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EØS-ORGANER 
EØS-KOMITEEN 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSAVGJERD (EU) 2015/1997 

av 5. november 2015 

om endring av vedtak 2009/821/EF med omsyn til listene over grensekontrollstasjonar og veterinæreiningar i TRACES 

[meld under nummeret K(2015) 7534](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til rådsdirektiv 90/425/EØF av 26. juni 1990 om veterinærkontroll og avlskontroll ved handel med visse levende 

dyr og produkter innenfor Fellesskapet med sikte på gjennomføring av det indre marked(1), særleg artikkel 20 nr. 1 og 3, 

med tilvising til rådsdirektiv 91/496/EØF av 15. juli 1991 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-

kontrollene av dyr som innføres til Fellesskapet fra tredjestater, og om endring av direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 

90/675/EØF(2), særleg artikkel 6 nr. 4 andre leddet andre punktumet og artikkel 6 nr. 5, 

med tilvising til rådsdirektiv 97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinær-

kontrollene av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater(3), særleg artikkel 6 nr. 2, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) I kommisjonsvedtak 2009/821/EF(4) er det fastsett ei liste over grensekontrollstasjonar som er godkjende i samsvar med 

direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Denne lista er ført opp i vedlegg I til det nemnde vedtaket. 

2) Etter at tilsynstenesta til Kommisjonen (Næringsmiddel- og veterinærkontoret (FVO)) utførte ein tilfredsstillande 

kontroll, kan grensekontrollstasjonen ved lufthamna Brussels South Charleroi i Belgia godkjennast for kategorien andre 

dyr, særleg for insekt, med fotnoten O(14). Lista over postar for denne medlemsstaten, slik det er fastsett i vedlegg I til 

vedtak 2009/821/EF, bør difor endrast. 

3) Spania har meldt frå om at to kontrollsenter ved grensekontrollstasjonen ved hamna i Vilagarcía-Ribeira-Caramiñal bør 

verte éin særskild grensekontrollstasjon ved A Pobra-Ribeira, og at eit kontrollsenter ved grensekontrollstasjonen ved 

hamna i À Coruña-Laxe bør strykast frå lista over postar for denne medlemsstaten. Lista over postar for Spania i 

vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

4) Etter at kategori U vart stroke frå lista for eit kontrollsenter ved lufthamna Roissy Charles-de-Gaulle, har franske 

styresmakter modernisert dette kontrollsenteret og meldt frå om at moderniseringa er avslutta. Kategori U kan difor 

førast opp igjen på lista i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF for dette kontrollsenteret. 

5) Etter at FVO utførte ein tilfredsstillande kontroll, kan grensekontrollstasjonen ved hamna i Cagliari i Italia godkjennast 

for dei kategoriane av produkt som er meinte for konsum (HC), og for andre emballerte produkt (NHC(2)). På grunnlag 

av ei melding frå Italia bør oppføringa av grensekontrollstasjonen ved hamna i Salerno endrast, og oppføringane for 

grensekontrollstasjonane ved lufthamnene i Milano-Linate og Verona bør strykast. Vedlegg I til vedtak 2009/821/EF 

bør difor endrast.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 7.11.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2016 av 18. mars 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 

19.10.2017, s. 1. 

(1) TEF L 224 av 18.8.1990, s. 29. 

(2) TEF L 268 av 24.9.1991, s. 56. 

(3) TEF L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(4) Kommisjonsvedtak 2009/821/EF av 28. september 2009 om utarbeiding av ei liste over godkjende grensekontrollstasjonar, om fastsetjing 

av visse reglar for dei inspeksjonane som veterinærsakkunnige frå Kommisjonen skal utføre, og om fastsetjing av veterinæreiningar i 

TRACES (TEU L 296 av 12.11.2009, s. 1). 

2018/EØS/39/01 
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6) Litauen har meldt frå om at grensekontrollstasjonen ved jarnbana ved Pagègiai er vorten lagd ned. Lista over postar for 

denne medlemsstaten i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

7) Etter at FVO utførte ein tilfredsstillande kontroll, kan eitt kontrollsenter ved grensekontrollstasjonen ved Amsterdam 

lufthamn i Nederland få utvida godkjenninga si til å gjelde alle kategoriar levande dyr, med fotnoten O(14) og kategori 

U utan restriksjonar. I tillegg har Nederland meldt frå om at kontrollsenteret Vriescentrum Vink Beverwijk BV er lagt til 

ved grensekontrollstasjonen ved hamna i Amsterdam. Dei to postane i lista for denne medlemsstaten i vedlegg I til 

vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

8) Det sameinte kongeriket har meldt frå om at to kontrollsenter ved grensekontrollstasjonen ved Heathrow lufthamn er 

vortne bytte ut med eitt nytt kontrollsenter, og at grensekontrollstasjonen ved hamna i Falmouth er vorten lagd ned. Dei 

to postane i lista for denne medlemsstaten i vedlegg I til vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

9) I vedlegg II til vedtak 2009/821/EF er det ført opp ei liste over sentrale einingar, regionale einingar og lokale einingar i 

det integrerte veterinærdatasystemet (TRACES). 

10) Italia har meldt frå om at det bør gjerast ei endring for denne medlemsstaten med omsyn til den sentrale eininga i lista 

over sentrale, regionale og lokale einingar i TRACES i vedlegg II til vedtak 2009/821/EF. 

11) Vedtak 2009/821/EF bør difor endrast. 

12) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert endra i samsvar med vedlegget til denne avgjerda. 

Artikkel 2 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 5. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg I og II til vedtak 2009/821/EF vert det gjort følgjande endringar: 

1)  I vedlegg I vert det gjort følgjande endringar: 

a)  I den delen som gjeld Belgia, vert følgjande post for lufthamna Brussels South Charleroi sett inn etter posten for 

Antwerpen/Anvers: 

«Brussels South Charleroi 

Airport 

BE CRL 4 A   O(14)» 

b)  I den delen som gjeld Spania, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for hamna i À Coruña-Laxe skal lyde: 

«A Coruña ES LCG 1 P  HC, NHC»  

ii)  Etter den endra posten for hamna i À Coruña, vert følgjande post for hamna i A Pobra-Ribeira sett inn: 

«A Pobra-Ribeira ES ZJF 1 P A Pobra do 

Caramiñal 

HC-T(FR)(3)  

Ribeira HC-T(FR)(3)»  

iii)  Posten for hamna i Villagarcía-Ribeira-Caramiñal skal lyde: 

«Vilagarcía ES VIL 1 P Vilagarcía HC, NHC»  

c)  I den delen som gjeld Frankrike, skal posten for lufthamna Roissy Charles-de-Gaulle lyde: 

«Roissy Charles-de-Gaulle FR CDG 4 A Air France HC-T(1), HC-NT, 

NHC-NT 

 

France Handling HC-T(1), HC-NT, 

NHC 

 

Station animalière  U, E, O(14)» 

d)  I den delen som gjeld Italia, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Følgjande post for hamna i Cagliari vert sett inn etter posten for Bologna-Borgo Panigale: 

«Cagliari IT CAG 1 P  HC, NHC(2)»  

ii)  Posten for hamna i Salerno skal lyde: 

«Salerno IT SAL 1 P  HC, NHC-T(FR), 

NHC-NT» 

 

iii)  Postane for lufthamnene i Milano-Linate og Verona går ut.  
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e)  I den delen som gjeld Litauen, går posten for jarnbana i Pagègiai ut. 

f)  I den delen som gjeld Nederland, vert det gjort følgjande endringar: 

i)  Posten for hamna i Amsterdam skal lyde: 

«Amsterdam NL AMS 4 A Aviapartner Cargo 

B.V. 

HC(2), NHC-T(FR), 

NHC-NT(2) 

O(14) 

Schiphol Animal 

Centre 

 U, E, O(14) 

KLM-2  U, E, O(14) 

Freshport HC(2), NHC(2) O(14)» 

ii)  Posten for hamna i Amsterdam skal lyde: 

«Amsterdam NL AMS 1 P Cornelis Vrolijk HC-T(FR)(2)(3)  

Daalimpex, Velsen HC-T  

PCA HC(2), NHC(2)  

Kloosterboer 

Ijmuiden 

HC-T(FR)  

Blankendaal 

Coldstores, Velsen 

HC-T(FR)(2)  

Vriescentrum Vink 

Beverwijk BV 

HC-T(FR)(2)»  

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

i)  Posten for hamna i Falmouth skal lyde: 

«Falmouth (*) GB FAL 1 P  HC-T(1)(3) (*), 

NHC-NT(1)(3) (*)» 

 

ii)  Posten for lufthamna Heathrow skal lyde: 

«Heathrow GB LHR 4 A Eurobip HC(1)(2), NHC(2)  

Animal Reception 

Centre 

 U, E, O» 

2)  I den delen som gjeld Italia i vedlegg II, vert posten for den sentrale eininga «IT00000 DIREZ. GEN. SANITÀ 

VETERINARIA E ALIMENTI» bytt ut med følgjande: 

«IT00000 MINISTERO DELLA SALUTE — DIREZIONE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1399 

av 17. august 2015 

om avslag på godkjenning av preparatet av Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) (tidligere Bacillus cereus 

var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringsstorfe, 

oppfôringskaniner, oppfôringskyllinger, smågriser (avvente), oppfôringssvin, avlspurker og kalver 

beregnet på avl, om tilbakekalling av godkjenninger av preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 

40112/CNCM I-1012) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og avlshunnkaniner, om 

endring av forordning (EF) nr. 256/2002, (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 255/2005 og (EF) nr. 1200/2005 og 

om oppheving av forordning (EF) nr. 166/2008, (EF) nr. 378/2009 og gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 288/2013(*) 

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 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 

grunnlaget og framgangsmåtene for å gi, avslå eller tilbakekalle slik godkjenning. I artikkel 10 i nevnte forordning er det 

fastsatt at tilsetningsstoffer som er godkjent i henhold til rådsdirektiv 70/524/EØF(2), skal vurderes på nytt. 

2)  Preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) er i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent 

uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågriser under to måneder og purker ved kommisjons-

forordning (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 innført i registeret over 

tilsetningsstoffer i fôrvarer som et eksisterende produkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1831/2003.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 217 av 18.8.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 42/2016 av 18. mars 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 

19.10.2017, s. 3. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 256/2002 av 12. februar 2002 om midlertidig godkjenning av nye tilsetningsstoffer, forlengelse av 

midlertidig godkjenning av et tilsetningsstoff og permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 41 av 13.2.2002, s. 6). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1453/2004 av 16. august 2004 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 269 

av 17.8.2004, s. 3). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 255/2005 av 15. februar 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer (EUT L 45 

av 16.2.2005, s. 3). 

(6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2005 av 26. juli 2005 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og midlertidig 

godkjenning av ny bruk av et allerede tillatt tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 195 av 27.7.2005, s. 6). 

2018/EØS/39/02 
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3)  Preparatet ble også godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 1831/2003 i ti år for oppfôringskalkuner ved 

kommisjonsforordning (EF) nr. 166/2008(1) og for avlshunnkaniner ved kommisjonsforordning (EU) nr. 378/2009(2). 

4)  Det er i samsvar med artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med forordningens artikkel 7, 

inngitt en søknad om godkjenning av preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringsstorfe, 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 oppdrettskalver; begge søknadene ber om at tilsetningsstoffet klassifiseres i tilsetningsstoffkategorien 

«avlstekniske tilsetningsstoffer». Søknadene var vedlagt de nødvendige opplysninger og dokumenter som kreves i 

henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  På grunnlag av en uttalelse av 16. oktober 2012 fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet 

(«Myndigheten»)(3) ble de eksisterende godkjenningene av preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 

40112/CNCM I-1012) midlertidig opphevet ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 288/2013(4). 

6)  I gjennomføringsforordning (EU) nr. 288/2013 vises det til muligheten for at tilleggsdata om sikkerheten ved bruk av 

preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), som skal framlegges av søkeren, kan 

frambringe nye elementer som vil gjøre det mulig å gjennomgå vurderingen som er utført for tilsetningsstoffet, på nytt. I 

nevnte forordning fastsettes det dessuten at opphevingstiltaket kan revideres. 

7)  Den 6. desember 2013 framla søkeren tilleggsopplysninger for Kommisjonen, som deretter ble videresendt til 

Myndigheten med en anmodning om at Myndigheten kunne vurdere dem og å avgi en ny uttalelse om sikkerheten til og 

virkningen av tilsetningsstoffet. 

8)  I tillegg framla søkeren på eget initiativ tilleggsdokumentasjon for Myndigheten 24. april 2014, 14. mai 2014 og  

17. juni 2014. 

9)  Den 1. juli 2014 vedtok Myndigheten en uttalelse etter en vurdering av den tilleggsdokumentasjonen som søkeren hadde 

innsendt(5). I uttalelsen vurderte Myndigheten at den taksonomiske reklassifiseringen av den gjeldende stammen av 

Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) som en ny art med betegnelsen Bacillus toyonensis ikke 

hadde noen innvirkning på vurderingen av den, ettersom den fortsatt tilhører gruppen Bacillus cereus. Når det gjelder 

hvorvidt stammen av Bacillus toyonensis er mottakelig for antibiotika, fastslo Myndigheten at den innsendte 

tilleggsdokumentasjonen ikke endrer den forrige konklusjonen at stammen utgjør en risiko for spredning av gener som 

koder for resistens mot tetrasyklin og kloramfenikol, som er antibiotika av betydning for human- og veterinærmedisin. 

Når det gjelder Bacillus toyonensis-stammens toksinpotensial, fastslo Myndigheten at den har kapasitet til å utvikle 

funksjonelle toksiner og dermed utgjøre en risiko for dem som eksponeres for organismen, herunder de som håndterer 

tilsetningsstoffet og forbrukere som eksponeres for kontaminerte animalske produkter. 

10)  Den 30. august 2014 anmodet søkeren om en administrativ kontroll av Myndighetens uttalelse av 1. juli 2014, og 

17. oktober 2014 ble anmodningen supplert med ytterligere opplysninger. I en beslutning av 20. mai 2015(6) 

konkluderte Kommisjonen med at det ikke var noen grunn til å kreve at Myndigheten skulle trekke tilbake uttalelsen. 

11)  Det er derfor ikke blitt fastslått at preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), som er blitt 

reklassifisert som en ny art med betegnelsen Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T), ikke har noen skadevirkning på 

menneskers eller dyrs helse, når det brukes som tilsetningsstoff i fôrvarer.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 166/2008 av 22. februar 2008 om godkjenning av ny bruk av preparatet Bacillus cereus var. toyoi 

(Toyocerin) som tilsetningsstoff i fôrvarer (EUT L 50 av 23.2.2008, s. 11). 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2009 av 8. mai 2009 om godkjenning av ny bruk av preparatet av Bacillus cereus var. toyoi som et 

tilsetningsstoff i fôrvarer til avlshunnkaniner (innehaver av godkjenningen er Rubinum S.A.) (EUT L 116 av 9.5.2009, s. 3). 

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

(4) 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 (EUT L 86 av 26.3.2013, s. 15). 

(5) EFSA Journal 2014; 12(7):3766. 

(6) KOM(2015) 3409 endelig utgave. 
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12)  Vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er derfor ikke oppfylt. 

13)  Godkjenning av preparatet av Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringsstorfe, 

oppfôringskaniner, oppfôringskyllinger, smågriser (avvente), oppfôringssvin, avlspurker og oppdrettskalver bør derfor 

avslås. 

14)  Av samme årsaker er vilkårene for godkjenning av preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM  

I-1012) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og avlshunnkaniner ikke lenger oppfylt, og disse 

godkjenningene bør derfor tilbakekalles. 

15)  Forordning (EF) nr. 256/2002, (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 255/2005 og (EF) nr. 1200/2005 bør derfor endres, og 

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

16)  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 288/2013 bør også oppheves. 

17)  Ettersom eksisterende lagre av preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), av premikser 

som inneholder preparatet og av fôrmidler og fôrblandinger framstilt av preparatet allerede skulle trekkes fra markedet 

ifølge artikkel 7 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 288/2013, bør det ikke fastsettes overgangstiltak. 

18)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på godkjenning 

Godkjenning av preparatet av Bacillus toyonensis (NCIMB 14858T) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringsstorfe, 

oppfôringskaniner, oppfôringskyllinger, smågriser (avvente), oppfôringssvin, avlspurker og oppdrettskalver avslås. 

Artikkel 2 

Tilbakekalling av godkjenning 

Godkjenning av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôrings-

kalkuner og avlshunnkaniner tilbakekalles. 

