test på teppe (ASEc) og test på hardt golv (ASEhf) skal 

fastsetjast som eit gjennomsnitt av det spesifikke energiforbruket (SE) ved det talet på reingjeringssyklusar som 

testen på høvesvis teppe og hardt golv utgjer. Den generelle likninga for spesifikt energiforbruk SE, uttrykt i Wh/m2 

testområde og med tre desimalar, der høvelege suffiks er lagt til for støvsugarar til høvesvis teppe, harde golv og 

alminneleg bruk, er: 

SE =  
(P + NP) × t 

A 
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der: 

—  P er den gjennomsnittlege effekten i det tidsrommet under ein reingjeringssyklus då midtpunktet på 

munnstykket vert ført over testområdet, uttrykt i W og med to desimalar, 

—  NP er den gjennomsnittlege effektekvivalenten, uttrykt i W og med to desimalar, til eit eventuelt batteridrive 

aktivt munnstykke på ein støvsugar, utrekna som vist nedanfor, 

—  t er det samla tidsrommet under ein reingjeringssyklus då midtpunktet på munnstykket, dvs. eit punkt midt 

imellom kantane på sida, framme og bak på munnstykket, vert ført over testområdet, uttrykt i timar og med fire 

desimalar, 

—  A er den overflata i m2, uttrykt med tre desimalar, som munnstykket vert ført over i ein reingjeringssyklus, 

utrekna som ti gonger produktet av breidda til munnstykket og lengda til testområdet. Dersom ein 

hushaldsstøvsugar har eit munnstykke som er breiare enn 0,320 m, skal breidda på munnstykket bytast ut med 

0,320 m i denne utrekninga. 

For testane på hardt golv skal suffikset hf og parameternemningane SEhf, Phf, NPhf, thf og Ahf nyttast i likninga 

ovanfor. For testane på teppe skal suffikset c og parameternemningane SEc, Pc, NPc, tc og Ac nyttast i likninga 

ovanfor. Verdiane for SEhf, Phf, NPhf, thf, Ahf og/eller SEc, Pc, NPc, tc, Ac, alt etter kva som høver, skal førast opp for 

kvar reingjeringssyklus i den tekniske dokumentasjonen. 

Effektekvivalent for batteridrivne aktive munnstykke (NP) 

Den generelle likninga for den gjennomsnittlege effektekvivalenten til batteridrivne aktive munnstykke NP, uttrykt 

i W, der høvelege suffiks er lagt til for støvsugarar til høvesvis teppe, harde golv og alminneleg bruk, er: 

NP =  
E 

tbat 

der: 

—  E er det elektrisitetsforbruket, uttrykt i Wh og med tre desimalar, som trengst for at eit i utgangspunktet fulladd 

batteri til eit aktivt munnstykke, vert ladd heilt opp att etter ein reingjeringssyklus, 

—  tbat er det samla talet på timar, uttrykt med fire desimalar, i ein reingjeringssyklus der det batteridrivne aktive 

munnstykket til støvsugaren er i drift i samsvar med instruksjonane til produsenten. 

Dersom støvsugaren ikkje er utstyrt med eit batteridrive aktivt munnstykke, skal verdien for NP vere lik null. 

For testane på hardt golv skal suffikset hf og parameternemningane NPhf, Ehf, tbathf nyttast i likninga ovanfor. For 

testane på teppe skal suffikset c og parameternemningane NPc, Ec, tbatc nyttast i likninga ovanfor. Verdiane for Ehf, 

tbathf og/eller Ec, tbatc, alt etter kva som høver, skal førast opp for kvar reingjeringssyklus i den tekniske 

dokumentasjonen. 

4. Støvoppsamling 

Støvoppsamlinga på hardt golv (dpuhf) skal fastsetjast som gjennomsnittet av resultata frå to reingjeringssyklusar i 

ein test på hardt golv. 

Støvoppsamlinga på teppe (dpuc) skal fastsetjast som gjennomsnittet av resultata frå reingjeringssyklusane i ein test 

på teppe. For å korrigere for avvik frå dei opphavlege eigenskapane til eit testteppe, skal støvoppsamlinga på teppe 

(dpuc) reknast ut på følgjande måte: 

 

der: 

—  dpum er den støvoppsamlinga som er målt for støvsugaren, 

—  dpucal er støvoppsamlinga til referansestøvsugarsystemet som er målt på testteppet i opphavleg tilstand,  
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—  dpuref er den støvoppsamlinga som er målt for referansestøvsugarsystemet. 

Verdiane for dpum for kvar reingjeringssyklus og verdiane for dpuc, dpucal og dpuref skal førast opp i den tekniske 

dokumentasjonen. 

5. Støvutslepp 

Støvutsleppet skal fastsetjast med støvsugaren innstilt på høgaste luftstraum. 

6. Lydeffektnivå 

Lydeffektnivået skal fastsetjast på teppe. 

7. Hybridstøvsugarar 

Alle målingar med hybridstøvsugarar skal berre utførast med støvsugaren kopla til elektrisitetsnettet og med eit 

eventuelt batteridrive aktivt munnstykke. 

 ______   
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VEDLEGG VII 

Framgangsmåte for verifisering for marknadstilsynsføremål 

Når styresmaktene i medlemsstatane vurderer om dei krava som er fastsette i artikkel 3 og 4, er oppfylte, skal dei nytte 

følgjande framgangsmåte for verifisering: 

1. Styresmaktene i medlemsstatane skal teste éi einskild eining per modell. 

2. Støvsugarmodellen skal reknast for å oppfylle dei gjeldande krava dersom verdiane og klassane på etiketten og i 

produktdatabladet, svarar til verdiane i den tekniske dokumentasjonen, og dersom testing av dei relevante 

modellparametrane som er oppførte i tabell 4, syner at krava er oppfylte for alle desse parametrane. 

3. Dersom det resultatet som er nemnt i nr. 2, ikkje vert nådd, skal styresmaktene i medlemsstatane utføre testar på 

ytterlegare tre tilfeldig valde einingar av den same modellen. Alternativt kan desse tre valde einingane vere av éin 

eller fleire ulike modellar som er oppførte som tilsvarande støvsugarmodellar i den tekniske dokumentasjonen frå 

produsenten. 

4. Støvsugarmodellen skal reknast for å oppfylle dei gjeldande krava dersom testar av dei relevante 

modellparametrane som er oppførte i tabell 4, syner at krava er oppfylte for alle desse parametrane. 

5. Dersom dei resultata som er nemnde i nr. 4 ikkje vert nådde, skal modellen og alle tilsvarande støvsugarmodellar 

reknast for ikkje å oppfylle krava i denne forordninga. 

Styresmaktene i medlemsstatane skal nytte dei måle- og utrekningsmetodane som er fastsette i vedlegg VI. 