Artikkel 3 

Endring av forordning (EF) nr. 256/2002 

Artikkel 3 i forordning (EF) nr. 256/2002 og forordningens vedlegg III oppheves. 

Artikkel 4 

Endring av forordning (EF) nr. 1453/2004 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1453/2004 oppheves posten for E 1701, Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM  

I-1012). 
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Artikkel 5 

Endring av forordning (EF) nr. 255/2005 

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 255/2005 oppheves posten for E 1701, Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM  

I-1012). 

Artikkel 6 

Endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1200/2005 oppheves posten for E 1701, Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM  

I-1012). 

Artikkel 7 

Oppheving av forordning (EF) nr. 166/2008 

Forordning (EF) nr. 166/2008 oppheves. 

Artikkel 8 

Oppheving av forordning (EF) nr. 378/2009 

Forordning (EF) nr. 378/2009 oppheves. 

Artikkel 9 

Oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 288/2013 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 288/2013 oppheves. 

Artikkel 10 

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. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1408 

av 19. august 2015 

om godkjenning av DL-metionyl-DL-metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk og krepsdyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av DL-metionyl-DL-

metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer. Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til 

artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

3)  Søknaden gjelder godkjenning av DL-metionyl-DL-metionin i kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» som 

tilsetningsstoff i fôrvarer for alle vanndyrarter. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sin uttalelse av 27. januar 2015(2) at 

DL-metionyl-DL-metionin under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse 

eller på miljøet, og at det kan anses som en effektiv kilde til aminosyren L-metionin for fisk og krepsdyr. Myndigheten 

anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet også rapporten om 

analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av DL-metionyl-DL-metionin viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003 er oppfylt. Bruk av stoffet bør derfor godkjennes som angitt i vedlegget til denne forordning. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «ernæringsmessige tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «aminosyrer, 

deres salter og analoger», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

Artikkel 2 

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

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 219 av 20.8.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2016 av 18. mars 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 

av 19.10.2017, s. 5. 

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

(2) EFSA Journal 2015;13(2):4012. 

2018/EØS/39/03 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 19. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, analysemetode 
Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre 

bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp 
mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

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

3c306 — DL-metionyl-DL-

metionin 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Krystallinsk pulver fra kjemisk syntese med minst 

93 % DL-metionyl-DL-metionin, høyst 3 % DL-

metionin og høyst 3 % natriumsulfat (i tørrstoff) 

Karakterisering av det aktive stoffet 

DL-metionyl-DL-metionin (2-[(2-amino-4-metyl-

sulfanylbutanoyl)amino]-4-metylsulfanylbutansyre) 

Kjemisk formel: C10H20N2O3S2 

CAS-nummer: 52715-93-2 

Analysemetode(1) 

Til mengdebestemmelse av DL-metionyl-DL-metionin 

i tilsetningsstoffet: reversfase høytrykksvæske-

kromatografi kombinert med fotometrisk påvisning 

ved 205 nm (RP-HPLC-UV). 

Til mengdebestemmelse av DL-metionyl-DL-metionin 

i premikser, fôrblandinger og fôrmidler: ionebyt-

terkromatografi kombinert med postkolonnederivati-

sering og foto-metrisk påvisning ved 570 nm (IEC-

UV). 

Fisk og 

krepsdyr 

—   Vanninnholdet 

skal angis på 

merkingen. 

9. september 

2025 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1414 

av 20. august 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 om godkjenning av natriumbisulfat som 

tilsetjingsstoff i fôrvarer for kjæledyr og andre dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut frå desse synsmåtane: 

1)  Forordning (EF) nr. 1831/2003 inneheld føresegner om godkjenning av tilsetjingsstoff i fôrvarer og om vilkår og 

framgangsmåtar for å gje eller endre slik godkjenning. 

2)  Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012(2) vart bruken av natriumbisulfat godkjend i ti år for 

kjæledyr og andre dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon. 

3)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det sendt inn søknad om endring av bruksvilkåra. Saman 

med søknaden var òg dei opplysningane og dokumenta sende inn som krevst i medhald av artikkel 7 nr. 3 i forordning 

(EF) nr. 1831/2003. 

4)  Søknaden gjeld endring av bruksvilkåra for kjæledyr og andre dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon, 

det vil seie ei endring av innhaldet av tilsetjingsstoff i fullfôret. 

5)  I fråsegna si av 22. mai 2014(3) slo Den europeiske styresmakta for næringsmiddeltryggleik fast at det tidlegare 

innhaldet av natriumbisulfat som surleiksregulerande middel og som aromastoff under dei framlagde bruksvilkåra bør 

endrast som følgje av nye opplysningar. 

6)  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 bør endrast for å tillate bruk av natriumbisulfat under dei nye framlagde 

bruksvilkåra. 

7)  Vurderinga av natriumbisulfat viser at dei vilkåra for godkjenning som er fastsette i artikkel 5 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003, er oppfylte. Bruken av dette preparatet bør difor godkjennast slik det er fastlagt i vedlegga til denne 

forordninga. 

8)  Ettersom ingen tryggleiksgrunnar tilseier at endringane i vilkåra for godkjenning må nyttast straks, bør det fastsetjast ein 

overgangsperiode, slik at dei partane det gjeld, kan førebu seg på dei nye krava som følgjer av godkjenninga. 

9)  Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Det faste utvalet for planter, dyr, 

næringsmiddel og fôr — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 vert bytt ut med vedlegg I til denne forordninga. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 21.8.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2016 av 18. mars 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 

av 19.10.2017, s. 5. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 av 16. februar 2012 om godkjenning av natriumbisulfat som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer for kjæledyr og andre dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon (EUT L 46 av 17.2.2012, s. 33). 

(3) EFSA Journal 2014; 12(6):3731. 

0000/XXX/00/00 2018/EØS/39/04 
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Artikkel 2 

Vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 vert bytt ut med vedlegg II til denne forordninga. 

Artikkel 3 

Det stoffet som er oppførte i vedlegget, og fôr som inneheld dette stoffet, som er framstilt og merka før 10. september 2017 i 

samsvar med dei reglane som galdt før 10. september 2015, kan framleis bringast i omsetning og nyttast inntil dei eksisterande 

lagra er tømde. 

Artikkel 4 

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

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

Utferda i Brussel 20. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

«VEDLEGG I 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: surleiksregulerande middel. 

1j514ii — Natriumbi-

sulfat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Natriumbisulfat: ≥ 95,2 % 

Karakteristikk av det aktive stoffet 

Natriumbisulfat CAS-nr. 7681-38-1 

NaHSO4 

Na 19,15 % 

SO4 80,01 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av natriumhydrogensulfat 

i tilsetjingsstoff i fôrvarer: titrimet-

risk metode basert på fastsetjing av 

det samla løyselege syreinnhaldet av 

natriumbisulfat i høve til ei standard-

løysing av natriumhydroksid. 

Kjæledyr og 

andre dyr som 

ikkje er meinte 

for næringsmid-

delproduksjon, 

bortsett frå katt 

og mink 

— — 4000 1. Bruksrettleiinga for tilset-

jingsstoffet og premiksen 

inneheld opplysningar om 

lagringstemperatur, lagrings-

tid og pelleteringsstabilitet. 

2. Tryggleikstiltak: pustevern, 

briller og hanskar skal nyttast 

under handsaminga. 

3. Det samla innhaldet av na-

triumbisulfat må ikkje over-

stige dei tillatne grenseverdi-

ane i fullfôr som er fastsette 

for kvar relevante art 

8. mars 2022 

Katt 20000 

Mink 10000 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports» 

  



   

 

2
1

.6
.2

0
1
8

 
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. 3

9
/1

5
 

 

VEDLEGG II 

«VEDLEGG II 

Identifikasjons-

nummeret til 

tilsetjingsstoffet 

Namnet til 

innehavaren av 

godkjenninga 

Tilsetjingsstoff 
Samansetnad, kjemisk formel, forklaring, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høgste alder 

Lågaste 

innhald 

Høgste 

innhald 
Andre føresegner 

Godkjenninga 

gjeld inntil mg/kg fullfôr med eit 

vassinnhald på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetjingsstoff. Funksjonsgruppe: aromastoff. 

1j514ii — Natriumbi-

sulfat 

Samansetnaden til tilsetjingsstoffet 

Natriumbisulfat: ≥ 95,2 % 

Karakteristikk av det aktive stoffet 

Natriumbisulfat CAS-nr. 7681-38-1 

NaHSO4 

Na 19,15 % 

SO4 80,01 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Fastsetjing av natriumhydrogensulfat 

i tilsetjingsstoff i fôrvarer: titrimet-

risk metode basert på fastsetjing av 

det samla løyselege syreinnhaldet av 

natriumbisulfat i høve til ei standard-

løysing av natriumhydroksid. 

Kjæledyr og 

andre dyr som 

ikkje er meinte 

for næringsmid-

delproduksjon, 

bortsett frå katt 

og mink 

— — 4000 1. Bruksrettleiinga for tilsetjings-

stoffet og premiksen inneheld 

opplysningar om lagringstem-

peratur, lagringstid og pellete-

ringsstabilitet. 

2. Tryggleikstiltak: pustevern, 

briller og hanskar skal nyttast 

under handsaminga. 

3. Det samla innhaldet av na-

triumbisulfat må ikkje over-

stige dei tillatne grenseverdi-

ane i fullfôr som er fastsette 

for kvar relevante art. 

8. mars 2022 

Katt 20000 

Mink 10000 

(1) Nærmare opplysningar om analysemetodane er å finne på nettstaden til referanselaboratoriet: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports» 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1415 

av 20. august 2015 

om godkjenning av astaxantin som tilsetningsstoff i fôrvarer for fisk, krepsdyr og akvariefisk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i 

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

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 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)  Astaxantin ble i samsvar med direktiv 70/524/EØF godkjent uten tidsbegrensning som tilsetningsstoff i fôrvarer for laks, 

ørret og akvariefisk. Produktet ble deretter oppført 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, sammenholdt med artikkel 7, i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt to søknader 

om ny vurdering av astaxantin og preparater av astaxantin som sensorisk tilsetningsstoff for laks, ørret og akvariefisk 

og, i samsvar med artikkel 7 i nevnte forordning, om ny bruk for krepsdyr og annen fisk enn laks og ørret. Søkerne 

anmodet om at dette tilsetningsstoffet skulle klassifiseres i kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer». Søknadene 

inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1831/2003. 

4)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av 20. mai 2014(3) at 

astaxantin under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller menneskers helse eller på miljøet. 

Myndigheten fastslo også at astaxantin er effektivt til å pigmentere fiskekjøtt, krepsdyrskall og fiskeskinn hos 

akvariefisk. Myndigheten fastslo videre at det ikke vil oppstå sikkerhetsproblemer for brukerne. Myndigheten anser ikke 

at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. Den bekreftet også rapporten om analysemetoden 

for tilsetningsstoffene framlagt av referanselaboratoriet som ble opprettet ved forordning (EF) nr. 1831/2003. 

5)  Vurderingen av astaxantin viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Bruk av stoffet bør derfor godkjennes i samsvar med vedlegget til denne forordning. Det bør fastsettes høyeste 

tillatte innhold av astaxantin. 

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 planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet angitt i vedlegget, som tilhører kategorien «sensoriske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «fargestoffer», 

godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 21.8.2015, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2016 av 18. mars 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 

av 19.10.2017, s. 5. 

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

(2) Rådsdirektiv 70/524/EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i fôrvarer (EFT L 270 av 14.12.1970, s. 1). 

(3) EFSA Journal 2014; 12(6):3724 og EFSA Journal 2014; 12(6):3725. 

0000/XXX/00/00 2018/EØS/39/05 
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Artikkel 2 

1. Stoffet angitt i vedlegget og premikser som inneholder dette stoffet, og som er framstilt og merket før 10. mars 2016 i 

samsvar med reglene som gjaldt før 10. september 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til eksisterende lagre er 

tømt. 

2. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før  

10. september 2016 i samsvar med reglene som gjaldt før 10. september 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på fisk. 

3. Fôrblandinger og fôrmidler som inneholder stoffet angitt i vedlegget, og som er framstilt og merket før  

10. september 2017 i samsvar med reglene som gjaldt før 10. september 2015, kan fortsatt bringes i omsetning og brukes til 

eksisterende lagre er tømt dersom de er beregnet på akvariefisk. 

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, 20. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: a. fargestoffer ii) stoffer som når de brukes i fôr, gir farge til næringsmidler av animalsk opprinnelse 

2a161j — Astaxantin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Astaxantin 

Trifenylfosfinoksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg 

Diklormetan ≤ 600 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Astaxantin 

C40H52O4 

CAS-nr. 7542-45-2 

Astaxantin, fast form, framstilt ved kjemisk 

syntese 

Renhetskriterier: 

— Innhold (uttrykt som astaxantin): minst 

96 % fargestoff i alt. 

— Andre karotenoider enn astaxantin: høyst 

5 % av fargestoff i alt. 

Analysemetode (1) 

— Til mengdebestemmelse av astaxantin i 

tilsetningsstoffet: spektrofotometri ved 

431 nm. 

— Til mengdebestemmelse av astaxantin i 

premikser og fôrvarer: høytrykksvæske-

kromatografi med normal fase kombinert 

med synlig påvisning (NP-HPLC-VIS, 

470 nm). 

Fisk — — 100 1. Astaxantin kan bringes 

i omsetning og brukes 

som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

2. I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksene angis 

vilkår for stabilitet og 

lagring. 

3. Blandingen av astaxan-

tin og andre karoteno-

ider og xantofyller skal 

ikke overstige 100 

mg/kg fullfôr (vann-

innhold på 12 %). 

4. Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker 

ved håndtering. 

10. sep-

tember 2025 

Krepsdyr — — 100 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 
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Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetningsstoff 
Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 
Høyeste alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 

Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens 

utløp 
mg aktivt stoff per kg 

fullfôr med et vanninnhold 

på 12 % 

Kategori: sensoriske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: a. fargestoffer iii) stoffer som har positiv virkning på fargen på akvariefisk eller prydfugler 

2a161j — Astaxantin Tilsetningsstoffets sammensetning 

Astaxantin 

Trifenylfosfinoksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg 

Diklormetan ≤ 600 mg/kg 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Astaxantin 

C40H52O4 

CAS-nr. 7542-45-2 

Astaxantin, fast form, framstilt ved kjemisk 

syntese 

Renhetskriterier: 

— Innhold (uttrykt som astaxantin): minst 

96 % fargestoff i alt. 

— Andre karotenoider enn astaxantin: høyst 

5 % av fargestoff i alt. 

Analysemetode (1) 

— Til mengdebestemmelse av astaxantin i 

tilsetningsstoffet: spektrofotometri ved 

431 nm. 

— Til mengdebestemmelse av astaxantin i 

premikser og fôrvarer: høytrykksvæske-

kromatografi med normal fase kombinert 

med synlig påvisning (NP-HPLC-VIS, 

470 nm). 

Akvariefisk — — 100 1. Astaxantin kan bringes 

i omsetning og brukes 

som tilsetningsstoff i 

form av et preparat. 

2. I bruksanvisningen for 

tilsetningsstoffet og 

premiksene angis 

vilkår for stabilitet og 

lagring. 

3. Blandingen av 

astaxantin og andre 

karotenoider og 

xantofyller skal ikke 

overstige 100 mg/kg 

fullfôr (vanninnhold på 

12 %). 

4. Sikkerhetstiltak: Bruk 

åndedrettsvern, 

vernebriller og hansker 

ved håndtering. 

10. sep-

tember 2025 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på nettstedet til Den europeiske unions referanselaboratorium for tilsetningsstoffer i fôrvarer: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1416 

av 20. august 2015 

om godkjenning av natriumbisulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for 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)  I henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 må tilsetningsstoffer som skal brukes i fôrvarer, godkjennes, og 

forordningen inneholder grunnlaget og framgangsmåtene for å gi slik godkjenning. 

2)  Bruk av natriumbisulfat ble godkjent i ti år for kjæledyr og andre dyr som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon, 

ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012(2). 

3)  I samsvar med artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er det inngitt en søknad om godkjenning av natriumbisulfat. 

Søknaden inneholdt de opplysninger og dokumenter som kreves i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 1831/2003. 

4)  Søknaden gjelder godkjenning av natriumbisulfat i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» som tilsetningsstoff i 

fôrvarer for alle dyrearter. 

5)  Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») fastslo i sine uttalelser av 11. oktober 2011(3) 

og 22. mai 2014(4) at natriumbisulfat under de foreslåtte bruksvilkår ikke har noen skadevirkning på dyrs eller 

menneskers helse eller på miljøet, og at det kan anses som et effektivt konserveringsmiddel og surhetsregulerende 

middel for alle dyrearter. Myndigheten anser ikke at det er behov for særlige krav om overvåking etter markedsføring. 

Den bekreftet dessuten rapporten om analysemetoden for tilsetningsstoffet framlagt av referanselaboratoriet som ble 

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

6)  Vurderingen av natriumbisulfat viser at vilkårene for godkjenning fastsatt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er 

oppfylt. Bruk av preparatet bør derfor godkjennes i samsvar med vedleggene til denne forordning. 

7)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Stoffet angitt i vedlegg I, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «konserveringsmidler», 

godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 220 av 21.8.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 43/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 5. 

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

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 av 16. februar 2012 om godkjenning av natriumbisulfat som tilsetjingsstoff i 

fôrvarer for kjæledyr og andre dyr som ikkje er meinte for næringsmiddelproduksjon (EUT L 46 av 17.2.2012, s. 33). 

(3) EFSA Journal 2011; 9(11):2415. 

(4) EFSA Journal 2014; 12(6):3731. 

0000/XXX/00/00 2018/EØS/39/06 
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Artikkel 2 

Stoffet angitt i vedlegg II, som tilhører kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer» og funksjonsgruppen «surhetsregulerende 

midler», godkjennes som tilsetningsstoff i fôrvarer på vilkårene fastsatt i vedlegget. 

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, 20. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: konserveringsmidler 

1j514ii — Natriumbi-

sulfat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Natriumbisulfat: ≥ 95,2 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Natriumbisulfat CAS-nr. 7681-38-1 

NaHSO4 

Na 19,15 % 

SO4 80,01 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av natriumhydrogen-

sulfat i tilsetningsstoffer: titrimetrisk 

metode basert på bestemmelse av det 

samlede løselige syreinnholdet av 

natriumbisulfat i forhold til en standard-

løsning av natriumhydroksid. 

Alle andre 

dyrearter enn 

katter og mink 

— — 4 000 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringstemperatur, 

holdbarhetstid og pelleterings-

stabilitet. 

2. Sikkerhet: Bruk åndedretts-

vern, øyevern og hansker ved 

håndtering. 

3. Det samlede innholdet av 

natriumbisulfat må ikke 

overstige grenseverdien i 

fullfôr fastsatt for hver 

relevant art. 

10. september 

2025 

Katter 20 000 

Mink 10 000 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 
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VEDLEGG II 

Tilsetnings-

stoffets 

identifikasjons-

nummer 

Navn på 

innehaver av 

godkjenningen 

Tilsetnings-

stoff 

Sammensetning, kjemisk formel, beskrivelse, 

analysemetode 

Dyreart eller 

dyregruppe 

Høyeste 

alder 

Laveste 

innhold 

Høyeste 

innhold 
Andre bestemmelser 

Godkjennings-

periodens utløp mg/kg fullfôr med et 

vanninnhold på 12 % 

Kategori: teknologiske tilsetningsstoffer. Funksjonsgruppe: surhetsregulerende midler 

1j514ii — Natriumbi-

sulfat 

Tilsetningsstoffets sammensetning 

Natriumbisulfat: ≥ 95,2 % 

Karakterisering av det aktive stoffet 

Natriumbisulfat CAS-nr. 7681-38-1 

NaHSO4 

Na 19,15 % 

SO4 80,01 % 

Framstilt ved kjemisk syntese 

Analysemetode(1) 

Til bestemmelse av natriumhydrogen-

sulfat i tilsetningsstoffer: titrimetrisk 

metode basert på bestemmelse av det 

samlede løselige syreinnholdet av 

natriumbisulfat i forhold til en standard-

løsning av natriumhydroksid. 

Alle andre 

dyrearter enn 

katter, mink, 

kjæledyr og andre 

dyr som ikke er 

bestemt til 

næringsmiddel-

produksjon 

— — 4 000 1. I bruksanvisningen for til-

setningsstoffet og premiksen 

angis lagringstemperatur, 

holdbarhetstid og pellete-

ringsstabilitet. 

2. Sikkerhet: Bruk åndedretts-

vern, øyevern og hansker ved 

håndtering. 

3. Det samlede innholdet av 

natriumbisulfat må ikke over-

stige grenseverdien i fullfôr 

fastsatt for hver relevant art. 

10. september 

2025 

(1) Nærmere opplysninger om analysemetodene finnes på referanselaboratoriets nettsted: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports 

 



Nr. 39/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2285 

av 8. desember 2015 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for 

gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum med hensyn til visse 

krav til levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler, og av vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 om 

mikrobiologiske kriterier for næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 av 29. april 2004 om næringsmiddelhygiene(1), 

særlig artikkel 4 nr. 4, og 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige regler 

for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum(2), særlig den innledende 

teksten og nr. 13 i artikkel 18, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 854/2004 fastsetter særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av 

animalsk opprinnelse beregnet på konsum. Medlemsstatene skal sikre at produksjon og omsetning av levende muslinger, 

levende pigghuder, levende sekkedyr og levende sjøsnegler gjennomgår offentlig kontroll som beskrevet i vedlegg II til 

nevnte forordning. 

2) I kapittel II del A nr. 2 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt at vedkommende myndighet skal 

klassifisere de produksjonsområdene der det er tillatt å høste levende muslinger, i én av tre kategorier avhengig av det 

fekale forurensningsnivået. 

3) For å klassifisere produksjonsområdene bør vedkommende myndighet fastsette en undersøkelsesperiode der det skal tas 

prøver fra hvert produksjons- og gjenutleggingsområde for å fastsette samsvar med standardene angitt i nevnte 

forordning. 

4) I kapittel II del A nr. 3 i vedlegg II til forordning (EF) nr. 854/2004 er det fastsatt at vedkommende myndighet kan 

klassifisere områder der det kan høstes levende muslinger til direkte konsum, som klasse A-områder. Levende 

muslinger som tas opp fra disse områdene, skal oppfylle helsestandardene for levende muslinger fastsatt i avsnitt VII 

kapittel V i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004(3). 

5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005(4) fastsetter mikrobiologiske kriterier for visse mikroorganismer samt de 

gjennomføringsreglene som driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal overholde når det gjelder de allmenne og 

særlige hygienekravene nevnt i forordning (EF) nr. 852/2004. Nærmere bestemt fastsettes et kriterium for 

næringsmiddeltrygghet for Escherichia coli i levende muslinger og levende pigghuder, sekkedyr og snegler.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 9.12.2015, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 44/2016 av 18. mars 2016 

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. 66 av 19.10.2017, s. 7. 

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

(2) EUT L 139 av 30.4.2004, s. 206. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (EUT L 139 av 30.4.2004, s. 55). 

(4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 av 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (EUT L 338 av 

22.12.2005, s. 1). 

2018/EØS/39/07 
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6) Codex Alimentarius-kriteriet for E. coli for produkter som bringes i omsetning, er forskjellig fra kriteriet i  

EU-regelverket. Codex Alimentarius-kriteriet er en treklasseplan (n = 5, c = 1, m = 230 og M = 700 E. coli MPN/100 g 

kjøtt og kappevann), mens EU-kriteriet er en toklasseplan (n = 1, c = 0, M = 230 E. coli MPN/100 g kjøtt og 

kappevann). Forskjellen har betydning for internasjonal handel. Codex Alimentarius-kriteriet, som er basert på 

internasjonale standarder, bør også gjenspeiles i reglene for klassifisering av klasse A-områder fastsatt i vedlegg II til 

forordning (EF) nr. 854/2004. 

7) Med treklasseplanen til Codex Alimentarius er det større sannsynlighet for å oppdage partier som ikke overholder 

kravene, særlig i tilfeller der forurensningsnivået nærmer seg grenseverdien. Codex Alimentarius-metoden anses å være 

mer vitenskapelig nøyaktig ved testing av sluttprodukter og gir i gjennomsnitt et stort sett likeverdig helsevern. 

8) Forordning (EF) nr. 2073/2005 og forordning (EF) nr. 854/2004 bør tilpasses Codex Alimentarius når det gjelder dette 

kriteriet, og bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 854/2004 gjøres følgende endringer: 

1)  I kapittel II i vedlegg II før del A: 

a) følgende setninger tilføyes: «Referansemetoden for analysen av E. coli er påvisnings- og MPN-prøven angitt i EN/ISO 

16649-3. Alternative metoder kan benyttes dersom de er validert i forhold til denne referansemetoden i samsvar med 

kriteriene i EN/ISO 16140.», 

b) følgende setninger i nr. 4 og 5 i del A utgår: «Referansemetoden for denne analysen er MPN-prøven (mest sannsynlige 

tall) angitt i EN/ISO 16649-3. Alternative metoder kan benyttes dersom de er validert i forhold til denne 

referansemetoden i samsvar med kriteriene i EN/ISO 16140.». 

2)  I del A i kapittel II skal nr. 2 lyde: 

«2.  Vedkommende myndighet skal klassifisere de produksjonsområdene der det er tillatt å høste levende muslinger, i én av 

tre kategorier avhengig av det fekale forurensningsnivået. Dette kan, når det er hensiktsmessig, gjøres i samarbeid med 

den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket. For å klassifisere produksjonsområdene må vedkommende myndighet 

fastsette en undersøkelsesperiode der det skal tas prøver fra hvert produksjons- og gjenutleggingsområde for å fastsette 

samsvar med standardene nevnt i dette nummer og i nr. 3, 4 og 5.» 

3)  I del A i kapittel II skal nr. 3 lyde: 

«3.  Vedkommende myndighet kan klassifisere områder der det kan høstes levende muslinger til direkte konsum, som 

klasse A-områder. Levende muslinger fra disse områdene som bringes i omsetning, skal oppfylle helsestandardene 

fastsatt i avsnitt VII kapittel V i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004. 

 I undersøkelsesperioden skal 80 % av prøvene fra levende muslinger fra disse områdene høyst inneholde 230 E. coli 

per 100 g kjøtt og kappevann. I de resterende 20 % av prøvene skal grensen på 700 E. coli per 100 g kjøtt og 

kappevann ikke overskrides. 

 Ved evaluering av resultatene fra den fastsatte undersøkelsesperioden for opprettholdelse av et klasse A-område kan 

vedkommende myndighet, basert på en risikovurdering på grunnlag av en undersøkelse, beslutte å se bort fra et 

unormalt resultat som overskrider grenseverdien på 700 E. coli per 100 g kjøtt og kappevæske.» 
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Artikkel 2 

I kapittel 1 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 2073/2005 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabellen over kriterier for næringsmidler skal rad 1.25 lyde: 

«1.25 Levende muslinger og 

levende pigghuder, 

sekkedyr og sjøsnegler 

E. coli (15) 5 (16) 1 230 MPN/100 g 

kjøtt og 

kappevann 

700 MPN/100 g 

kjøtt og 

kappevann 

EN/ISO 

16649-3 

Produkter 

omsatt i løpet 

av holdbarhets-

tiden» 

2)  Fotnote 16 skal lyde: 

 «(16)  Hver stikkprøveenhet består av et minste antall dyr i henhold til EN/ISO 6887-3.» 

3) a) I avsnittet om tolkning av analyseresultatene skal «De angitte grenseverdiene viser til hver prøveenhet som er undersøkt, 

unntatt levende muslinger og levende pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler når det gjelder undersøkelse av E. coli, der 

grenseverdiene viser til en samleprøve.» 

 erstattes av følgende: 

 «De angitte grenseverdiene viser til hver prøveenhet som er undersøkt.» 

b) I avsnittet om tolkning av analyseresultatene skal oppføringen for L. monocytogenes i andre spiseferdige næringsmidler 

og E. coli i levende muslinger lyde: 

 «L. monocytogenes i andre spiseferdige næringsmidler: 

— tilfredsstillende dersom de målte verdiene er ≤ grenseverdien, 

— utilfredsstillende dersom noen av de målte verdiene er > grenseverdien, 

 E. coli i levende muslinger og levende pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler: 

— tilfredsstillende dersom alle de fem målte verdiene er ≤ 230 MPN/100 g kjøtt og kappevann eller dersom én av de 

fem målte verdiene er > 230 MPN/100 g kjøtt og kappevann, men ≤ 700 MPN/100 g kjøtt og kappevann, 

— utilfredsstillende dersom noen av de fem målte verdiene er > 700 MPN/100 g kjøtt og kappevann eller dersom minst 

to av de fem målte verdiene er > 230 MPN/100 g kjøtt og kappevann.» 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2017. 

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

Utferdiget i Brussel, 8. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2295 

av 9. desember 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til lister over godkjente næringsmiddelforetak(*) 

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 31 nr. 2 

bokstav f), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Forordning (EF) nr. 882/2004 fastsetter alminnelige regler for gjennomføring av offentlige kontroller for å verifisere 

overholdelse av unionsregler for fôrvarer og næringsmidler, dyrs helse og velferd. Medlemsstatene skal føre oppdaterte 

lister over godkjente næringsmiddelforetak, og disse skal gjøres tilgjengelige for andre medlemsstater og offentligheten. 

2) I samsvar med kravene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005(2) skal Kommisjonen opprette et nettsted 

der alle medlemsstater skal legge en lenke til sine respektive nasjonale nettsteder med oppdaterte lister over godkjente 

foretak som øvrige medlemsstater og offentligheten har tilgang til. Analyser av disse listene med henblikk på 

konsekvensanalyse og forbindelser med Kommisjonens øvrige IT-verktøyer har vist seg å være svært tidkrevende og 

komplisert. 

3) For å gjøre det lettere for medlemsstatenes virksomheter å analysere listene og for å kunne oppføre et foretak som er 

godkjent i Unionen, på listene så raskt som mulig, bør det tillates at TRACES benyttes. 

4) Kravene fastsatt i denne forordning medfører en tilpasning av gjeldende praksis for både driftsansvarlige for 

næringsmiddelforetak og vedkommende myndigheter. Anvendelsen av denne forordning bør derfor kunne utsettes. 

5) Forordning (EF) nr. 2074/2005 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til forordning (EF) nr. 2074/2005 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 324 av 10.12.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 45/2016 av  

18. mars 2016 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. 66 av 19.10.2017, s. 9. 

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

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 av 5. desember 2005 om gjennomføringstiltak for visse produkter i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for organiseringen av offentlig kontroll i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 852/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (EUT L 338 av 22.12.2005, s. 27). 

2018/EØS/39/08 
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Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 1. januar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 9. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG V 

Lister over godkjente foretak 

KAPITTEL I 

TILGANG TIL LISTER OVER GODKJENTE FORETAK 

Som et bidrag til at medlemsstatene kan gjøre oppdaterte lister over godkjente næringsmiddelforetak tilgjengelige for andre 

medlemsstater og offentligheten, oppretter Kommisjonen et nettsted der alle medlemsstater skal legge en lenke til sine 

respektive nasjonale nettsteder eller informere om at nevnte lister offentliggjøres gjennom TRACES-systemet. 

KAPITTEL II 

UTFORMING AV DE NASJONALE NETTSTEDENE 

A. Hovedliste 

1.  Hver medlemsstat skal gi Kommisjonen en nettadresse til ett nasjonalt nettsted som inneholder hovedlisten med listene 

over godkjente næringsmiddelforetak som framstiller produkter av animalsk opprinnelse, som definert i nr. 8.1 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 853/2004. 

2.  Hovedlisten nevnt i nr. 1 skal bestå av én side, og skal være utarbeidet på ett eller flere offisielle EU-språk. 

B. Struktur 

1.  Nettstedet med hovedlisten skal utarbeides av vedkommende myndighet eller, dersom det er relevant, av en av de 

vedkommende myndigheter som er nevnt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 882/2004. 

2.  Hovedlisten skal inneholde lenker til: 

a) andre nettsider på samme nettsted, 

b) nettsteder som administreres av andre vedkommende myndigheter, enheter eller organer, når visse lister over 

godkjente næringsmiddelforetak ikke vedlikeholdes av vedkommende myndighet nevnt i nr. 1. 

C. Lister i TRACES 

Som unntak fra del A og B kan medlemsstatene gjøre listene tilgjengelige gjennom TRACES. 