Verifiseringstoleransane som er fastsette i dette vedlegget, gjeld berre for den verifiseringa av målte parametrar som 

styresmaktene i medlemsstatane utfører, og skal ikkje nyttast av leverandøren som ein tillaten toleranse for å fastsetje 

verdiane i den tekniske dokumentasjonen. Verdiane og klassane på etiketten eller i produktdatabladet skal ikkje vere 

gunstigare for leverandøren enn dei verdiane som er å finne i den tekniske dokumentasjonen. 

Tabell 4 

Parameter Verifiseringstoleransar 

Årleg energiforbruk Den fastsette verdien(1) er ikkje meir enn 10 % høgare enn den 

oppgjevne verdien. 

Støvoppsamling på teppe Den fastsette verdien(1) er ikkje meir enn 0,03 lågare enn den 

oppgjevne verdien. 

Støvoppsamling på hardt golv Den fastsette verdien(1) er ikkje meir enn 0,03 lågare enn den 

oppgjevne verdien. 

Støvutslepp Den fastsette verdien(1) er ikkje meir enn 15 % høgare enn den 

oppgjevne verdien. 

Lydeffektnivå Den fastsette verdien(1) er ikkje større enn den oppgjevne 

verdien. 

(1) Det aritmetiske gjennomsnittet av dei verdiane som er fastsette for dei ytterlegare tre einingane som er testa, i samsvar med nr. 3. 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 666/2013 

av 8. juli 2013 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til 

miljøvenleg utforming av støvsugarar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske 

unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF av 21. oktober 2009 om fastsettelse av en ramme 

for å fastsette krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte 

produkter(1), særleg artikkel 15 nr. 1, 

etter samråd med det samrådsforumet som er nemnt i artikkel 

18 i direktiv 2009/125/EF, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1)  I medhald av direktiv 2009/125/EF skal Kommisjonen 

fastsetje krav til miljøvenleg utforming av 

energirelaterte produkt som representerer omfattande 

sals- og handelsvolum, som har vesentlege miljø-

verknader, og som har eit stort potensial for betring med 

omsyn til miljøverknaden til produkta, utan at det 

medfører urimeleg høge kostnader. 

2)  I artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF er det fastsett 

at Kommisjonen i samsvar med den framgangsmåten 

som er nemnd i artikkel 19 nr. 3, og dei kriteria som er 

fastsette i artikkel 15 nr. 2, og etter samråd med 

samrådsforumet, eventuelt skal innføre gjennomfø-

ringstiltak for hushaldsapparat, medrekna støvsugarar. 

3)  Kommisjonen har gjennomført ei førebuande gransking 

med analyse av dei tekniske, miljømessige og 

økonomiske aspekta ved støvsugarar som vanlegvis vert 

nytta i hushald og i forretningslokale. Granskinga er 

utarbeidd i samarbeid med interessentar og partar som 

det gjeld frå EU og tredjestatar, og resultata er gjorde 

offentleg tilgjengelege. 

4)  Våtstøvsugarar, våt- og tørrstøvsugarar, robot-

støvsugarar, industristøvsugarar, sentralstøvsugarar 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 192 av 13.7.2013,  

s. 24, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 307/2015 av  

11. desember 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og 

vedlegg IV (Energi), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 64 av 12.10.2017, s. 24. 

(1) TEU L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

og batteridrivne støvsugarar i tillegg til golv-

bonemaskiner og utandørsstøvsugarar har særskilde 

eigenskapar og bør difor ha unntak frå verkeområdet for 

denne forordninga. 

5)  Dei viktigaste miljøaspekta ved dei produkta som er 

omfatta, og som er identifiserte som vesentlege for 

føremåla med denne forordninga, er energiforbruket i 

bruksfasen, støvoppsamling, støvutslepp, støy 

(lydeffektnivå) og levetid. Det årlege elektrisitets-

forbruket i EU for produkt som er omfatta av denne 

forordninga, vart i 2005 vurdert til 18 TWh. Dersom det 

ikkje vert sett i verk særlege tiltak, er det årlege 

elektrisitetsforbruket venta å stige til 34 TWh i 2020. 

Den førebuande granskinga viser at elektrisitets-

forbruket til dei produkta som er omfatta av denne 

forordninga, kan reduserast monaleg. 

6)  Den førebuande granskinga viser at krava med omsyn til 

andre parametrar for miljøvenleg utforming som er 

nemnde i del I i vedlegg I til direktiv 2009/125/EF, 

ikkje er naudsynte når det gjeld støvsugarar. 

7)  Elektrisitetsforbruket til støvsugarar bør gjerast meir 

effektivt ved bruk av eksisterande, allment tilgjengeleg 

og kostnadseffektiv teknologi som kan redusere dei 

samla utgiftene til kjøp og drift av desse produkta. 

8)  Krava til miljøvenleg utforming bør ikkje ha negativ 

innverknad på funksjonaliteten til produkta sett frå 

sluttbrukaren si side, og heller ikkje på helse, tryggleik 

eller miljø. Særleg bør føremonene ved å redusere 

energiforbruket i bruksfasen meir enn vege opp for 

eventuelle ytterlegare miljøverknader i produksjons-

fasen og under slutthandsaminga. 

9)  Krava til miljøvenleg utforming bør innførast gradvis, 

slik at produsentane får nok tid til eventuelt å kunne 

endre utforminga av dei produkta som er omfatta av 

denne forordninga. Innføringa av krava bør planleggjast 

på ein slik måte at funksjonaliteten til utstyr som finst 

på marknaden, ikkje vert påverka negativt, og det bør 

takast omsyn til kostnadene for sluttbrukarar og 

produsentar, særleg små og mellomstore føretak, 

samstundes som det vert sikra at måla for denne 

forordninga kan nåast til rett tid. 

10)  Det er planlagt ei ny vurdering av denne forordninga 

seinast fem år etter at ho tek til å gjelde, og innan  

1. september 2016 for to av føresegnene.  

2017/EØS/79/51 
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11)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 327/2011 av  

30. mars 2011 om gjennomføring av europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til 

miljøvennlig utforming av vifter som drives av motorer 

med en elektrisk inngangseffekt på mellom 125 W og 

500 kW(1) bør endrast for å utelukke at vifter i 

støvsugarar vert omfatta av verkeområdet, slik at ikkje 

særlege krav til miljøvenleg utforming av dei same 

produkta inngår i to ulike forordningar. 

12)  Målingar av dei aktuelle produktparametrane bør 

utførast ved hjelp av pålitelege, nøyaktige og 

reproduserbare målemetodar som byggjer på dei nyaste 

allment sannkjende metodane, medrekna eventuelle 

harmoniserte standardar vedtekne av dei europeiske 

standardiseringsorgana som er nemnde i vedlegg I til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk 

standardisering(2). 

13)  I samsvar med artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF bør det 

i denne forordninga opplysast om gjeldande 

framgangsmåtar for samsvarsvurdering. 