KAPITTEL III 

LAYOUT OG KODER FOR LISTER OVER GODKJENTE FORETAK 

Layout, blant annet relevante opplysninger og koder, skal fastsettes for å sikre at opplysningene om de godkjente 

næringsmiddelforetakene er lett tilgjengelige, og at listene er enkle å lese. 
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KAPITTEL IV 

TEKNISKE SPESIFIKASJONER 

Oppgavene og aktivitetene nevnt i kapittel II og III skal utføres i samsvar med de tekniske spesifikasjonene som Kommisjonen 

har offentliggjort.» 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/30/EU 

av 26. februar 2014 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet 

(omarbeiding)(*) 

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 regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En rekke endringer skal gjøres i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2004/108/EF av 15. desember 2004 om 

tilnærming av medlemsstatenes lover om elektromag-

netisk kompatibilitet og om oppheving av direktiv 

89/336/EØF(3). Av klarhetshensyn bør nevnte direktiv 

omarbeides. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til 

akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(4) fastsetter regler for akkreditering av 

samsvarsvurderingsorganer, en ramme for markeds-

tilsyn med og kontroll av produkter fra tredjestater samt 

allmenne prinsipper for CE-merking. 

3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF 

av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av 

produkter(5) fastsetter felles prinsipper og referansebe-

stemmelser som skal få anvendelse på tvers av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 29.3.2014, s. 79, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 11. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 105. 

(2) Europaparlamentets holdning av 5. februar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. februar 2014. 

(3) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 24. 

(4) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(5) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 

sektorregelverk, for å gi et ensartet grunnlag for  

revisjon eller omarbeiding av slikt regelverk. Direktiv 

2004/108/EF bør tilpasses nevnte beslutning. 

4) Medlemsstatene bør ha ansvar for å sikre at radiokom-

munikasjon, herunder mottaking av radiosendinger og 

amatørradiotjenester som drives i samsvar med Den 

internasjonale teleunions (ITU) radioreglement, strøm-

forsyningsnett og telekommunikasjonsnett, samt utstyr 

som er tilkoplet slike nett, er beskyttet mot elektro-

magnetisk forstyrrelse. 

5) Internrettslige bestemmelser som sikrer beskyttelse mot 

elektromagnetisk forstyrrelse, må harmoniseres for å 

garantere fri omsetning av elektriske og elektroniske 

apparater uten at berettigede beskyttelsesnivåer i 

medlemsstatene reduseres. 

6) Dette direktiv omfatter produkter som er nye på 

unionsmarkedet når de bringes i omsetning, det vil si de 

er enten nye produkter som er framstilt av en produsent 

etablert i Unionen, eller produkter, uansett om de er nye 

eller brukte, som er importert fra en tredjestat. 

7) Dette direktiv bør få anvendelse på alle former for 

levering, herunder fjernsalg. 

8) I utstyr som omfattes av dette direktiv, bør både 

apparater og faste anlegg inngå. Det bør imidlertid 

vedtas separate bestemmelser for de to kategoriene. 

Grunnen til dette er at det er fri omsetning av apparater 

som sådan i Unionen, mens faste anlegg er installert 

med sikte på permanent anvendelse på et forhånds-

bestemt sted som samlinger av ulike typer apparater og 

eventuelt andre innretninger. Slike anleggs sammen-

setning og funksjon svarer i de fleste tilfeller til 

operatørenes særlige behov. 

9) De bestemmelsene om apparater som fastsettes i dette 

direktiv, bør få anvendelse på ferdige apparater som er 

brakt i omsetning. Visse komponenter eller delenheter 

bør under visse omstendigheter anses som apparater 

dersom de er tilgjengelige for sluttbrukeren. 

10) Radioutstyr og teleterminalutstyr bør ikke omfattes av 

dette direktiv ettersom de allerede er omfattet av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 

2018/EØS/39/09 
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9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og 

gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(1). Kravene 

til elektromagnetisk kompatibilitet i begge direktivene 

gir samme beskyttelsesnivå. 

11) Luftfartøyer eller utstyr beregnet på montering i 

luftfartøyer, bør ikke omfattes av dette direktiv, 

ettersom de allerede er omfattet av særlige unions-

bestemmelser eller internasjonale bestemmelser om 

elektromagnetisk kompatibilitet. 

12) Dette direktiv bør ikke fastsette bestemmelser om utstyr 

som i seg selv er uskadelig med hensyn til elektro-

magnetisk kompatibilitet. 

13) Dette direktiv bør ikke omhandle utstyrs sikkerhet, 

ettersom dette omhandles i egne unionsbestemmelser 

eller nasjonale bestemmelser. 

14) Produsenter av utstyr som er beregnet på å koples til 

nett, bør utforme slikt utstyr på en måte som hindrer 

uakseptabel forringelse av tjenestene i nettet når det 

brukes under vanlige driftsforhold. Nettoperatører bør 

utforme sine nett på en slik måte at produsenter av 

utstyr som er beregnet på å koples til nett, ikke påføres 

en uforholdsmessig stor byrde for å hindre uakseptabel 

forringelse av tjenestene i nettet. De europeiske 

standardiseringsorganisasjonene bør ta behørig hensyn 

til dette målet (herunder kumulative virkninger av 

relevante typer elektromagnetiske fenomener) når de 

utarbeider harmoniserte standarder. 

15) Beskyttelse mot elektromagnetisk forstyrrelse forut-

setter at de ulike markedsdeltakerne pålegges for-

pliktelser. Disse forpliktelsene bør anvendes på en 

rettferdig og effektiv måte for å oppnå slik beskyttelse. 

16) Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i 

omsetningskjeden ha ansvar for at apparater oppfyller 

kravene i dette direktiv, slik at det sikres et høyt 

vernenivå for offentlige interesser som omfattes av dette 

direktiv, og slik at det garanteres rettferdig konkurranse 

på unionsmarkedet. 

17) Alle markedsdeltakere som deltar i omsetnings- og 

distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at de bare gjør tilgjengelig på markedet apparater 

som er i samsvar med dette direktiv. Det er nødvendig å 

fastsette en klar, forholdsmessig fordeling av 

forpliktelsene som svarer til hver enkelt markeds-

deltakers rolle i omsetnings- og distribusjonskjeden. 

  

(1) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10. 

18) For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, 

markedstilsynsmyndigheter og forbrukere bør medlems-

statene oppmuntre markedsdeltakerne til å opplyse om 

nettadresse i tillegg til postadresse. 

19) Produsenten er med sin detaljerte kunnskap om 

konstruksjons- og produksjonsprosessen den som best 

kan gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvur-

dering. Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres 

av produsenten alene. 

20) Det er nødvendig å sikre at produkter fra tredjestater 

som innføres på unionsmarkedet, er i samsvar med dette 

direktiv, og særlig at produsentene har gjennomført 

egnede framgangsmåter for samsvarsvurdering av slike 

apparater. Det bør derfor fastsettes at importørene skal 

sikre at det apparatet de bringer i omsetning, oppfyller 

kravene i dette direktiv, og at de ikke bringer i 

omsetning apparater som ikke oppfyller disse kravene, 

eller som utgjør en risiko. Det bør også fastsettes at 

importørene skal sikre at framgangsmåter for sam-

svarsvurdering er blitt gjennomført, og at merking av 

apparater og dokumentasjon utarbeidet av produsentene 

er tilgjengelig for vedkommende nasjonale myndigheter 

for kontroll. 

21) En importør som bringer et apparat i omsetning, skal 

angi sitt navn, firma eller registrerte varemerke og 

kontaktadresse på apparatet. Det bør gjøres unntak i de 

tilfeller dette ikke er mulig på grunn av apparatets 

størrelse eller art. Dette omfatter tilfeller der importøren 

vil måtte åpne emballasjen for å påføre apparatet navn 

og adresse. 

22) Distributøren gjør et apparat tilgjengelig på markedet 

etter at det er brakt i omsetning av produsenten eller 

importøren, og bør utvise behørig aktsomhet for å sikre 

at dennes håndtering av apparatet ikke har negativ 

innvirkning på apparatets samsvar med kravene. 

23) Alle markedsdeltakere som bringer et apparat i 

omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer 

et apparat på en slik måte at overholdelsen av dette 

direktiv kan bli påvirket, bør anses som produsent og 

bør påta seg produsentens forpliktelser. 

24) Distributørene og importørene er nær markedet og bør 

derfor trekkes inn i de markedstilsynsoppgavene som 

vedkommende nasjonale myndigheter utfører, og de bør 

være rede til å delta aktivt ved å gi vedkommende 

myndigheter alle nødvendige opplysninger om det 

aktuelle apparatet.  
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25) Dersom et apparat kan spores gjennom hele 

omsetningskjeden, bidrar det til å gjøre markedstilsynet 

enklere og mer effektivt. Et effektivt system for 

sporbarhet gjør det lettere for markedstil-

synsmyndighetene å spore markedsdeltakere som har 

gjort et apparat som ikke oppfyller kravene, tilgjengelig 

på markedet. I forbindelse med oppbevaringen av 

opplysningene som kreves i henhold til dette direktiv for 

identifikasjon av andre markedsdeltakere, bør markeds-

deltakerne ikke være forpliktet til å ajourføre slike 

opplysninger når det gjelder andre markedsdeltakere 

som enten har levert et apparat til dem, eller som de har 

levert et apparat til. 

26) Faste anlegg, herunder store maskiner og nett, kan skape 

elektromagnetisk forstyrrelse eller påvirkes av slik 

forstyrrelse. Det kan være et grensesnitt mellom faste 

anlegg og apparater, og de elektromagnetiske forstyr-

relsene som forårsakes av faste anlegg, kan påvirke 

apparater, og motsatt. Med hensyn til elektromagnetisk 

kompatibilitet er det uten betydning om den 

elektromagnetiske forstyrrelsen forårsakes av apparater 

eller av et fast anlegg. Faste anlegg og apparater bør 

derfor omfattes av en sammenhengende og uttømmende 

ordning med grunnleggende krav. 

27) I dette direktiv bør bare de grunnleggende kravene 

fastsettes. For å gjøre det lettere å vurdere samsvar med 

disse kravene bør det fastsettes en formodning  

om samsvar for utstyr som er i samsvar med 

harmoniserte standarder som er vedtatt i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk 

standardisering(1), og som inneholder detaljerte tekniske 

spesifikasjoner av disse kravene. Harmoniserte 

standarder gjenspeiler det allment anerkjente nåværende 

utviklingstrinn i teknikken med hensyn til elektro-

magnetisk kompatibilitet i Unionen. 

28) Forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsetter en 

framgangsmåte for innvendinger mot harmoniserte 

standarder som ikke fullt ut oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

29) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre 

og vedkommende myndigheter å sikre at et apparat som 

gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller de grunnleg-

gende kravene, er det nødvendig å fastsette fram-

gangsmåter for samsvarsvurdering. Beslutning  

nr. 768/2008/EF fastsetter moduler for framgangsmåter 

for samsvarsvurdering av varierende strenghet alt etter 

risikonivå. For å sikre samordning mellom ulike 

sektorer og unngå tilfeldige varianter bør framgangs-

måtene for samsvarsvurdering velges blant disse 

modulene. 

  

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12. 

30) Forpliktelsen til å foreta samsvarsvurdering bør omfatte 

et krav om at produsenten foretar en vurdering av 

apparatets elektromagnetiske kompatibilitet på grunnlag 

av relevante fenomener, for å fastslå om det oppfyller de 

grunnleggende kravene i dette direktiv. 

31) Dersom et apparat kan konfigureres på forskjellige 

måter, bør vurderingen av den elektromagnetiske 

kompatibiliteten bekrefte om apparatet oppfyller de 

grunnleggende kravene i de konfigurasjonene produ-

senten anser som representative for normal bruk på de 

tiltenkte bruksområdene. I slike tilfeller bør det være 

tilstrekkelig å foreta en vurdering på grunnlag av den 

konfigurasjonen som sannsynligvis vil forårsake mest 

forstyrrelse, samt den konfigurasjonen som er mest 

mottakelig for forstyrrelser. 

32) Det er ikke hensiktsmessig å foreta en samsvarsvur-

dering av apparater som bringes i omsetning med sikte 

på å bygges inn i et bestemt fast anlegg, og som ikke er 

gjort tilgjengelig på markedet uavhengig av det faste 

anlegget de skal bygges inn i. Slike apparater bør derfor 

unntas fra de framgangsmåtene for samsvarsvurdering 

som vanligvis får anvendelse på apparater. Slike 

apparater bør imidlertid ikke redusere samsvaret i det 

faste anlegget de bygges inn i. Dersom apparater bygges 

inn i flere like faste anlegg, bør det være tilstrekkelig å 

påvise disse anleggenes egenskaper med hensyn til 

elektromagnetisk kompatibilitet for å sikre unntak fra 

framgangsmåten for samsvarsvurdering. 

33) Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring 

for å gi de opplysningene som kreves i henhold til dette 

direktiv om et apparats samsvar med dette direktiv og 

med andre relevante deler av Unionens harmoniserings-

regelverk. 

34) For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for markeds-

tilsynsformål bør opplysningene som kreves for å 

identifisere alle gjeldende unionsrettsakter, være 

tilgjengelig i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å 

redusere den administrative byrden for markeds-

deltakerne kan en slik enkelt EU-samsvarserklæring 

bestå av dokumentasjon sammensatt av relevante 

enkeltstående samsvarserklæringer. 

35) CE-merkingen som viser at et apparat oppfyller 

kravene, er det synlige resultatet av en hel prosess som 

omfatter samsvarsvurdering i vid forstand. De allmenne 

prinsippene for CE-merking er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Reglene for påføring av CE-merking bør 

fastsettes i dette direktiv. 

36) På grunn av faste anleggs særlige egenskaper er det ikke 

nødvendig at de omfattes av kravet om CE-merking 

eller EU-samsvarserklæring.  
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37) En av framgangsmåtene for samsvarsvurdering som er 

fastsatt i dette direktiv, krever medvirkning fra 

samsvarsvurderingsorganer som medlemsstatene har 

meldt til Kommisjonen. 

38) Erfaringen har vist at kriteriene fastsatt i direktiv 

2004/108/EF, som samsvarsvurderingsorganene må 

oppfylle for å bli meldt til Kommisjonen, ikke er 

tilstrekkelige til å sikre et ensartet høyt prestasjonsnivå 

hos meldte organer i hele Unionen. Det er imidlertid 

avgjørende at alle meldte organer utfører sine 

funksjoner på en ensartet måte og under rettferdige 

konkurranseforhold. Dette krever at det fastsettes 

obligatoriske krav til de samsvarsvurderingsorganene 

som ønsker å bli meldt for å kunne utføre 

samsvarsvurderingstjenester. 

39) Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at 

det oppfyller kriteriene i harmoniserte standarder, bør 

det antas å oppfylle de tilsvarende kravene fastsatt i 

dette direktiv. 

40) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvur-

deringen er det også nødvendig å fastsette kravene til 

meldermyndigheter og andre organer som deltar i 

vurderingen av, meldingen om og tilsynet med meldte 

organer. 

41) Ordningen som fastsettes i dette direktiv, bør suppleres 

med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende 

betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos 

samsvarsvurderingsorganene, bør akkrediteringen også 

brukes i forbindelse med meldinger. 

42) Åpen akkreditering som fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tilliten til 

sertifikater, bør av de nasjonale offentlige myndighetene 

i hele Unionen betraktes som den foretrukne måten å 

vise teknisk kompetanse hos samsvarsvurderings-

organene på. Nasjonale myndigheter kan imidlertid anse 

at de selv har egnede ressurser til å gjennomføre denne 

vurderingen. For å sikre et rimelig nivå av troverdighet 

for vurderinger som er foretatt av andre nasjonale 

myndigheter, bør de i slike tilfeller legge fram for 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene nødvendig 

dokumentasjon som viser at de samsvarsvurderings-

organene som er vurdert, oppfyller de relevante 

regelverkskravene. 

43) Samsvarsvurderingsorganene overdrar ofte deler av sin 

virksomhet knyttet til samsvarsvurdering, til en under-

leverandør eller til et datterforetak. For å sikre det 

nødvendige vernenivået for et apparat som skal bringes i 

omsetning på unionsmarkedet, er det svært viktig at 

underleverandører og datterforetak oppfyller de samme 

kravene som de meldte organene når det gjelder 

utførelsen av samsvarsvurderingsoppgaver. Det er 

derfor viktig at vurderingen av kompetansen og 

utførelsen hos organer som skal meldes, og tilsynet med 

organer som allerede er meldt, også omfatter virksomhet 

som utføres av underleverandører og datterforetak. 

44) Det er nødvendig å øke effektiviteten og åpenheten ved 

framgangsmåten for melding og særlig å tilpasse den til 

nye teknologier for å legge til rette for elektronisk 

melding. 

45) Ettersom meldte organer kan tilby sine tjenester i hele 

Unionen, bør de andre medlemsstatene og Kommi-

sjonen ha anledning til å reise innvendinger mot et 

meldt organ. Det er derfor viktig å fastsette et tidsrom 

for å avklare eventuell tvil eller usikkerhet om 

samsvarsvurderingsorganenes kompetanse før de 

påbegynner sin virksomhet som meldte organer. 

46) Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte 

organer anvender framgangsmåtene for samsvarsvur-

dering uten å skape unødige byrder for markeds-

deltakerne. Av samme grunn og for å sikre likebehand-

ling av markedsdeltakerne, må det sikres enhetlig 

teknisk anvendelse av framgangsmåtene for sam-

svarsvurdering. Dette kan best oppnås gjennom 

hensiktsmessig samordning og samarbeid mellom 

meldte organer. 

47) For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å presisere 

at reglene for tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av 

produkter som innføres på unionsmarkedet som fastsatt 

i forordning (EF) nr. 765/2008, får anvendelse på 

apparater som omfattes av dette direktiv. Dette direktiv 

bør ikke hindre medlemsstatene i å velge hvilke 

vedkommende myndigheter som skal utføre disse 

oppgavene. 

48) Ved direktiv 2004/108/EF er det allerede fastsatt en 

framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak. 

For å øke åpenheten og redusere saksbehandlingstiden 

må den eksisterende framgangsmåten ved beslutninger 

om beskyttelsestiltak forbedres, med sikte på å gjøre den 

mer effektiv og utnytte den sakkunnskapen som finnes i 

medlemsstatene. 

49) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en fram-

gangsmåte som sikrer at berørte parter blir underrettet 

om tiltak som skal iverksettes med hensyn til apparater 

som utgjør en risiko for forhold som gjelder vern av 

allmenne interesser som omfattes av dette direktiv. 

Ordningen bør også gjøre det mulig for markedstil-

synsmyndighetene, i samarbeid med de berørte 

markedsdeltakerne, å gripe inn på et tidligere stadium 

med hensyn til slike apparater. 

50) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om 

at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør 

det ikke kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, med 

mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved 

en harmonisert standard.  
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51) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet. 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 gjennomførings-

myndighet(1). 

52) Rådgivningsprosedyren bør anvendes ved vedtakelse av 

gjennomføringsrettsakter som pålegger meldermedlems-

staten å treffe nødvendige korrigerende tiltak med 

hensyn til meldte organer som ikke lenger oppfyller 

kravene som gjelder for meldingen. 

53) I tråd med etablert praksis kan komiteen nedsatt ved 

dette direktiv, i samsvar med sin forretningsorden spille 

en viktig rolle i å undersøke spørsmål om anvendelsen 

av dette direktiv som reises enten av lederen av 

komiteen eller av en medlemsstats representant. 

54) Ved behandling av spørsmål som gjelder dette direktiv, 

bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller over-

tredelse av direktivet, det vil si i en av Kommisjonens 

ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd med 

gjeldende praksis motta alle opplysninger og fullstendig 

dokumentasjon og eventuelt en invitasjon til å delta på 

slike møter. 

55) Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomførings-

rettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten 

anvendelse av forordning (EU) nr. 182/2011, hvorvidt 

tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder apparater 

som ikke oppfyller kravene, er berettiget eller ikke. 

56) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av bestemmelser i nasjonal rett som er 

vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse 

reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

57) Det bør fastsettes rimelige overgangsordninger som 

tillater at apparater gjøres tilgjengelig på markedet og 

tas i bruk, uten at de må oppfylle ytterligere produktkrav 

for apparater som allerede er brakt i omsetning i 

henhold til direktiv 2004/108/EF, før anvendelsesdatoen 

for nasjonale bestemmelser som innarbeider dette 

direktiv. Distributørene bør derfor kunne levere 

apparater som er brakt i omsetning, det vil si 

beholdninger som allerede er i distribusjonskjeden, før 

anvendelsesdatoen for nasjonale bestemmelser som 

innarbeider dette direktiv. 

58) Ettersom målet for dette direktiv, som er å sikre det 

indre markeds virkemåte gjennom krav om at utstyr skal 

holde et hensiktsmessig elektromagnetisk kompa-

tibilitetsnivå, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

medlemsstatene og derfor på grunn av direktivets 

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 

Union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

59) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 

rett bør begrenses til de bestemmelsene som utgjør en 

vesentlig endring sammenlignet med det tidligere 

direktivet. Forpliktelsen til å innarbeide de bestem-

melsene som er uendret, følger av det tidligere 

direktivet. 

60) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes 

forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 

nasjonal rett og datoene for anvendelse av direktivet 

angitt i vedlegg V — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

I dette direktiv fastsettes bestemmelser om utstyrs elektro-

magnetiske kompatibilitet. Målet med direktivet er å sikre det 

indre markeds virkemåte gjennom krav om at utstyr skal holde 

et hensiktsmessig elektromagnetisk kompatibilitetsnivå. 

Artikkel 2 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på utstyr som definert i 

artikkel 3. 

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på: 

a)  utstyr som omfattes av direktiv 1999/5/EF, 

b)  luftfartsprodukter, -deler og -utstyr som nevnt 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),  

  

(2) EUT L 79 av 19.3.2008, s. 1. 
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c)  radioutstyr som brukes av radioamatører som definert i 

radioreglementet vedtatt innenfor rammen av Den interna-

sjonale teleunions vedtekter og konvensjon(1), med mindre 

utstyret er gjort tilgjengelig på markedet, 

d)  utstyr med fysiske egenskaper som er av en slik art at: 

i) det ikke kan skape eller bidra til kraftigere elektro-

magnetisk stråling enn at radio- og telekommuni-

kasjonsutstyr og annet utstyr kan fungere som  

planlagt, og 

ii) yteevnen ikke reduseres i uakseptabel grad av de 

elektromagnetiske forstyrrelsene som vanligvis oppstår 

når det brukes som planlagt, 

e)  spesialbygd analyseutstyr beregnet på bruk av yrkesbrukere 

utelukkende ved forsknings- og utviklingsanlegg for slike 

formål. 

I henhold til bokstav c) første ledd skal byggesett for 

radioamatører og utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet og 

bygges om av radioamatører til eget bruk, ikke anses som utstyr 

som er gjort tilgjengelig på markedet. 

3.  Dersom de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I til 

utstyr nevnt i nr. 1, helt eller delvis er nærmere fastsatt i annet 

unionsregelverk, får dette direktiv ikke anvendelse eller 

opphører å få anvendelse på dette utstyret med hensyn til slike 

krav, fra datoen for gjennomføring av nevnte unionsregelverk. 

4.  Dette direktiv berører ikke anvendelsen av unions-

regelverk eller nasjonale bestemmelser om utstyrs sikkerhet. 

Artikkel 3 

Definisjoner 

1.  I dette direktiv menes med: 

1) «utstyr» ethvert apparat eller et fast anlegg, 

2) «apparat» enhver ferdig innretning eller en kombinasjon av 

innretninger som er gjort tilgjengelig på markedet i form 

av en enkelt funksjonell enhet, som er beregnet på 

sluttbrukeren og kan skape elektromagnetisk forstyrrelse, 

eller som har en virkemåte som kan påvirkes av slik 

forstyrrelse, 

  

(1) Den internasjonale teleunions vedtekter og konvensjon vedtatt på 

den ekstraordinære konferansen i Genève 1992 og endret på 

konferansen i Kyoto 1994. 

3) «fast anlegg» en bestemt kombinasjon av ulike typer 

apparater og eventuelt andre innretninger som er montert, 

installert og beregnet på permanent bruk på et 

forhåndsbestemt sted, 

4) «elektromagnetisk kompatibilitet» utstyrs evne til å virke 

tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø uten å 

forårsake uakseptable elektromagnetiske forstyrrelser for 

annet utstyr i dette miljøet, 

5) «elektromagnetisk forstyrrelse» ethvert elektromagnetisk 

fenomen som kan redusere utstyrs yteevne; en elektro-

magnetiske forstyrrelse kan være elektromagnetisk støy, 

uønskede signaler eller en endring i selve sprednings-

mediet, 

6) «immunitet» utstyrs evne til å virke som planlagt uten at 

yteevnen reduseres under påvirkning av en elektromag-

netisk forstyrrelse, 

7) «sikkerhetsformål» det formål å beskytte menneskeliv eller 

eiendom, 

8) «elektromagnetisk miljø» samtlige elektromagnetiske 

fenomener som kan observeres på et gitt sted, 

9) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av et 

apparat for distribusjon, forbruk eller bruk på unions-

markedet i forbindelse med kommersiell virksomhet, med 

eller uten vederlag, 

10) «bringe i omsetning» gjøre et apparat tilgjengelig på 

unionsmarkedet for første gang, 

11) «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som 

produserer et apparat eller får et apparat konstruert eller 

produsert, og som markedsfører dette apparatet under sitt 

navn eller varemerke, 

12) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til 

å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere 

angitte oppgaver, 

13) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som bringer et apparat fra en tredjestat i 

omsetning i Unionen, 

14) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i 

omsetningskjeden, bortsett fra produsenten eller importø-

ren, som gjør et apparat tilgjengelig på markedet,  
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15) «markedsdeltakere» produsenten, representanten, 

importøren og distributøren, 

16) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske 

kravene til et apparat er beskrevet, 

17) «harmonisert standard» en harmonisert standard som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU)  

nr. 1025/2012, 

18) «akkreditering» en akkreditering som definert i artikkel 2 

nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

19) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkredite-

ringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning 

(EF) nr. 765/2008, 

20) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de 

grunnleggende kravene i dette direktiv med hensyn til et 

apparat er oppfylt, 

21) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver sam-

svarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, 

sertifisering og inspeksjon, 

22) «tilbakekalling» alle tiltak som tar sikte på å oppnå retur  

av et apparat som allerede er gjort tilgjengelig for 

sluttbrukeren, 

23) «tilbaketrekking» alle tiltak som tar sikte på å hindre at et 

apparat i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på 

markedet, 

24) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt unionsregelverk 

som harmoniserer vilkårene for markedsføring av 

produkter, 

25) «CE-merking» merking der produsenten angir at apparatet 

oppfyller gjeldende krav fastsatt i Unionens harmonise-

ringsregelverk for slik merking. 

2.  I dette direktiv skal følgende anses som et apparat: 

1) «komponenter» eller «delenheter» som er beregnet på å 

bygges inn i et apparat av sluttbrukeren, og som kan skape 

elektromagnetisk forstyrrelse, eller som har en virkemåte 

som kan påvirkes av slik forstyrrelse, 

2) «flyttbare anlegg» definert som en kombinasjon av 

apparater og eventuelt annet utstyr som er beregnet på å 

flyttes og brukes på en rekke ulike steder. 

Artikkel 4 

Tilgjengeliggjøring på markedet og/eller ibruktaking 

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 

utstyr gjøres tilgjengelig på markedet og/eller tas i bruk bare 

dersom det er i samsvar med dette direktiv når det er riktig 

installert og vedlikeholdt og brukes til det formål det er 

beregnet på. 

Artikkel 5 

Fri omsetning av utstyr 

1.  Medlemsstatene skal ikke av grunner knyttet til 

elektromagnetisk kompatibilitet hindre at utstyr som oppfyller 

kravene i dette direktiv, gjøres tilgjengelig på markedet og/eller 

tas i bruk på deres territorium. 

2.  Kravene i dette direktiv skal ikke hindre en medlemsstat i 

å anvende følgende særlige tiltak i forbindelse med ibruktaking 

eller anvendelse av utstyr: 

a)  tiltak for å løse et eksisterende eller forutsett problem 

knyttet til elektromagnetisk kompatibilitet på et bestemt 

sted, 

b)  tiltak truffet av sikkerhetsmessige grunner for å beskytte 

offentlige telekommunikasjonsnett eller mottaker- eller 

senderstasjoner når de anvendes for sikkerhetsformål i klart 

definerte spektrumsituasjoner. 

Med forbehold for europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF 

av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder 

og tekniske forskrifter(1) skal medlemsstatene underrette 

Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene om slike særlige 

tiltak. 

De særlige tiltakene som er godkjent, skal offentliggjøres av 

Kommisjonen i Den europeiske unions tidende. 

3.  Medlemsstatene skal ikke hindre at utstyr som ikke er i 

samsvar med dette direktiv, framvises og/eller demonstreres på 

messer, utstillinger eller lignende, forutsatt at et synlig skilt 

klart angir at slikt utstyr ikke kan gjøres tilgjengelig på 

markedet og/eller tas i bruk før det er brakt i samsvar med dette 

direktiv. Demonstrasjon kan bare finne sted dersom 

hensiktsmessige tiltak er truffet for å unngå elektromagnetiske 

forstyrrelser.  

  

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37. 
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Artikkel 6 

Grunnleggende krav 

Utstyret skal oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i 

vedlegg I. 

KAPITTEL 2 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 7 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer sine apparater i omsetning, skal 

de sikre at de er konstruert og produsert i samsvar med de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I. 

2.  Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumenta-

sjonen nevnt i vedlegg II eller vedlegg III og gjennomføre den 

relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i 

artikkel 14, eller sørge for at den gjennomføres. 

Når det ved denne framgangsmåten er påvist at et apparat 

oppfyller gjeldende krav, skal produsentene utarbeide en EU-

samsvarserklæring og påføre CE-merkingen. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumenta-

sjonen og EU-samsvarserklæringen i ti år etter at apparatet er 

brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det ved serieproduksjon finnes 

framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar med dette direktiv. 

Det skal tas behørig hensyn til endringer i apparatets 

konstruksjon eller egenskaper og endringer i de harmoniserte 

standardene eller andre tekniske spesifikasjoner det vises til i 

samsvarserklæringen for et apparat. 

5.  Produsentene skal sikre at apparater som de har brakt i 

omsetning, er påført et type-, parti- eller serienummer eller en 

annen angivelse som gjør det mulig å identifisere dem, eller 

dersom dette ikke er mulig på grunn av apparatets størrelse eller 

art, at de nødvendige opplysningene gis på emballasjen eller i et 

dokument som følger med apparatet. 

6.  Produsentene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på apparatet, eller dersom dette 

ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger 

med apparatet. Adressen skal angi ett enkelt sted der 

produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives 

på et språk som sluttbrukere og markedstilsynsmyndigheter lett 

kan forstå. 

7.  Produsentene skal sikre at det med apparatet følger 

anvisninger og opplysningene nevnt i artikkel 18, på et språk 

som forbrukere og andre sluttbrukere lett kan forstå, som 

fastsatt av den berørte medlemsstaten. Slike anvisninger, 

opplysninger og eventuell merking skal være klar, forståelig og 

tydelig. 

8.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at et apparat 

som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med dette 

direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende 

tiltak for å bringe apparatet i samsvar eller om nødvendig 

trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom apparatet utgjør 

en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart underrette 

vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der 

de har gjort apparatet tilgjengelig på markedet, og gi nærmere 

opplysninger særlig om apparatets manglende samsvar og 

eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

9.  Produsentene skal på begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet gi denne alle opplysninger 

og all dokumentasjon som er nødvendig for å dokumentere 

apparatets samsvar med dette direktiv, på papir eller i 

elektronisk form og på et språk som lett kan forstås av 

vedkommende myndighet. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om alle tiltak som treffes for 

å fjerne risikoene forbundet med apparater de har brakt i 

omsetning. 

Artikkel 8 

Representanter 

1.  En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en 

representant. 

Forpliktelsene fastsatt i artikkel 7 nr. 1, og forpliktelsen til å 

utarbeide teknisk dokumentasjon nevnt i artikkel 7 nr. 2, skal 

ikke utgjøre noen del av representantens fullmakt. 

2.  En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i 

fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal gi representanten 

mulighet til å utføre minst følgende oppgaver: 

a)  kunne stille EU-samsvarserklæringen og den tekniske 

dokumentasjonen til rådighet for nasjonale markedstil-

synsmyndigheter i ti år etter at apparatet er brakt i 

omsetning, 

b)  på begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonal 

myndighet gi denne alle opplysninger og all dokumentasjon 

som er nødvendig for å dokumentere apparatets samsvar 

med regelverket, 

c)  på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter 

samarbeide med dem om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene forbundet med apparater som omfattes av 

representantens fullmakt.  
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Artikkel 9 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare apparater som er 

i samsvar med regelverket. 