14)  For å leggje til rette for samsvarskontrollar bør 

produsentane leggje fram opplysningar i den tekniske 

dokumentasjonen som er nemnd i vedlegg IV og V til 

direktiv 2009/125/EF, i den grad desse opplysningane er 

relevante for dei krava som er fastsette i denne 

forordninga. 

15)  I tillegg til dei rettsleg bindande krava som er fastsette i 

denne forordninga, bør rettleiande referanseverdiar for 

beste tilgjengelege teknologi identifiserast for å sikre 

brei og enkel tilgang til opplysningar om 

miljøprestasjonen gjennom heile livssyklusen til dei 

produkta som er omfatta av denne forordninga. 

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

samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i 

medhald av artikkel 19 nr. 1 i direktiv 2009/125/EF — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Føremål og verkeområde 

1. Ved denne forordninga vert det fastsett krav til 

miljøvenleg utforming for omsetning av nettdrivne støvsugarar, 

medrekna hybridstøvsugarar. 

2. Denne forordninga skal ikkje nyttast på 

a)  våtstøvsugarar, våt- og tørrstøvsugarar, batteridrivne 

støvsugarar, robotstøvsugarar, industristøvsugarar eller 

sentralstøvsugarar, 

  

(1) TEU L 90 av 6.4.2011, s. 8. 

(2) TEU L 316 av 14.11.2012, s. 12. 

b)  golvbonemaskiner, 

c)  utandørsstøvsugarar. 

Artikkel 2 

Definisjonar 

I denne forordninga skal dei definisjonane som er fastsette i 

artikkel 2 i direktiv 2009/125/EF, nyttast. Vidare tyder: 

1)  «støvsugar» eit apparat som fjernar smuss frå ei overflate 

som skal reingjerast, ved hjelp av ein luftstraum som vert 

danna ved at det utviklar seg eit undertrykk i apparatet, 

2)  «hybridstøvsugar» ein støvsugar som både kan koplast til 

elektrisitetsnettet og gå på batteri, 

3)  «våtstøvsugar» ein støvsugar som fjernar tørt og/eller vått 

materiale (smuss) frå overflata ved å nytte eit vassbasert 

reingjeringsmiddel eller damp på den overflata som skal 

reingjerast, og fjerne middelet eller dampen saman med 

smusset ved hjelp av ein luftstraum som vert danna ved at 

det utviklar seg eit undertrykk i apparatet; denne 

støvsugartypen omfattar òg det som vert kalla 

sprayekstraksjonsmaskiner, 

4)  «våt- og tørrstøvsugar» ein støvsugar som er utforma for å 

fjerne væskevolum på meir enn 2,5 liter, men som 

samstundes har dei same funksjonane som ein 

tørrstøvsugar, 

5)  «tørrstøvsugar» ein støvsugar som er utforma for å fjerne 

smuss som hovudsakleg er tørt (støv, fibrar, trådar), 

medrekna støvsugartypar med eit batteridrive aktivt 

munnstykke, 

6)  «batteridrive aktivt munnstykke» eit munnstykke som er 

utstyrt med ei batteridriven roterande innretning som 

hjelper til med å fjerne smuss, 

7)  «batteridriven støvsugar» ein støvsugar som berre går på 

batteri, 

8)  «robotstøvsugar» ein batteridriven støvsugar som kan 

fungere innafor eit avgrensa område utan medverknad frå 

menneske, og som omfattar ein mobil del og ein 

dokkingstasjon og/eller anna tilleggsutstyr til drifta, 

9)  «industristøvsugar» ein støvsugar som er meint for å vere 

ein del av ein produksjonsprosess, og som er utforma for å 

fjerne farleg materiale eller tungt støv innanfor bygge-, 

støype-, gruve- og næringsmiddelindustrien, eller som er 

utforma som ein del av ei industrimaskin eller eit 

industriverktøy, og/eller ein støvsugar til yrkesbruk med eit 

munnstykke som er breiare enn 0,5 m,  
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10)  «støvsugar til yrkesbruk» ein støvsugar til profesjonell 

reingjering som kan nyttast av alle, medrekna 

reingjeringspersonell eller reingjeringsfirma som tek hand 

om reingjering av kontor, butikkar, sjukehus og hotell, og 

som produsenten har definert som ein slik støvsugar i 

samsvarsfråsegna i medhald av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/42/EF(1), 

11)  «sentralstøvsugar» ein støvsugar med ei fast (ikkje 

flyttbar) eining som skapar undertrykk, og med 

slangetilkoplingar på faste plassar i bygningen, 

12)  «golvbonemaskin» eit elektrisk apparat som er utforma for 

å verne og gjere visse typar golv glatte og/eller blanke, 

vanlegvis nytta saman med eit bonemiddel som apparatet 

bonar golvet med; apparatet kan vanlegvis òg nyttast som 

støvsugar, 

13)  «utandørsstøvsugar» eit apparat som er utforma for 

utandørs oppsamling av avfall i ein behaldar, til dømes 

klipt gras og blad, ved hjelp av ein luftstraum som vert 

danna ved at det utviklar seg eit undertrykk i apparatet, og 

som i tillegg både kan ha ein oppmalings- og 

blåsefunksjon, 

14)  «batteridriven støvsugar i normal storleik» ein 

batteridriven støvsugar som når han er fulladd, kan 

reingjere 15 m2 golvareal med to dobbeltdrag over kvar 

del av golvet utan å måtte ladast på nytt, 

15)  «støvsugar med vassfilter» ein tørrstøvsugar som nyttar 

meir enn 0,5 liter vatn som det viktigaste filtermediet, der 

innsugingslufta vert pressa gjennom vatnet som fangar 

opp det tørre materialet som er soge opp, 

16)  «hushaldsstøvsugar» ein støvsugar som er meint for 

hushaldsbruk eller heimebruk, og som produsenten har 

definert som ein hushaldsstøvsugar i samsvarsfråsegna i 

medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/95/EF(2), 

17)  «støvsugar til alminneleg bruk» ein støvsugar som er 

utstyrt med eitt fast eller minst eitt avtakbart munnstykke 

som er utforma for reingjering av både teppe og harde 

golv, eller som både er utstyrt med minst eitt avtakbart 

munnstykke som er utforma spesielt for reingjering av 

teppe, og minst eitt avtakbart munnstykke for reingjering 

av harde golv, 

18)  «støvsugar til harde golv» ein støvsugar som er utstyrt 

med eit fast munnstykke som er utforma spesielt for 

reingjering av harde golv, eller som berre er utstyrt med 

eitt eller fleire avtakbare munnstykke som er utforma 

spesielt for reingjering av harde golv, 

  

(1) TEU L 157 av 9.6.2006, s. 24. 

(2) TEU L 374 av 27.12.2006, s. 10. 