2.  Før importørene bringer et apparat i omsetning, skal de 

sikre at produsenten har gjennomført den relevante fram-

gangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 14. De skal 

sikre at produsenten har utarbeidet den tekniske dokumenta-

sjonen, at apparatet er påført CE-merkingen og følges av de 

nødvendige dokumentene, og at produsenten har oppfylt 

kravene fastsatt i artikkel 7 nr. 5 og 6. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at et apparat 

ikke er i samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i 

vedlegg I, skal denne ikke bringe apparatet i omsetning før det 

er brakt i samsvar. Dersom apparatet utgjør en risiko, skal 

importøren dessuten underrette produsenten og markedstil-

synsmyndighetene om dette. 

3.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på apparatet, eller dersom dette 

ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger 

med apparatet. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk 

som sluttbrukere og markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå. 

4.  Importørene skal sikre at det med apparatet følger 

anvisninger og opplysningene nevnt i artikkel 18, på et språk 

som forbrukere og andre sluttbrukere lett kan forstå, som 

fastsatt av den berørte medlemsstaten. 

5.  Importørene skal så lenge de har ansvar for et apparat, 

sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter dets 

samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I, i 

fare. 

6.  Importører som anser eller har grunn til å tro at et apparat 

som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med dette 

direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende 

tiltak for å bringe apparatet i samsvar eller om nødvendig 

trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom apparatet utgjør 

en risiko, skal importørene dessuten umiddelbart underrette 

vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstatene der 

de har gjort apparatet tilgjengelig på markedet, og gi nærmere 

opplysninger særlig om apparatets manglende samsvar og 

eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

7.  Importørene skal i ti år etter at apparatet er brakt i 

omsetning, kunne stille en kopi av EU-samsvarserklæringen til 

rådighet for markedstilsynsmyndighetene, og sikre at den 

tekniske dokumentasjonen på anmodning kan gjøres tilgjen-

gelig for disse myndighetene. 

8.  Importørene skal på begrunnet anmodning fra en vedkom-

mende nasjonal myndighet gi denne alle opplysninger og all 

dokumentasjon som er nødvendig for å dokumentere apparatets 

samsvar med regelverket, på papir eller i elektronisk form og på 

et språk som lett kan forstås av vedkommende myndighet. De 

skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med 

denne om alle tiltak som treffes for å fjerne risikoene forbundet 

med apparater de har brakt i omsetning. 

Artikkel 10 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør et apparat tilgjengelig på 

markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til 

kravene i dette direktiv. 

2.  Før distributørene gjør et apparat tilgjengelig på markedet, 

skal de kontrollere at apparatet er påført CE-merkingen, at det 

følges av de nødvendige dokumentene og av anvisninger og 

opplysningene nevnt i artikkel 18, på et språk som lett kan 

forstås av forbrukerne og andre sluttbrukere i den medlems-

staten der apparatet skal gjøres tilgjengelig på markedet, samt at 

produsenten og importøren har oppfylt kravene i henholdsvis 

artikkel 7 nr. 5 og 6 og artikkel 9 nr. 3. 

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at et apparat 

ikke er i samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i 

vedlegg I, skal denne ikke gjøre apparatet tilgjengelig på 

markedet før det er brakt i samsvar. Dersom apparatet utgjør en 

risiko, skal distributøren dessuten underrette produsenten eller 

importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Distributørene skal så lenge de har ansvar for et apparat, 

sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter dets 

samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I, i 

fare. 

4.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at et 

apparat som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i 

samsvar med dette direktiv, skal sørge for at det blir truffet 

nødvendige korrigerende tiltak for å bringe apparatet i samsvar 

eller om nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. 

Dersom apparatet utgjør en risiko, skal distributørene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 

de medlemsstatene der de har gjort apparatet tilgjengelig på 

markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om apparatets 

manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

5.  Distributørene skal på begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, på papir eller i elektronisk 

form, gi denne alle opplysninger og all dokumentasjon som er 

nødvendig for å dokumentere apparatets samsvar med 

regelverket. De skal på anmodning fra nevnte myndighet 

samarbeide med denne om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene forbundet med apparater de har gjort tilgjengelig på 

markedet.  
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Artikkel 11 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som 

produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser i 

henhold til artikkel 7 når den bringer et apparat i omsetning 

under eget navn eller varemerke eller endrer et apparat som 

allerede er brakt i omsetning, på en slik måte at det kan påvirke 

apparatets samsvar med dette direktiv. 

Artikkel 12 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende for 

markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert et apparat til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert et apparat til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i 

første ledd, i ti år etter at apparatet er levert til dem, og i ti år 

etter at de har levert apparatet. 

KAPITTEL 3 

UTSTYRETS SAMSVAR 

Artikkel 13 

Formodning om samsvar for utstyr 

Utstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder eller deler 

av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal formodes å oppfylle de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I som omfattes av 

disse standardene eller deler av dem. 

Artikkel 14 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering av apparater 

Apparaters samsvar med de grunnleggende kravene nevnt i 

vedlegg I, skal dokumenteres ved hjelp av en av følgende 

framgangsmåter for samsvarsvurdering: 

a)  intern produksjonskontroll fastsatt i vedlegg II, 

b)  EU-typeprøving etterfulgt av typesamsvar på grunnlag av 

intern produksjonskontroll fastsatt i vedlegg III. 

Produsenten kan velge å begrense anvendelsen av fram-

gangsmåten nevnt i første ledd bokstav b), til visse aspekter ved 

de grunnleggende kravene, forutsatt at framgangsmåten nevnt i 

første ledd bokstav a), anvendes på de andre aspektene ved de 

grunnleggende kravene. 

Artikkel 15 

EU-samsvarserklæring 

1.  EU-samsvarserklæringen skal bekrefte at det er 

dokumentert at de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I, 

er oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal utformes i henhold til 

malen i vedlegg IV, inneholde de elementene som er angitt i de 

relevante modulene i vedlegg II og III, og oppdateres 

kontinuerlig. Den skal oversettes til det eller de språkene som 

kreves av den medlemsstaten der apparatet bringes i omsetning 

eller gjøres tilgjengelig på markedet. 

3.  Dersom et apparat omfattes av mer enn én unionsrettsakt 

som krever en EU-samsvarserklæring, skal det utarbeides en 

enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle slike 

unionsrettsakter. Erklæringen skal angi hvilke unionsrettsakter 

den gjelder, herunder henvisninger til hvor de er kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produ-

senten seg ansvaret for at apparatet oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

Artikkel 16 

Allmenne prinsipper for CE-merking 

CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i 

artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 17 

Regler og vilkår for påføring av CE-merking 

1.  CE-merkingen skal påføres apparatet eller apparatets 

merkeplate slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan slettes. 

Dersom apparatets art gjør at dette ikke er mulig eller berettiget, 

skal den påføres emballasjen og følgedokumentene. 

2.  CE-merkingen skal påføres før apparatet bringes i 

omsetning. 

3.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger 

for å sikre at reglene for CE-merkingen anvendes korrekt, og 

treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen.  
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Artikkel 18 

Opplysninger om bruken av apparatet 

1.  Med apparatet skal det følge opplysninger om eventuelle 

særlige forholdsregler som skal tas når apparatet monteres, 

installeres, vedlikeholdes eller brukes, for å sikre at apparatet 

når det tas i bruk oppfyller de grunnleggende kravene fastsatt i 

vedlegg I nr. 1. 

2.  Apparater som det ikke er sikkert at oppfyller de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I nr. 1 i boligområder, 

skal følges av en tydelig angivelse av denne bruksbegrens-

ningen, eventuelt også på emballasjen. 

3.  Bruksanvisningen som følger med apparatet, skal 

inneholde de opplysningene som kreves for at apparatet skal 

kunne brukes i samsvar med det formål det er beregnet på. 

Artikkel 19 

Faste anlegg 

1.  Apparater som er gjort tilgjengelig på markedet, og som 

kan bygges inn i et fast anlegg, skal omfattes av alle relevante 

bestemmelser om apparater fastsatt i dette direktiv. 

Kravene i artikkel 6–12 og artikkel 14–18 skal imidlertid ikke 

være obligatoriske for apparater som er beregnet på å bygges 

inn i et bestemt fast anlegg, og som ellers ikke er gjort 

tilgjengelig på markedet. 

I slike tilfeller skal det faste anleggets identitet og dets 

egenskaper med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet 

framgå av den medfølgende dokumentasjonen, som også skal 

angi hvilke forholdsregler som skal tas når apparatet bygges inn 

i det faste anlegget, for å unngå at innbyggingen reduserer 

samsvaret i dette anlegget. Den skal også inneholde 

opplysningene nevnt i artikkel 7 nr. 5 og 6 og artikkel 9 nr. 3. 

Den gode tekniske praksisen nevnt i vedlegg 1 nr. 2, skal 

dokumenteres, og dokumentasjonen skal være tilgjengelig for 

inspeksjon av de relevante nasjonale myndigheter hos den eller 

de ansvarlige personene så lenge det faste anlegget er i drift. 

2.  Dersom det er tegn på at det faste anlegget ikke oppfyller 

kravene, særlig dersom det er framsatt klager om forstyrrelser 

forårsaket av anlegget, kan vedkommende myndigheter i den 

berørte medlemsstaten anmode om bevis på at det faste 

anlegget oppfyller kravene, og eventuelt innlede en vurdering. 

Dersom manglende samsvar fastslås, skal vedkommende 

myndigheter kreve at egnede tiltak treffes for å bringe det faste 

anlegget i samsvar med de grunnleggende kravene fastsatt i 

vedlegg I. 

3.  Medlemsstatene skal fastsette de nødvendige bestemmel-

sene for å utpeke den eller de personene som skal ha ansvar for 

å fastslå om et fast anlegg oppfyller de relevante grunnleggende 

kravene. 

KAPITTEL 4 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 20 

Underretning 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurdering som tredjemann i henhold til dette direktiv. 

Artikkel 21 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som 

skal ha ansvar for å opprette og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvur-

deringsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder samsvar 

med artikkel 26. 

2.  Medlemsstatene kan beslutte at vurdering og tilsyn som 

nevnt i nr. 1, skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som definert i og i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008. 

3.  Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte 

overlater vurderingen, meldingen eller tilsynet nevnt i nr. 1, til 

et organ som ikke er en statlig instans, skal vedkommende 

organ være en juridisk person og være tilsvarende underlagt 

kravene i artikkel 22. I tillegg skal det ha truffet tiltak til 

dekning av erstatningsansvar som kan oppstå som følge av dets 

virksomhet. 

4.  Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvaret for de 

oppgavene som utføres av organet nevnt i nr. 3. 

Artikkel 22 

Krav til meldermyndigheter 

1.  En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det 

ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderings-

organene. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og skal drives 

på en slik måte at det sikres at dens virksomhet er objektiv og 

upartisk.  
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3.  En meldermyndighet skal være organisert på en slik måte 

at alle beslutninger om melding av et samsvarsvurderingsorgan 

treffes av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført 

vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utføre noen av 

de oppgavene som samsvarsvurderingsorganer utfører, eller yte 

rådgivningstjenester på forretningsmessig eller konkurranse-

messig grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den 

innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig stort 

kvalifisert personale til rådighet til å kunne utføre sine oppgaver 

på en tilfredsstillende måte. 

Artikkel 23 

Meldermyndigheters opplysningsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine fram-

gangsmåter for vurdering og melding av samsvarsvurderingsor-

ganer og kontroll av meldte organer, samt om eventuelle 

endringer av disse framgangsmåtene. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 24 

Krav til meldte organer 

1.  I forbindelse med melding skal et samsvarsvur-

deringsorgan oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til en 

medlemsstats nasjonale rett og være et rettssubjekt. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredje-

mannsorgan som er uavhengig av organisasjonen eller apparatet 

det vurderer. 

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon 

som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produk-

sjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av apparater 

som organet vurderer, kan anses å være et slikt organ, forutsatt 

at det påvises at organet er uavhengig og at det ikke foreligger 

interessekonflikter. 

4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og 

personalet som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, 

skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, 

kjøper, eier eller vedlikeholder av apparater som de vurderer, 

og heller ikke være representant for noen av disse partene. 

Dette skal ikke hindre bruk av vurderte apparater som er 

nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller 

bruk av slike apparater for personlige formål. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personalet 

som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke 

delta direkte i utforming, produksjon eller konstruksjon, 

markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av disse 

apparatene, og heller ikke representere parter som deltar i slik 

virksomhet. De skal ikke delta i noen form for virksomhet som 

kan påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i 

forbindelse med samsvarsvurderingsvirksomhet de er meldt for. 

Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks 

eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortro-

ligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes 

samsvarsvurderingsvirksomhet. 

5.  Samsvarsvurderingsorganene og deres personale skal 

utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige 

integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det 

aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for 

press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan 

påvirke deres skjønn eller resultatene av deres sam-

svarsvurderingsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller 

grupper av personer som berøres av resultatene av denne 

virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle 

samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til 

vedlegg III, og som det er meldt for, uansett om disse 

oppgavene utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på 

dets vegne og ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver 

framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller 

kategori av apparater som det er meldt for, ha til rådighet 

nødvendig(e): 

a)  personale med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant 

erfaring til å utføre samsvarsvurderingsoppgavene, 

b)  beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som 

sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse framgangs-

måtene. Organet skal ha egnede retningslinjer og fram-

gangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører som 

meldt organ, og annen virksomhet, 

c)  framgangsmåter for utførelse av virksomheten, som tar 

behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det 

driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det 

aktuelle apparatets teknologi samt produksjonsprosessens 

masse- eller seriepreg.  
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Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på 

en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderingsvirk-

somheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle 

nødvendige anlegg. 

7.  Personale med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger 

skal ha: 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all 

samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderings-

organet er meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for 

vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å 

utføre slike vurderinger, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I, de gjeldende 

harmoniserte standardene og de relevante bestemmelsene  

i Unionens harmoniseringsregelverk og i nasjonal 

lovgivning, 

d)  kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og 

rapporter som viser at vurderingene er utført. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres 

øverste ledelse og personalet med ansvar for å utføre 

samsvarsvurderinger er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse 

og til personalet med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av 

resultatet av slike vurderinger. 

9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring 

med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til nasjonal rett, 

eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvur-

deringen. 

10.  Samsvarsvurderingsorganets personale skal være 

underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de 

innhenter når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg III, 

eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, 

unntatt overfor vedkommende myndigheter i den medlems-

staten der det utøver sin virksomhet. Eiendomsretten skal 

vernes. 

11.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at 

deres personale med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og 

virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer 

opprettet i henhold til Unionens gjeldende harmoniserings-

regelverk, og skal anvende de forvaltningsvedtakene og 

dokumentene som er resultat av denne gruppens arbeid, som 

generelle retningslinjer. 

Artikkel 25 

Formodning om samsvar for meldte organer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det overholder 

kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standardene eller 

deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal det formodes å oppfylle 

kravene i artikkel 24 i den utstrekning de gjeldende 

harmoniserte standardene omfatter disse kravene. 

Artikkel 26 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i 

forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør 

eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller 

datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 24 og underrette 

meldermyndigheten om dette. 

2.  Meldte organer skal påta seg det fulle ansvaret for de 

oppgavene som blir utført av underleverandører eller 

datterforetak, uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et 

datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4.  Meldte organer skal kunne stille til rådighet for melder-

myndigheten de relevante dokumentene om vurderingen av 

underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de 

oppgavene de har utført i henhold til vedlegg III. 

Artikkel 27 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal inngi en søknad om 

melding for meldermyndigheten i den medlemsstaten der det er 

opprettet. 

2.  Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse  

av den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de sam-

svarsvurderingsmodulene og det eller de apparatene som 

organet hevder å være kompetent for, samt eventuelt et 

akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som bekrefter at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 24. 

3.  Dersom det berørte samsvarsvurderingsorganet ikke kan 

framlegge et akkrediteringsbevis, skal det gi melder-

myndigheten all dokumentasjon som er nødvendig for å 

verifisere, anerkjenne og føre regelmessig tilsyn med at organet 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 24.  
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Artikkel 28 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvurderings-

organer som har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 24. 

2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om 

samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de aktuelle sam-

svarsvurderingsmodulene og det eller de aktuelle apparatene, 

samt relevant attestasjon på kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis 

som nevnt i artikkel 27 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som 

bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

ordningene som er innført for å sikre at det vil bli ført 

regelmessig tilsyn med organet, og at organet fortsatt vil 

oppfylle kravene fastsatt i artikkel 24. 

5.  Det berørte organet kan utøve virksomhet som meldt 

organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene 

ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker for  

en melding der det er benyttet et akkrediteringsbevis, eller 

innen to måneder for en melding der det ikke er benyttet slik 

akkreditering. 