19)  «støvsugar til teppe» ein støvsugar som er utstyrt med eit 

fast munnstykke som er utforma spesielt for reingjering av 

teppe, eller som berre er utstyrt med eitt eller fleire 

avtakbare munnstykke som er utforma spesielt for 

reingjering av teppe, 

20)  «tilsvarande støvsugar» ein støvsugarmodell som er bringa 

i omsetning med same inngangseffekt, årlege 

energiforbruk, støvoppsamling på teppe og hardt golv, 

støvutslepp, lydeffektnivå, levetid for slangen og 

driftslevetid for motoren som ein annan støvsugarmodell 

som den same produsenten har bringa i omsetning med ein 

annan handelskode. 

Artikkel 3 

Krav til miljøvenleg utforming 

1. Krava til miljøvenleg utforming av støvsugarar er fastsette 

i vedlegg I. Dei skal nyttast etter følgjande tidsplan: 

a)  Frå 1. september 2014: som nemnt i vedlegg I nr. 1 bokstav 

a) og nr. 2. 

b)  Frå 1. september 2017: som nemnt i vedlegg I nr. 1 bokstav 

b) og nr. 2. 

2. Samsvar med krava til miljøvenleg utforming skal målast 

og utreknast i samsvar med metodane i vedlegg II. 

Artikkel 4 

Samsvarsvurdering 

1. Framgangsmåten for samsvarsvurdering som er nemnd i 

artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF, skal vere det systemet for 

intern kontroll av utforming som er fastsett i vedlegg IV til det 

nemnde direktivet, eller den styringsordninga som er fastsett i 

vedlegg V til det nemnde direktivet. 

2. Når det gjeld samsvarsvurdering i medhald av artikkel 8 i 

direktiv 2009/125/EF, skal den tekniske dokumentasjonen 

innehalde ein kopi av dei utrekningane som er fastsette i 

vedlegg II til denne forordninga. 

3. Dersom dei opplysningane som er tekne med i den 

tekniske dokumentasjonen for ein viss støvsugarmodell, er eit 

resultat av utrekningar på grunnlag av ein tilsvarande støvsugar, 

skal den tekniske dokumentasjonen omfatte opplysningar om 

slike utrekningar og om testar som produsentane har utført for å 

kontrollere at dei utrekningane som er gjorde, er nøyaktige. 

Desse opplysningane skal òg omfatte ei liste over alle 

tilsvarande støvsugarmodellar der dei opplysningane som er 

tekne med i den tekniske dokumentasjonen, er skaffa fram på 

det same grunnlaget.  
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Artikkel 5 

Framgangsmåte for verifisering for 

marknadstilsynsføremål 

Når medlemsstatane utfører marknadstilsynskontroll slik det er 

nemnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF for å kontrollere 

at dei krava som er fastsette i vedlegg I til denne forordninga, er 

oppfylte, skal dei nytte den framgangsmåten for verifisering 

som det er gjort greie for i vedlegg III til denne forordninga. 

Artikkel 6 

Rettleiande referanseverdiar 

Dei rettleiande referanseverdiane for dei miljømessig beste 

støvsugarane som er tilgjengelege på marknaden når denne 

forordninga tek til å gjelde, er fastsette i vedlegg IV. 

Artikkel 7 

Revisjon 

1. Kommisjonen skal vurdere denne forordninga på nytt i lys 

av den teknologiske utviklinga seinast fem år etter at ho tek til å 

gjelde, og leggje fram resultatet av vurderinga for 

samrådsforumet. Vurderinga skal særleg omfatte dei 

verifiseringstoleransane som er fastsette i vedlegg III, dessutan 

om batteridrivne støvsugarar i normal storleik bør omfattast av 

verkeområdet for forordninga, og om det er mogleg å fastsetje 

krav til årleg energiforbruk, støvoppsamling og støvutslepp som 

byggjer på målingar med ein delvis fylt behaldar i staden for ein 

tom behaldar. 

2. Kommisjonen skal innan 1. september 2016 vurdere dei 

særlege krava til miljøvenleg utforming med omsyn til levetida 

til slangen og driftslevetida til motoren, og leggje fram resultata 

av denne vurderinga til samrådsforumet. 

Artikkel 8 

Endring av forordning (EU) nr. 327/2011 

I forordning (EU) nr. 327/2011 vert det gjort følgjande 

endringar: 

I artikkel 1 nr. 3 skal ny bokstav e) lyde: 

«e)  konstruert for å fungere med optimal energieffektivitet ved 

8 000 omdreininger per minutt eller mer.» 

I artikkel 3 nr. 4 skal bokstav a) opphevast: 

«a)  med optimal energieffektivitet ved 8 000 omdreininger per 

minutt eller mer.» 

Artikkel 9 

Ikraftsetjing 

Denne forordninga tek til å gjelde den 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, 8. juli 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Krav til miljøvenleg utforming 

1. Særlege krav til miljøvenleg utforming 

Støvsugarar skal oppfylle følgjande krav: 

a)  Frå 1. september 2014: 

—  det årlege energiforbruket skal vere lågare enn 62,0 kWh/år, 

—  den nominelle inngangseffekten skal vere lågare enn 1 600 W, 

—  støvoppsamlinga på teppe (dpuc) skal vere større enn eller lik 0,70. Denne grensa gjeld ikkje for 

støvsugarar til harde golv, 

—  støvoppsamlinga på hardt golv (dpuhf) skal vere større enn eller lik 0,95. Denne grensa gjeld ikkje for 

støvsugarar til teppe. 

 Desse grensene gjeld ikkje for støvsugarar med vassfilter. 

b)  Frå 1. september 2017: 

—  det årlege energiforbruket skal vere lågare enn 43,0 kWh/år, 

—  den nominelle inngangseffekten skal vere lågare enn 900 W, 

—  støvoppsamlinga på teppe (dpuc) skal vere større enn eller lik 0,75. Denne grensa gjeld ikkje for 

støvsugarar til harde golv, 

—  støvoppsamlinga på hardt golv (dpuhf) skal vere større enn eller lik 0,98. Denne grensa gjeld ikkje for 

støvsugarar til teppe, 

—  støvutsleppet skal vere høgst 1,00 %, 

—  lydeffektnivået skal vere lågare enn eller lik 80 dB(A), 

—  ein eventuell slange skal ha ei levetid som gjer at han framleis kan nyttast etter 40 000 bøyingar under 

belasting, 

—  driftslevetida for motoren skal vere lengre enn eller lik 500 timar. 

Årleg energiforbruk, nominell inngangseffekt, dpuc (støvoppsamling på teppe), dpuhf (støvoppsamling på hardt 

golv), støvutslepp, lydeffektnivå, levetid for slangen og driftslevetid for motoren skal målast og utreknast i samsvar 

med vedlegg II. 

2. Opplysningar som skal gjevast av produsentane 

a)  Den tekniske dokumentasjonen, bruksrettleiingane og dei fritt tilgjengelege nettstadene som tilhøyrer 

produsentar, representantane deira eller importørar, skal innehalde følgjande opplysningar: 

—  alle opplysningar som skal offentleggjerast om støvsugaren i samsvar med delegerte rettsakter som er 

vedtekne i medhald av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU(1), 

—  kort nemning for eller tilvising til dei måle- og utrekningsmetodane som er nytta til å fastslå at kriteria 

ovanfor er oppfylte, 

—  opplysningar om at når det gjeld støvsugarar til harde golv, er ikkje dei eigna for bruk på teppe med det 

munnstykket som følgjer med, 

—  opplysningar om at når det gjeld støvsugarar til teppe, er ikkje dei eigna for bruk på harde golv med det 

munnstykket som følgjer med, 

—  for apparat som òg kan nyttast til andre føremål enn støvsuging, opplysningar om den elektriske 

inngangseffekten ved støvsuging dersom han er lågare enn den nominelle inngangseffekten til apparatet, 

—  opplysningar om testinga av støvsugaren skal gjerast med ein støvsugar til alminneleg bruk, støvsugar til 

harde golv eller støvsugar til teppe.  

  

(1) TEU L 153 av 18.6.2010, s. 1. 
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b)  Den tekniske dokumentasjonen og ein særskild del for yrkesbrukarar på dei fritt tilgjengelege nettstadene som 

tilhøyrer produsentar, representantane deira eller importørar, skal innehalde følgjande: 

—  opplysningar om ikkje-destruktiv demontering for vedlikehaldsføremål, særleg med omsyn til slangen, 

innsugingsopninga, motoren, kabinettet og kabelen, 

—  opplysningar om demontering, særleg med omsyn til motoren og eventuelle batteri, materialattvinning, 

attvinning og slutthandsaming av kasserte apparat. 

 ______  
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VEDLEGG II 

Måle- og utrekningsmetodar 

1. Når det gjeld samsvar og kontroll med at krava i denne forordninga er oppfylte, skal det nyttast pålitelege, 

nøyaktige og reproduserbare måle- og utrekningsmetodar som byggjer på dei nyaste allment sannkjende metodane, 

medrekna harmoniserte standardar der referansenummera er offentleggjorde for dette føremålet i Tidend for Den 

europeiske unionen. Dei skal vere i samsvar med dei tekniske definisjonane, vilkåra, likningane og parametrane 

som er oppførte i dette vedlegget. 

2. Tekniske definisjonar 

a)  «Test på hardt golv» tyder ein test med to reingjeringssyklusar der munnstykket til ein støvsugar som er innstilt 

på høgaste sugestyrkje, vert ført over eit testområde, nærmare bestemt ei testplate i tre som er like brei som 

munnstykket, har ei høveleg lengd og ei diagonal testspalte (45°), og der den tida som går med, forbruket av 

elektrisk kraft og den relative posisjonen til munntykket sitt midtpunkt i høve til testområdet, vert målt 

kontinuerleg og registrert med høvelege intervall, og der massetapet i testspalta vert vurdert på eigna måte ved 

slutten av kvar reingjeringssyklus. 

b)  «Testspalte» tyder ein u-forma innsats som kan takast ut, og som har høvelege dimensjonar og vert fylt med 

eigna kunstig støv ved starten av ein reingjeringssyklus. 

c)  «Test på teppe» tyder ein test med eit høveleg tal på reingjeringssyklusar, utført på ein testrigg med Wilton-

teppe, der munnstykket til ein støvsugar som er innstilt på høgaste sugestyrkje, vert ført over eit testområde 

som er like breitt som munnstykket, har ei høveleg lengd og er skitna til med jamt fordelt og høveleg nedrulla 

teststøv med ein eigna samansetnad, og der den tida som går med, forbruket av elektrisk kraft og den relative 

posisjonen til munntykket sitt midtpunkt i høve til testområdet, vert målt kontinuerleg og registrert med 

høvelege intervall, og der masseauken i støvbehaldaren til støvsugaren vert vurdert på eigna måte ved slutten 

av kvar reingjeringssyklus. 

d)  «Breidda til munnstykket» tyder den største breidda til munnstykket, målt i ytterkant og uttrykt i meter med tre 

desimalar. 

e)  «Reingjeringssyklus» tyder ein sekvens på fem dobbeltdrag med støvsugaren på eit golvspesifikt testområde 

(«teppe» eller «hardt golv»). 

f)  «Dobbeltdrag» tyder ei att-og-fram-rørsle med munnstykket, utført med jamn fart i eit parallelt mønster og 

med ei fastsett lengd på testdraga. 

g)  «Fart på testdraget» tyder den farten til munnstykket som er høveleg for testen, helst utført med ein 

elektromekanisk arm, uttrykt i m/h. Produkt med motordrivne munnstykke skal liggje så nær den høvelege 

farta som råd, men avvik er tillate dersom dette går klart fram av den tekniske dokumentasjonen. 

h)  «Lengd på testdraget» tyder lengda på testområdet pluss den strekninga som midtpunktet på munnstykket 

dekkjer når det vert ført over akselerasjonssonene før og etter testområdet, uttrykt i meter. 

i)  «Støvoppsamling» (dpu), uttrykt med tre desimalar, tyder høvet mellom massen til det kunstige støvet som er 

samla opp, som for teppe er fastsett ved masseauken i støvbehaldaren til støvsugaren og for harde golv ved 

massetapet i testspalta, etter eit visst tal med dobbeltdrag med munnstykket, og massen til det kunstige støvet 

som opphavleg vart påført testområdet, og der det for teppe skal korrigerast for dei spesifikke testvilkåra og for 

harde golv for lengda og plasseringa av testspalta. 

j)  «Referansestøvsugarsystem» tyder elektrisk laboratorieutstyr som vert nytta til å måle kalibrert støvoppsamling 

og referansestøvoppsamling på teppe med fastsette luftrelaterte parametrar, med sikte på å gjere det enklare å 

reprodusere testresultata. 

k)  «Nominell inngangseffekt» tyder den elektriske inngangseffekten som produsenten har oppgjeve, uttrykt i W; 

for apparat som kan nyttast til andre føremål enn støvsuging, reknar ein berre med den elektriske 

inngangseffekten som er relevant for støvsuging. 

l)  «Støvutslepp» tyder høvet, uttrykt i prosent og med to desimalar, mellom talet på alle støvpartiklar med ein 

storleik på 0,3-10 μm som ein støvsugar slepp ut, og talet på alle støvpartiklar i det same storleiksintervallet 

som støvsugaren sug inn når han vert tilført ei viss mengd støv i dette storleiksintervallet. Verdien omfattar 

ikkje berre støv som er målt ved utblåsinga til støvsugaren, men òg støv som kjem ut andre stader, anten som 

følgje av lekkasjar, eller som støvsugaren sjølv produserer. 