Bare et slikt organ skal anses som et meldt organ i henhold til 

dette direktiv. 

6.  Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endringer 

av meldingen. 

Artikkel 29 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele et meldt organ et identifika-

sjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er 

meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organene 

som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder identifika-

sjonsnumrene de har fått tildelt, og den virksomheten de er 

meldt for. 

Kommisjonen skal sørge for at listen ajourføres. 

Artikkel 30 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom en meldermyndighet har fastslått eller er blitt 

underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 24, eller at det ikke oppfyller sine 

forpliktelser, skal meldermyndigheten begrense, midlertidig 

oppheve eller trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor 

alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller 

forpliktelsene er. Den skal umiddelbart underrette Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensing, midlertidig oppheving eller til-

baketrekking av en melding eller dersom det meldte organet har 

opphørt sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe 

egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir behandlet 

av et annet meldt organ eller stilles til rådighet for de ansvarlige 

meldermyndighetene og markedstilsynsmyndighetene på deres 

anmodning. 

Artikkel 31 

Tvil om meldte organers kompetanse 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil 

om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

kompetansen til et meldt organ eller om et meldt organ fortsatt 

oppfyller de kravene og det ansvaret det er underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommi-

sjonen alle opplysninger om grunnlaget for meldingen eller 

opprettholdelsen av vedkommende meldte organs kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 

som den innhenter under sine undersøkelser, behandles 

fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av 

meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter rådgivnings-

prosedyren nevnt i artikkel 41 nr. 2. 

Artikkel 32 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger etter 

framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg III. 

2.  Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i 

forhold til målet, slik at markedsdeltakere ikke pålegges 

unødvendige byrder.  
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Samsvarsvurderingsorganene skal utøve sin virksomhet slik at 

det tas behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor 

det driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det 

aktuelle apparatets teknologi samt produksjonsprosessens 

masse- eller seriepreg. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den graden av 

nøyaktighet og det vernenivået som kreves for at apparatet skal 

være i samsvar med dette direktiv. 

3.  Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har 

oppfylt de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I eller 

tilsvarende harmoniserte standarder eller andre tekniske 

spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede 

korrigerende tiltak, og ikke utstede et sertifikat. 

4.  Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av 

samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at et apparat 

ikke lenger oppfyller kravene, skal det kreve at produsenten 

treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om nødvendig 

midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom 

de ikke har den ønskede virkningen, skal det meldte organet 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle 

sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

Artikkel 33 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Medlemsstatene skal sikre at det er adgang til å klage på 

beslutninger truffet av meldte organer. 

Artikkel 34 

Meldte organers opplysningsplikt 

1.  De meldte organene skal underrette meldermyndigheten 

om: 

a)  alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving 

eller tilbaketrekking av et sertifikat, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller 

vilkårene for melding, 

c)  alle anmodninger de har mottatt fra markedstil-

synsmyndighetene vedrørende opplysninger om sam-

svarsvurderingsvirksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er  

utøvd innenfor rammen av meldingen, og all annen 

virksomhet, herunder virksomhet og underleveranser over 

landegrensene. 

2.  De meldte organene skal gi de andre organene som er 

meldt i henhold til dette direktiv, og som utøver tilsvarende 

samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme 

apparatene, relevante opplysninger om spørsmål som gjelder 

negative og, på anmodning, positive resultater av samsvarsvur-

deringer. 

Artikkel 35 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfarings-

utveksling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter 

med ansvar for meldingspolitikken. 

Artikkel 36 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og 

samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til dette 

direktiv, blir iverksatt og forvaltet på en hensiktsmessig måte i 

form av en sektorgruppe av meldte organer. 

Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, 

deltar i arbeidet til denne gruppen, enten direkte eller gjennom 

utpekte representanter. 

KAPITTEL 5 

TILSYN MED OG KONTROLL AV APPARATER SOM 

INNFØRES PÅ UNIONSMARKEDET, OG 

UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM 

BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 37 

Tilsyn med og kontroll av apparater som innføres på 

unionsmarkedet 

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF)  

nr. 765/2008 får anvendelse på apparater. 

Artikkel 38 

Framgangsmåte for håndtering av apparater som utgjør en 

risiko på nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat 

har tilstrekkelig grunn til å anta at et apparat som omfattes av 

dette direktiv, utgjør en risiko for forhold som gjelder vern av 

allmenne interesser som omfattes av dette direktiv, skal de 

utføre en vurdering av det aktuelle apparatet som omfatter alle 

relevante krav fastsatt i dette direktiv. De berørte markeds-

deltakerne skal samarbeide med markedstilsynsmyndighetene 

om dette når det er nødvendig. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med 

vurderingen nevnt i første ledd, finner at apparatet ikke 

oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv, skal de omgående 

kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede 

korrigerende tiltak for å bringe apparatet i samsvar med disse 

kravene, trekke apparatet tilbake fra markedet eller tilbakekalle 

det innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art.  



Nr. 39/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante 

meldte organet om dette. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 

tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det 

manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale 

territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de 

tiltakene de har pålagt markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende 

tiltak treffes med hensyn til alle aktuelle apparater som den har 

gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4.  Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer 

tilstrekkelige korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet 

ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede 

midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring 

av apparatet på sitt nasjonale marked, trekke apparatet tilbake 

fra dette markedet eller tilbakekalle det. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd, skal omfatte alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er 

nødvendige for å identifisere det apparatet som ikke oppfyller 

kravene, apparatets opprinnelse, det påståtte manglende 

samsvarets art og hvilken risiko dette medfører, arten og 

varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet, og de 

argumentene som den berørte markedsdeltakeren har  

framsatt. Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det 

manglende samsvaret skyldes: 

a)  at apparatet ikke oppfyller kravene som er knyttet til 

forhold som gjelder vern av allmenne interesser som 

omfattes av dette direktiv, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standardene som er nevnt i 

artikkel 13, og som danner grunnlag for en samsvars-

formodning. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som 

innledet framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal 

omgående underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene om eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle 

tilleggsopplysninger de måtte ha om det aktuelle apparatets 

manglende samsvar, samt om eventuelle innvendinger de måtte 

ha mot det vedtatte nasjonale tiltaket. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av 

opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd, ikke er kommet 

innvendinger fra verken en medlemsstat eller Kommisjonen når 

det gjelder et midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal 

tiltaket anses som berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede 

begrensende tiltak med hensyn til det aktuelle apparatet, for 

eksempel at apparatet trekkes tilbake fra markedet. 

Artikkel 39 

Unionsframgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten nevnt i artikkel 38  

nr. 3 og 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av 

en medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et 

nasjonalt tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommi-

sjonen omgående innlede samråd med medlemsstatene og den 

eller de berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale 

tiltaket. Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av denne 

vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om 

det nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene 

og umiddelbart oversende den til dem og til den eller de berørte 

markedsdeltakerne. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal 

alle medlemsstater treffe de nødvendige tiltak for å sikre at 

apparatet som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra deres 

marked, og underrette Kommisjonen om dette. Dersom det 

nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den berørte 

medlemsstaten trekke tiltaket tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og 

apparatets manglende samsvar tilskrives mangler ved de 

harmoniserte standardene nevnt i artikkel 38 nr. 5 bokstav b) i 

dette direktiv, skal Kommisjonen anvende framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012. 

Artikkel 40 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 38 skal en medlemsstat 

pålegge den berørte markedsdeltakeren å bringe det manglende 

samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår ett av 

følgende tilfeller: 

a)  CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning 

(EF) nr. 765/2008 eller artikkel 17 i dette direktiv, 

b)  CE-merkingen er ikke påført, 

c)  det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring,  
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d)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte, 

e)  teknisk dokumentasjon er enten ikke tilgjengelig eller er 

ikke fullstendig, 

f)  opplysningene nevnt i artikkel 7 nr. 6 eller artikkel 9 nr. 3, 

mangler, er uriktige eller ufullstendige, 

g)  eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 7 

eller 9, er ikke oppfylt. 

2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, 

skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring av apparatet på 

markedet eller sikre at det blir tilbakekalt eller trukket tilbake 

fra markedet. 

KAPITTEL 6 

KOMITÉ, OVERGANGSBESTEMMELSER OG 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 41 

Komitéprosedyre 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for elektro-

magnetisk kompatibilitet. 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.  Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen i enhver sak 

der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til forordning 

(EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan dessuten i samsvar med sin forretningsorden 

undersøke ethvert annet spørsmål om anvendelsen av dette 

direktiv som reises enten av komiteens leder eller av en 

medlemsstats representant. 

Artikkel 42 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved markedsdeltakeres overtredelse av intern-

rettslige bestemmelser vedtatt i henhold til dette direktiv, og 

skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene 

håndheves. Nevnte regler kan omfatte strafferettslige 

sanksjoner for alvorlige overtredelser. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 43 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal ikke hindre at utstyr som omfattes av og 

er i samsvar med direktiv 2004/108/EF, og som er brakt i 

omsetning før 20. april 2016, gjøres tilgjengelig på markedet 

og/eller tas i bruk. 

Artikkel 44 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 19. april 2016 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 2 nr. 2, artikkel 3 nr. 1 punkt 9–25, artikkel 

4, artikkel 5 nr. 1, artikkel 7–12, artikkel 15, 16 og 17, artikkel 

19 nr. 1 første ledd, artikkel 20–43 og vedlegg II, III og IV. De 

skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. april 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

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

direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en 

erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til 

direktivet som oppheves ved dette direktiv, skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen 

og ordlyden i erklæringen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 45 

Oppheving 

Direktiv 2004/108/EF oppheves med virkning fra  

20. april 2016, uten at dette berører medlemsstatenes 

forpliktelser med hensyn til fristen for innarbeiding i nasjonal 

rett og datoene for anvendelse av direktivet angitt i vedlegg V. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VI. 

Artikkel 46 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort 

i Den europeiske unions tidende. 
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Artikkel 1, artikkel 2, artikkel 3 nr. 1 punkt 1–8, artikkel 3 nr. 2, artikkel 5 nr. 2 og 3, artikkel 6, artikkel 

13, artikkel 19 nr. 3 og vedlegg I får anvendelse fra 20. april 2016. 

Artikkel 47 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 Formann President 

 _____  
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VEDLEGG I 

GRUNNLEGGENDE KRAV 

1. Allmenne krav 

 Utstyr skal med hensyn til det nåværende utviklingstrinn i teknikken være utformet og produsert på en måte som 

sikrer at: 

a)  den elektromagnetiske forstyrrelsen som oppstår, ikke er sterkere enn at radio- og telekommunikasjonsutstyr 

eller annet utstyr kan fungere som planlagt, 

b)  det har en grad av immunitet mot elektromagnetisk forstyrrelse som kan forventes i forbindelse med planlagt 

bruk, som gjør at det fungerer uten at den planlagte yteevnen reduseres i uakseptabel grad. 

2. Særlige krav til faste anlegg 

 Installering og planlagt bruk av deler 

 Et fast anlegg skal installeres i samsvar med god teknisk praksis samtidig som det tas hensyn til opplysningene om 

planlagt bruk av delene, med sikte på å oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i nr. 1. 

 ______  
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VEDLEGG II 

MODUL A: INTERN PRODUKSJONSKONTROLL 

1.  Intern produksjonskontroll er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller 

forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3, 4 og 5 i dette vedlegg, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det aktuelle 

apparatet oppfyller de kravene i dette direktiv som får anvendelse på dem. 

2. Vurdering av elektromagnetisk kompatibilitet 

 Produsenten skal foreta en vurdering av apparatets elektromagnetiske kompatibilitet på grunnlag av de relevante 

fenomener, med sikte på å oppfylle de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I nr. 1. 

 I vurderingen av elektromagnetisk kompatibilitet skal det tas hensyn til alle vanlige planlagte driftsforhold. 

Dersom apparatet kan konfigureres på ulike måter, skal det gjennom vurderingen av elektromagnetisk 

kompatibilitet fastslås om apparatet oppfyller de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I nr. 1, i alle de mulige 

konfigurasjoner produsenten har angitt som representative for apparatets planlagte bruk. 

3. Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om 

apparatet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av 

risiko. 

 Den tekniske dokumentasjonen skal angi de gjeldende kravene og skal i den grad det er relevant for vurderingen, 

omfatte apparatets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal, så langt det er 

relevant, minst inneholde: 

a)  en allmenn beskrivelse av apparatet, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer osv., 

c)  beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan apparatet 

virker, 

d)  en fortegnelse over de harmoniserte standardene som er helt eller delvis anvendt, og som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom disse harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende kravene i dette direktiv, herunder 

en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis 

er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt, 

e)  resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

f)  prøvingsrapporter. 

4. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at de 

produserte apparatene er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3 i dette vedlegg, og oppfyller 

de grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg I nr. 1. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt apparat som oppfyller de gjeldende kravene i dette 

direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for en apparatmodell og sammen med den tekniske 

dokumentasjonen kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at apparatet er brakt i 

omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilket apparat den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 
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6. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 5, kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, 

forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG III 

DEL A 

Modul B: EU-typeprøving 

1.  EU-typeprøving er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker den 

tekniske konstruksjonen av et apparat og kontrollerer og bekrefter at den tekniske konstruksjonen oppfyller de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg 1 nr. 1. 

2.  EU-typeprøving skal gjennomføres som en vurdering av egnetheten til apparatets tekniske konstruksjon ved en 

undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3, uten undersøkelse av eksemplaret 

(konstruksjonstype). Den kan begrenses til visse aspekter ved de grunnleggende kravene som angitt av 

produsenten eller dennes representant. 

3.  Produsenten skal inngi søknad om EU-typeprøving til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal angi de aspektene ved de grunnleggende kravene som anmodningen om prøving gjelder, og skal 

inneholde: 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om apparatet 

er i samsvar med de gjeldende kravene i dette direktiv, og skal inneholde en tilfredsstillende analyse og 

vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi de gjeldende kravene og skal i den grad det er 

relevant for vurderingen, omfatte apparatets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske 

dokumentasjonen skal, så langt det er relevant, minst inneholde: 

i) en allmenn beskrivelse av apparatet, 

ii) konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer 

osv., 

iii) beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan 

apparatet virker, 

iv) en fortegnelse over de harmoniserte standardene som er helt eller delvis anvendt, og som det er 

offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom disse harmoniserte 

standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende 

kravene i dette direktiv, herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. 

Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler 

som er anvendt, 

v) resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

vi) prøvingsrapporter. 

4.  Det meldte organet skal undersøke den tekniske dokumentasjonen for å vurdere om apparatets tekniske 

konstruksjon er tilfredsstillende med hensyn til de aspektene ved de grunnleggende kravene som anmodningen 

om prøving gjelder. 

5.  Det meldte organet skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver de tiltakene som er truffet i samsvar med 

nr. 4, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, skal det meldte 

organet offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten bare med produsentens samtykke. 

6.  Dersom typen oppfyller kravene i dette direktiv som får anvendelse på det aktuelle apparat, skal det meldte 

organet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og 

adresse, konklusjonene fra undersøkelsen, aspektene ved de grunnleggende kravene som er prøvd, eventuelle 

vilkår for sertifikatets gyldighet og de opplysningene som kreves for å identifisere den godkjente typen. EU-

typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg. 

 EU-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne 

vurdere om de produserte apparatene er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere apparatene i 

bruk. 
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 Dersom typen ikke oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv, skal det meldte organet nekte å utstede et  

EF-typeprøvingssertifikat, underrette søkeren om dette og gi en detaljert begrunnelse for avslaget. 

7.  Det meldte organet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende 

utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller de gjeldende kravene i dette 

direktiv, og bestemme om slike endringer krever ytterligere undersøkelser. I så tilfelle skal det meldte organet 

underrette produsenten om dette. 

 Produsenten skal underrette det meldte organet som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen for  

EU-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om apparatet er i 

samsvar med de grunnleggende kravene i dette direktiv eller vilkårene for sertifikatets gyldighet. Slike endringer 

krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet. 

8.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om de EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle 

tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig 

for meldermyndigheten fortegnelsen over slike sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått, midlertidig 

opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om de EU-typeprøvingssertifikatene og/eller 

eventuelle tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, 

og, på anmodning, om slike sertifikater og/eller tillegg til dem som det har utstedt. 