m)  «Lydeffektnivå» tyder utslepp av luftboren akustisk støy, uttrykt i dB(A) re 1 pW og avrunda til nærmaste 

heiltal.  
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3. Årleg energiforbruk 

Det årlege energiforbruket AE vert utrekna i kWh/år og avrunda til ein desimal: 

For støvsugarar til teppe: 

 

For støvsugarar til harde golv: 

 

For støvsugar til alminneleg bruk: 

AEgp = 0,5 × AEc + 0,5 × AEhf 

der: 

—  ASEc er det gjennomsnittlege spesifikke energiforbruket, uttrykt i Wh/m2, ved test på teppe, utrekna som vist 

nedanfor, 

—  ASEhf er det gjennomsnittlege spesifikke energiforbruket, uttrykt i Wh/m2, ved test på hardt golv, utrekna som 

vist nedanfor, 

—  dpuc er støvoppsamlinga på teppe, fastsett i samsvar med nr. 4 i dette vedlegget, 

—  dpuhf er støvoppsamlinga på hardt golv, fastsett i samsvar med nr. 4 i dette vedlegget, 

—  50 er standardtalet for støvsugingar per år som varer i éin time, 

—  87 er standardverdien for det bustadarealet som skal støvsugast, uttrykt i m2, 

—  4 er standardtalet for gongar som ein støvsugar vert ført over kvart punkt på golvet (to dobbeltdrag), 

—  0,001 er omrekningsfaktoren frå Wh til kWh, 

—  1 er standardverdien for støvoppsamling, 

—  0,20 er standarddifferansen mellom støvoppsamling etter fem og etter to dobbeltdrag. 

Gjennomsnittleg spesifikt energiforbruk (ASE) 

Det gjennomsnittlege spesifikke energiforbruket ved test på teppe (ASEc) og test på hardt golv (ASEhf) skal 

fastsetjast som eit gjennomsnitt av det spesifikke energiforbruket (SE) ved det talet på reingjeringssyklusar som 

testen på høvesvis teppe og hardt golv utgjer. Den generelle likninga for spesifikt energiforbruk SE, uttrykt i Wh/m2 

testområde og med tre desimalar, der høvelege suffiks er lagt til for støvsugarar til høvesvis teppe, harde golv og 

alminneleg bruk, er: 

SE =  

(P + NP) × t 

A 

der: 

—  P er den gjennomsnittlege effekten i det tidsrommet under ein reingjeringssyklus då midtpunktet på 

munnstykket vert ført over testområdet, uttrykt i W og med to desimalar, 

—  NP er den gjennomsnittlege effektekvivalenten, uttrykt i W og med to desimalar, til eventuelle batteridrivne 

aktive munnstykke på støvsugaren, utrekna som vist nedanfor, 

—  t er det samla tidsrommet under ein reingjeringssyklus då midtpunktet på munnstykket, dvs. eit punkt midt 

imellom kantane på sida, framme og bak på munnstykket, vert ført over testområdet, uttrykt i timar og med fire 

desimalar, 

—  A er den overflata i m2, uttrykt med tre desimalar, som munnstykket vert ført over i ein reingjeringssyklus, 

utrekna som ti gonger produktet av breidda til munnstykket og lengda til testområdet. Dersom ein 

hushaldsstøvsugar har eit munnstykke som er breiare enn 0,320 m, skal breidda på munnstykket bytast ut med 

0,320 m i denne utrekninga. 

For testane på hardt golv skal suffikset hf og parameternemningane SEhf, Phf, NPhf, thf og Ahf nyttast i likninga 

ovanfor. For testane på teppe skal suffikset c og parameternemningane SEc, Pc, NPc, tc og Ac nyttast i likninga 

ovanfor. Verdiane for SEhf, Phf, NPhf, thf, Ahf og/eller SEc, Pc, NPc, tc, Ac, alt etter kva som høver, skal førast opp for 

kvar reingjeringssyklus i den tekniske dokumentasjonen. 



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/699 

 

Effektekvivalent for batteridrivne aktive munnstykke (NP) 

Den generelle likninga for den gjennomsnittlege effektekvivalenten til batteridrivne aktive munnstykke NP, uttrykt 

i W, der høvelege suffiks er lagt til for støvsugarar til høvesvis teppe, harde golv og alminneleg bruk, er: 

NP =  
E 

tbat 

der: 

—  E er det elektrisitetsforbruket, uttrykt i Wh og med tre desimalar, som trengst for at eit i utgangspunktet fulladd 

batteri til eit aktivt munnstykke, vert ladd heilt opp att etter ein reingjeringssyklus, 

—  tbat er det samla talet på timar, uttrykt med fire desimalar, i ein reingjeringssyklus der det batteridrivne aktive 

munnstykket til støvsugaren er i drift i samsvar med instruksjonane til produsenten. 

Dersom støvsugaren ikkje er utstyrt med batteridrivne aktive munnstykke, skal verdien for NP vere lik null. 

For testane på hardt golv skal suffikset hf og parameternemningane NPhf, Ehf, tbathf nyttast i likninga ovanfor. For 

testane på teppe skal suffikset c og parameternemningane NPc, Ec, tbatc nyttast i likninga ovanfor. Verdiane  

Ehf, tbathf og/eller Ec, tbatc, alt etter kva som høver, skal førast opp for kvar reingjeringssyklus i den tekniske 

dokumentasjonen. 

4. Støvoppsamling 

Støvoppsamlinga på hardt golv (dpuhf) skal fastsetjast som gjennomsnittet av resultata frå to reingjeringssyklusar i 

ein test på hardt golv. 

Støvoppsamlinga på teppe (dpuc) skal fastsetjast som gjennomsnittet av resultata frå reingjeringssyklusane i ein test 

på teppe. For å korrigere for avvik frå dei opphavlege eigenskapane til eit testteppe, skal støvoppsamlinga på teppe 

(dpuc) reknast ut på følgjande måte: 

 

der: 

—  dpum er den støvoppsamlinga som er målt for støvsugaren, 

—  dpucal er støvoppsamlinga til referansestøvsugarsystemet som er målt på testteppet i opphavleg tilstand, 

—  dpuref er den støvoppsamlinga som er målt for referansestøvsugarsystemet. 

Verdiane for dpum for kvar reingjeringssyklus og verdiane for dpuc, dpucal og dpuref skal førast opp i den tekniske 

dokumentasjonen. 

5. Støvutslepp 

Støvutsleppet skal fastsetjast med støvsugaren innstilt på høgaste luftstraum. 

6. Lydeffektnivå 

Lydeffektnivået skal fastsetjast på teppe. 

7. Levetida til slangen 

Slangen skal reknast som brukeleg etter 40 000 bøyingar under belasting så framt han ikkje har synlege skadar etter 

bøyingane. Belastinga skal vere ei vekt på 2,5 kg. 

8. Driftslevetid for motoren 

Støvsugaren med halvfull støvbehaldar skal vere påslått vekselvis i periodar på 14 minutt og 30 sekund, før han slår 

seg av i 30 sekund. Støvbehaldar og filter skal bytast ut med høvelege mellomrom. Testen kan avbrytast etter  

500 timar, og skal avbrytast etter 600 timar. Den samla driftstida skal registrerast og førast opp i den tekniske 

dokumentasjonen. Luftstraum, vakuum og inngangseffekt skal fastsetjast med høvelege mellomrom, og verdiane 

og driftslevetida til motoren førast opp i den tekniske dokumentasjonen. 

9. Hybridstøvsugarar 

Alle målingar med hybridstøvsugarar skal berre utførast med støvsugaren kopla til elektrisitetsnettet og med eit 

eventuelt batteridrive aktivt munnstykke. 

 _________   
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VEDLEGG III 

Framgangsmåte for verifisering for marknadstilsynsføremål 

Når det vert utført marknadstilsynskontroll slik det er nemnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF, skal 

styresmaktene i medlemsstatane nytte følgjande framgangsmåte med omsyn til krava som er fastsette i vedlegg II: 

1. Styresmaktene i medlemsstatane skal teste éi einskild eining per modell. 

2. Støvsugarmodellen skal reknast for å oppfylle dei gjeldande krava som er fastsette i vedlegg I til denne forordninga, 

dersom verdiane i den tekniske dokumentasjonen svarar til dei krava som er fastsette i det vedlegget og dersom 

testing av dei relevante modellparametrane som er oppførte i vedlegg I og tabell 1, syner at krava er oppfylte for 

alle desse parametrane. 

3. Dersom det resultatet som er nemnt i nr. 2, ikkje vert nådd, skal styresmaktene i medlemsstatane utføre testar på 

ytterlegare tre tilfeldig valde einingar av den same modellen. Alternativt kan desse tre valde einingane vere av éin 

eller fleire ulike modellar som i samsvar med artikkel 4, er oppførte som tilsvarande støvsugarmodellar i den 

tekniske dokumentasjonen frå produsenten. 

4. Støvsugarmodellen skal reknast for å oppfylle dei gjeldande krava som er fastsette i vedlegg I til denne forordninga, 

dersom testar av dei relevante modellparametrane som er oppførte i vedlegg I og tabell 1, syner at krava er oppfylte 

for alle desse parametrane. 

5. Dersom dei resultata som er nemnde i nr. 4, ikkje vert nådde, skal modellen og alle tilsvarande støvsugarmodellar 

reknast for ikkje å oppfylle krava i denne forordninga. 

Styresmaktene i medlemsstatane skal nytte dei måle- og utrekningsmetodane som er fastsette i vedlegg II. 

Verifiseringstoleransane som er fastsette i dette vedlegget, gjeld berre for den verifiseringa av målte parametrar som 

styresmaktene i medlemsstatane utfører, og skal ikkje nyttast av produsenten eller importøren som ein tillaten toleranse 

for å fastsetje verdiane i den tekniske dokumentasjonen. 

Tabell 1 

Parameter Verifiseringstoleransar 

Årleg energiforbruk Den fastsette verdien(1) er ikkje meir enn 10 % høgare enn den 

oppgjevne verdien. 

Støvoppsamling på teppe Den fastsette verdien(1) er ikkje meir enn 0,03 lågare enn den 

oppgjevne verdien. 

Støvoppsamling på hardt golv Den fastsette verdien(1) er ikkje meir enn 0,03 lågare enn den 

oppgjevne verdien. 

Støvutslepp Den fastsette verdien(1) er ikkje meir enn 15 % høgare enn den 

oppgjevne verdien. 

Lydeffektnivå Den fastsette verdien(1) er ikkje større enn den oppgjevne verdien. 

Driftslevetid for motoren Den fastsette verdien(1) er ikkje meir enn 5 % lågare enn den 

oppgjevne verdien. 

(1) Det aritmetiske gjennomsnittet av dei verdiane som er fastsette for dei ytterlegare tre einingane som er testa, i samsvar med nr. 3. 

  



7.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/701 

 

VEDLEGG IV 

Standardverdiar for referansemåling 

På tidspunktet då denne forordninga tek til å gjelde vert den beste tilgjengelege teknologien på marknaden for 

hushaldsstøvsugarar med omsyn til spesifikt energiforbruk, peikt ut til å vere ein ståande støvsugar på 650 W med eit 

munnstykke som er 0,28 m breitt, noko som svarar til eit spesifikt energiforbruk på 1,29 Wh/m2, men med eit 

lydeffektnivå på over 83 dB. 

Det finst ingen opplysningar om støvoppsamling og støvutslepp for apparatet ovanfor som er i samsvar med dei 

metodane som er fastsette og som det vert vist til i denne forordninga. Med omsyn til støvoppsamling ligg dei beste 

apparata på marknaden i dag på ca. 1,08 på hardt golv med spalte og 0,90 på teppe. Med omsyn til støvutslepp ligg dei 

beste apparata på marknaden i dag på ca. 0,0002 %. Det beste lydeffektnivået er 62 dB. 

 ____________  


	EØS-ORGANER
	EØS-komiteen
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 415/2013 av 6. mai 2013 om fastsettelse av ytterligere ansvarsområder og oppgaver for Den europeiske unions referanselaboratorier for rabies, bovin tuberkulose og biers helse, om endring av forordning (EF) nr. 737/2008 og om oppheving av forordning (EU) nr. 87/2011(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 10. april 2013 om endring av vedlegg II til vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjennelse av visse regioner i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) og om endring av vedlegg II og III til vedtak 2003/467/EF med hensyn til erklæring av visse regione... [meddelt under nummer K(2013) 1951] (2013/177/EU)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsavgjerd av 29. april 2013 om endring av avgjerd 2010/221/EU med omsyn til godkjenning av nasjonale tiltak for å hindre at østersherpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) vert innført til visse område av Irland og Det sameinte kongeriket [meld under nummeret K(2013) 2381] (2013/213/EU)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 469/2013 av 22. mai 2013 om godkjenning av DL-metionin, natriumsalt av DL-metionin, hydroksy-analog av metionin, kalsiumsalt av hydroksy-analog av metionin, isopropylester av hydroksy-analog av metionin, DL-metionin beskyttet med kopolymer vinylpyridin/styren og DL-metionin b...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 601/2013 av 24. juni 2013 om godkjenning av kobolt(II)acetattetrahydrat, kobolt(II)karbonat, kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat, kobolt(II)sulfatheptahydrat og overtrukket granulert kobolt(II)karbonathydroksid(2:3)monohydrat som tilsetningsstoffer i fôrvarer(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 667/2013 av 12. juli 2013 om godkjenning av diclazuril som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger (innehaver av godkjenningen er Eli Lilly and Company Ltd) og om oppheving av forordning (EF) nr. 162/2003(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 691/2013 av 19. juli 2013 om endring av forordning (EF) nr. 152/2009 med hensyn til prøvetakings- og analysemetoder(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 288/2013 av 25. mars 2013 om oppheving av godkjenninger for preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) som omhandlet i forordning (EF) nr. 256/2002, (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 255/2005, (EF) nr. 1200/2005, (EF) nr. 166/2008 og (EF) nr. 378/2009(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2013 av 8. mai 2013 om godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 1750/2006, (EF)  nr. 634/2007 og (EF) nr. 900/2009 med hensyn til høyeste tilsetnin...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 544/2013 av 14. juni 2013 om godkjenning av et preparat av Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 og Enterococcus faecium DSM 21913 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenning: ...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 642/2013 av 4. juli 2013 om godkjenning av niacin og nikotinamid som tilsetningsstoffer i fôrvarer til alle dyrearter(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 643/2013 av 4. juli 2013 om godkjenning av patentblå V som tilsetningsstoff i fôrvarer til dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, og om endring av forordning (EF) nr. 358/2005(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 651/2013 av 9. juli 2013 om godkjenning av et preparat av klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter og om endring av forordning (EF) nr. 1810/2005(*)
	KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 725/2013 av 26. juli 2013 om godkjenning av ammoniumklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer til drøvtyggere, katter og hunder (innehaver av godkjenning: BASF SE)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 636/2013 av 1. juli 2013 om godkjenning av sinkkelat av metionin (1:2) som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter(*)
	Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 25. juli 2013 om å gi Tyskland tillatelse til å forby markedsføring på sitt territorium av visse hampsorter som er oppført i den felles sortsliste for jordbruksvekster i henhold til rådsdirektiv 2002/53/EF [meddelt under nummer K(2013) 4702] (Bare den tyske teksten har gyldighet) (2013/404/EU)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 208/2013 av 11. mars 2013 om krav til sporbarhet for spirer og frø beregnet på produksjon av spirer(*)
	kommisjonsforordning (EU) nr. 241/2013 av 14. mars 2013 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av klorantraniliprol, fludioksonil og proheksadion i eller på visse produkter(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 251/2013 av 22. mars 2013 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av aminopyralid, bifenazat, kaptan, fluazinam, fluopikolid, folpet, kresoksimmetyl, pentiopyrad, prokvinazid, pyridat og ...
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2013 av 11. mars 2013 om erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til tilføyelser og endringer i produkter som omfattes av nevnte vedlegg(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 293/2013 av 20. mars 2013 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av emamektinbenzoat, etofenproks, etoksasol, flutriafol, glyfosat, fosmet, pyraklostrobin, spinosad og spirotetramat i el...
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 500/2013 av 30. mai 2013 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, Adoxophyes orana granulovirus stamme BV-0001, azoksystrobin, klotianidin, fenpyrazamin, heptamaloksyl...
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 668/2013 av 12. juli 2013 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av 2,4-DB, dimetomorf, indoksakarb og pyraklostrobin i eller på visse produkter(*)
	KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 438/2013 av 13. mai 2013 om endring og retting av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til visse tilsetningsstoffer i næringsmidler(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 497/2013 av 29. mai 2013 om endring og retting av forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 509/2013 av 3. juni 2013 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til flere tilsetningsstoffer i visse alkoholholdige drikker(*)
	KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 510/2013 av 3. juni 2013 om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av jernoksider og jernhydroksider (E 172), hydroksypropylmetylcellulose (E 464) og polysorbater (E 432-436) til merking av visse frukter(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 536/2013 av 11. juni 2013 om endring av forordning (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste over andre tillatte helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 545/2013 av 14. juni 2013 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen(*)
	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 609/2013 av 12. juni 2013 om næringsmidler til spedbarn og småbarn, næringsmidler til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll og om oppheving av rådsdirektiv 92/52/EØF, kommisjonsdirektiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, europapa...
	KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 718/2013 av 25. juli 2013 om endring av forordning (EF) nr. 608/2004 om merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere(*)
	Kommisjonsdirektiv 2013/27/EU av 17. mai 2013 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av klorfenapyr som et aktivt stoff i vedlegg I(*)
	Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter(*)
	Kommisjonsdirektiv 2012/4/EU av 22. februar 2012 om endring av direktiv 2008/43/EF om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til sivil bruk i henhold til rådsdirektiv 93/15/EØF(*)
	Europaparlaments- 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 luftfartssystemets ytelse og bærekraft(*)
	Kommisjonsforordning (EF) nr. 691/2010 av 29. juli 2010 om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester og nettverksfunksjoner og om endring av forordning (EF) nr. 2096/2005 om fastsettelse av felles krav til yting av flysikringstjenester(*)
	KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1216/2011 av 24. november 2011 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 691/2010 om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester og nettverksfunksjoner(*)
	KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1034/2011 av 17. oktober 2011 om sikkerhetstilsyn innen lufttrafikkstyring og flysikringstjenester og om endring av forordning (EU) nr. 691/2010(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 av 17. oktober 2011 om fastsettelse av felles krav til yting av flysikringstjenester og om endring av forordning (EF)  nr. 482/2008 og (EU) nr. 691/2010(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter for flysikring, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) n...
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 av 16. november 2012 om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i Det felles europeiske luftrom(*)
	Kommisjonsbeslutning av 21. februar 2011 om fastsettelse av felles ytelsesmål og varslingsterskler for Den europeiske union når det gjelder yting av flysikringstjenester for årene 2012–2014 (2011/121/EU)(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 657/2013 av 10. juli 2013 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012 om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i Det felles europeiske luftrom(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1207/2011 av 22. november 2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom(*)
	Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester(*)
	Kommisjonsbeslutning av 22. oktober 2010 om justering av antall kvoter i Unionen som skal utstedes i henhold til unionsordningen for handel med utslippskvoter for 2013, og om oppheving av beslutning 2010/384/EU [meddelt under nummer K(2010) 7180] (2010/634/EU)(*)
	Kommisjonsbeslutning av 5. september 2013 om standard kapasitetsutnyttingsfaktor i henhold til artikkel 18 nr. 2 i beslutning 2011/278/EU (2013/447/EU)(*)
	KOMMISJONSBESLUTNING av 5. september 2013 om nasjonale gjennomføringstiltak for vederlagsfri tildeling av utslippskvoter for klimagasser i en overgangsperiode i samsvar med artikkel 11 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF [meddelt under nummer K(2013) 5666] (2013/448/EU)(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013 av 26. juni 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og datatjenere(*)
	Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013 av 3. mai 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av støvsugarar(*)
	Kommisjonsforordning (EU) nr. 666/2013 av 8. juli 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av støvsugarar(*)