 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av  

EU-typeprøvingssertifikatene og/eller tillegg til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en 

kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som det meldte organet har 

gjennomført. Det meldte organet skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg 

samt de tekniske dataene, herunder dokumentasjonen som er innsendt av produsenten, fram til sertifikatets 

gyldighetsperiode utløper. 

9.  Produsenten skal kunne stille en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske 

dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at apparatet er brakt i omsetning. 

10.  Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene angitt i nr. 7 og 9, forutsatt 

at de er angitt i fullmakten. 

DEL B 

Modul C: Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll 

1.  Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering 

der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 3 og sikrer og erklærer at de aktuelle apparatene er i 

samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de kravene i dette direktiv som 

får anvendelse på dem. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at de 

produserte apparatene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller 

de kravene i dette direktiv som får anvendelse på dem. 

3. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

3.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt apparat som er i samsvar med typen beskrevet i  

EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

3.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver apparatmodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at apparatet er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen 

skal angi hvilken apparatmodell den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

4. Representant 

 Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3, kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, 

forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 ______ 
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VEDLEGG IV 

EU-samsvarserklæring (nr. XXX)(1) 

1.  Apparatmodell/produkt (produkt-, type-, parti- eller serienummer): 

2.  Produsentens eller representantens navn og adresse: 

3.  Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eneansvar. 

4.  Erklæringens gjenstand (identifikasjon av apparatet som gjør det mulig å spore det; kan ved behov omfatte et 

fargebilde som er tilstrekkelig tydelig til at apparatet kan identifiseres): 

5.  Erklæringens gjenstand som beskrevet ovenfor er i samsvar med Unionens gjeldende harmoniseringsregelverk: 

6.  Henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er anvendt, herunder datoen for standarden, eller 

henvisninger til andre tekniske spesifikasjoner, herunder datoen for spesifikasjonen, det erklæres samsvar med: 

7.  Dersom det er relevant: Det meldte organet … (navn, nummer) har utført … (beskrivelse av inngrepet) og utstedt 

sertifikatet: 

8.  Tilleggsopplysninger: 

 Undertegnet for og på vegne av: 

 (sted og dato for utstedelse): 

 (navn, stilling) (underskrift): 

 ______ 

  

(1) Produsenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer. 
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VEDLEGG V 

Frist for innarbeiding i nasjonal rett og anvendelsesdato 

(nevnt i artikkel 45) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

2004/108/EF 20. januar 2007 20. juli 2007 
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VEDLEGG VI 

Sammenligningstabell 

Direktiv 2004/108/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 og artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2 bokstav a)–c) 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 2 nr. 2 bokstav d) 

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 2 nr. 3 

Artikkel 1 nr. 5 Artikkel 2 nr. 4 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav a) Artikkel 3 nr. 1 punkt 1) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav b) Artikkel 3 nr. 1 punkt 2) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav c) Artikkel 3 nr. 1 punkt 3) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav d) Artikkel 3 nr. 1 punkt 4) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav e) Artikkel 3 nr. 1 punkt 5) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav f) Artikkel 3 nr. 1 punkt 6) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav g) Artikkel 3 nr. 1 punkt 7) 

Artikkel 2 nr. 1 bokstav h) Artikkel 3 nr. 1 punkt 8) 

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 3 nr. 2 

Artikkel 3 Artikkel 4 

Artikkel 4 Artikkel 5 

Artikkel 5 Artikkel 6 

Artikkel 6 Artikkel 13 

Artikkel 7 Artikkel 14 

Artikkel 8 Artikkel 16 og 17 

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 7 nr. 5 

Artikkel 9 nr. 2 Artikkel 7 nr. 6 

Artikkel 9 nr. 3 Artikkel 18 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 4 Artikkel 18 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 5 Artikkel 18 nr. 3 

Artikkel 10 og 11 Artikkel 37, 38 og 39 

Artikkel 12 Kapittel 4 

Artikkel 13 Artikkel 19 

Artikkel 14 Artikkel 45 

Artikkel 15 Artikkel 43 

Artikkel 16 Artikkel 44 

Artikkel 17 Artikkel 46 

Artikkel 18 Artikkel 47 

Vedlegg I Vedlegg I 
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Direktiv 2004/108/EF Dette direktiv 

Vedlegg II og vedlegg IV nr. 1 Vedlegg II 

Vedlegg III Vedlegg III 

Vedlegg IV nr. 2 Vedlegg IV 

Vedlegg V Artikkel 16 og 17 

Vedlegg VI Artikkel 24 

Vedlegg VII Vedlegg VI 
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET 

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til 
forordning (EU) nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» 
innenfor rammen av komitéframgangsmåten i henhold til vedlegg I til rammeavtalen om forbindelsene 
mellom Europaparlamentet og Europakommisjonen. Møtene i komiteen omfattes dermed av virkeområdet 
for nr. 15 i rammeavtalen når og i den utstrekning andre forhold drøftes. 

 __________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/34/EU 

av 26. februar 2014 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i 

eksplosjonsfarlige omgivelser (omarbeiding)(*) 

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 regelverksprosedyren(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF av  

23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes 

lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i 

eksplosjonsfarlige omgivelser(3) er blitt betydelig 

endret(4). Ettersom det skal gjøres ytterligere endringer, 

bør nevnte direktiv av klarhetshensyn omarbeides. 

2)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkredi-

tering og markedstilsyn for markedsføring av produk-

ter(5) fastsetter regler for akkreditering av samsvarsvur-

deringsorganer, en ramme for markedstilsyn med og 

kontroll av produkter fra tredjestater samt allmenne 

prinsipper for CE-merking. 

3)  Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF 

av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 29.3.2014,  

s. 309, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2016 av 

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 11. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 105. 

(2) Europaparlamentets holdning av 5. februar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. februar 2014. 

(3) EFT L 100 av 19.4.1994, s. 1. 

(4) Se vedlegg XI del A. 

(5) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

produkter(6) fastsetter felles prinsipper og referansebe-

stemmelser som skal få anvendelse på tvers av 

sektorregelverk, for å gi et ensartet grunnlag for revisjon 

eller omarbeiding av slikt regelverk. Direktiv 94/9/EF 

bør tilpasses nevnte beslutning. 

4)  Dette direktiv omfatter produkter som er nye på 

unionsmarkedet når de bringes i omsetning, det vil si de 

er enten nye produkter som er framstilt av en produsent 

etablert i Unionen, eller produkter, uansett om de er nye 

eller brukte, som er importert fra en tredjestat. 

5)  Dette direktiv bør få anvendelse på alle former for 

levering, herunder fjernsalg. 

6)  Det er medlemsstatenes plikt å verne menneskers helse 

og sikkerhet på eget territorium, særlig arbeidstakeres, 

samt, når det er relevant, husdyr og eiendom, særlig mot 

farer som kan oppstå ved bruk av utstyr og 

sikringssystemer som gir vern mot eksplosjonsfarlige 

omgivelser. 

7)  Direktiv 94/9/EF har bidratt til en positiv utvikling mot 

et effektivt vern mot eksplosjonsfare for både 

gruveutstyr og utstyr til bruk over jorden. Disse to 

utstyrsgruppene brukes innenfor et stort antall handels- 

og industrisektorer og er av vesentlig økonomisk 

betydning. 

8)  Oppfyllelse av helse- og sikkerhetskravene er en 

forutsetning for å kunne ivareta sikkerheten til utstyr og 

sikringssystemer. Kravene bør inndeles i allmenne krav 

og tilleggskrav som utstyr og sikringssystemer skal 

oppfylle. Tilleggskravene bør særlig ta hensyn til 

eksisterende eller potensielle farer. Utstyr og sikrings-

systemer bør derfor oppfylle minst ett eller flere slike 

krav når dette er nødvendig for at de skal kunne fungere 

riktig eller for at de skal kunne kan brukes slik det er 

tiltenkt. Begrepet tiltenkt bruk er av avgjørende 

betydning for eksplosjonssikring av utstyr og sikrings-

systemer. Det er svært viktig at produsentene 

framlegger fullstendige opplysninger. Det er også 

nødvendig at utstyr og sikringssystemer merkes på en 

tydelig måte med spesifikke opplysninger om bruk i 

eksplosjonsfarlige omgivelser.  

  

(6) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 

2018/EØS/39/10 



Nr. 39/60 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

9)  Oppfyllelse av de grunnleggende helse- og sikkerhets-

kravene fastsatt i dette direktiv, bør være en forutsetning 

for å kunne ivareta sikkerheten til utstyr og sikrings-

systemer. Når kravene gjennomføres bør det tas hensyn 

til både tilgjengelig teknologi på produksjonstidspunktet 

og de overordnede tekniske og økonomiske kravene. 

10)  Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i 

omsetningskjeden ha ansvar for at produktene oppfyller 

kravene i dette direktiv, slik at det sikres et høyt 

vernenivå for menneskers helse og sikkerhet, særlig 

arbeidstakeres, samt, når det er relevant, husdyr og 

eiendom, og slik at det garanteres rettferdig konkurranse 

på unionsmarkedet. 

11)  Alle markedsdeltakere som deltar i omsetnings- og 

distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at de bare gjør tilgjengelig på markedet 

produkter som er i samsvar med dette direktiv. Det er 

nødvendig å fastsette en klar, forholdsmessig fordeling 

av forpliktelsene som svarer til hver enkelt markeds-

deltakers rolle i omsetnings- og distribusjonskjeden. 

12)  For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, 

markedstilsynsmyndigheter og forbrukere bør medlems-

statene oppmuntre markedsdeltakerne til å opplyse om 

nettadresse i tillegg til postadresse. 

13)  Produsenten er med sin detaljkunnskap om konstruk-

sjons- og produksjonsprosessen den som best kan 

gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvurdering. 

Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres av 

produsenten alene. 

14)  Det er nødvendig å sikre at produkter fra tredjestater 

som innføres på unionsmarkedet, er i samsvar med dette 

direktiv, og særlig at produsentene har gjennomført 

egnede framgangsmåter for samsvarsvurdering av slike 

produkter. Det bør derfor fastsettes at importørene skal 

sikre at de produktene de bringer i omsetning, oppfyller 

kravene i dette direktiv, og at de ikke bringer i 

omsetning produkter som ikke oppfyller disse kravene, 

eller som utgjør en risiko. Det bør også fastsettes at 

importørene skal sikre at framgangsmåter for sams-

varsvurdering er blitt gjennomført, og at produkt-

merking og dokumentasjon utarbeidet av produsentene 

er tilgjengelig for vedkommende nasjonale myndigheter 

for kontroll. 

15)  En importør som bringer et produkt i omsetning, skal 

angi sitt navn, firma eller registrerte varemerke og 

kontaktadresse på produktet. Det bør gjøres unntak i de 

tilfeller dette ikke er mulig på grunn av produktets 

størrelse eller art. Dette omfatter tilfeller der importøren 

vil måtte åpne emballasjen for å påføre produktet navn 

og adresse. 

16)  Distributøren gjør et produkt tilgjengelig på markedet 

etter at det er brakt i omsetning av produsenten eller 

importøren, og bør utvise behørig aktsomhet for å sikre 

at dennes håndtering av produktet ikke har negativ 

innvirkning på produktets samsvar med kravene. 

17)  Alle markedsdeltakere som bringer et produkt i 

omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer 

et produkt på en slik måte at overholdelsen av dette 

direktiv kan bli påvirket, bør anses som produsent og 

bør påta seg produsentens forpliktelser. 

18)  Distributørene og importørene er nær markedet og bør 

derfor trekkes inn i de markedstilsynsoppgavene som 

vedkommende nasjonale myndigheter utfører, og de bør 

være rede til å delta aktivt ved å gi vedkommende 

myndigheter alle nødvendige opplysninger om det 

aktuelle produktet. 

19)  Dersom et produkt kan spores gjennom hele 

omsetningskjeden, bidrar det til å gjøre markedstilsynet 

enklere og mer effektivt. Et effektivt system for 

sporbarhet gjør det lettere for markedstil-

synsmyndighetene å spore markedsdeltakere som har 

gjort produkter som ikke oppfyller kravene, tilgjengelig 

på markedet. I forbindelse med oppbevaringen av 

opplysningene som kreves i henhold til dette direktiv for 

identifikasjon av andre markedsdeltakere, bør markeds-

deltakerne ikke være forpliktet til å ajourføre slike 

opplysninger når det gjelder andre markedsdeltakere 

som enten har levert et produkt til dem, eller som de har 

levert et produkt til. 

20)  I dette direktiv bør bare de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene fastsettes. For å gjøre det lettere å 

vurdere samsvar med disse kravene bør det fastsettes en 

formodning om samsvar for produkter som er i samsvar 

med harmoniserte standarder som er vedtatt i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk 

standardisering(1), og som inneholder detaljerte tekniske 

spesifikasjoner av disse kravene. 

21)  Forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsetter en fram-

gangsmåte for innvendinger mot harmoniserte 

standarder som ikke fullt ut oppfyller kravene i dette 

direktiv.  

  

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12. 
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22)  For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre 

og vedkommende myndigheter å sikre at produkter  

som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller de 

grunnleggende kravene, er det nødvendig å fastsette 

framgangsmåter for samsvarsvurdering. Beslutning 

nr. 768/2008/EF fastsetter moduler for framgangsmåter 

for samsvarsvurdering av varierende strenghet alt etter 

risikonivået og det sikkerhetsnivået som kreves. For å 

sikre samordning mellom ulike sektorer og unngå 

tilfeldige varianter bør framgangsmåtene for sams-

varsvurdering velges blant disse modulene. 

23)  Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring 

for å gi de opplysningene som kreves i henhold til dette 

direktiv om et produkts samsvar med kravene i dette 

direktiv og i andre relevante deler av Unionens 

harmoniseringsregelverk. 

24)  For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for markeds-

tilsynsformål bør opplysningene som kreves for å 

identifisere alle gjeldende unionsrettsakter, være 

tilgjengelig i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å 

redusere den administrative byrden for markedsdelta-

kerne kan en slik enkelt EU-samsvarserklæring bestå av 

dokumentasjon sammensatt av relevante enkeltstående 

samsvarserklæringer. 

25)  CE-merkingen som viser at et produkt oppfyller 

kravene, er det synlige resultatet av en hel prosess som 

omfatter samsvarsvurdering i vid forstand. De allmenne 

prinsippene for CE-merking er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Reglene for påføring av CE-merking bør 

fastsettes i dette direktiv. 

26)  Visse framgangsmåter for samsvarsvurdering som er 

fastsatt i dette direktiv, krever medvirkning fra sam-

svarsvurderingsorganer som medlemsstatene har meldt 

til Kommisjonen. 

27)  Erfaringen har vist at kriteriene fastsatt i direktiv 

94/9/EF, som samsvarsvurderingsorganene må oppfylle 

for å bli meldt til Kommisjonen, ikke er tilstrekkelige til 

å sikre et ensartet høyt prestasjonsnivå hos meldte 

organer i hele Unionen. Det er imidlertid avgjørende at 

alle meldte organer utfører sine funksjoner på en 

ensartet måte og under rettferdige konkurranseforhold. 

Dette krever at det fastsettes obligatoriske krav til de 

samsvarsvurderingsorganene som ønsker å bli meldt for 

å kunne utføre samsvarsvurderingstjenester. 

28)  Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at 

det oppfyller kriteriene i harmoniserte standarder, bør 

det antas å oppfylle de tilsvarende kravene fastsatt i 

dette direktiv. 

29)  For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvur-

deringen er det også nødvendig å fastsette kravene til 

meldermyndigheter og andre organer som deltar i 

vurderingen av, meldingen om og tilsynet med meldte 

organer. 

30)  Ordningen som fastsettes i dette direktiv, bør suppleres 

med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende 

betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos 

samsvarsvurderingsorganene, bør akkrediteringen også 

brukes i forbindelse med meldinger. 

31)  Åpen akkreditering som fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tilliten til 

samsvarssertifikater, bør av de nasjonale offentlige 

myndighetene i hele Unionen betraktes som den 

foretrukne måten å vise teknisk kompetanse hos 

samsvarsvurderingsorganene på. Nasjonale myndigheter 

kan imidlertid anse at de selv har egnede ressurser til å 

gjennomføre denne vurderingen. For å sikre et rimelig 

nivå av troverdighet for vurderinger som er foretatt av 

andre nasjonale myndigheter, bør de i slike tilfeller 

legge fram for Kommisjonen og de andre medlems-

statene nødvendig dokumentasjon som viser at 

samsvarsvurderingsorganene som er vurdert, oppfyller 

de relevante regelverkskravene. 

32)  Samsvarsvurderingsorganene overdrar ofte deler av sin 

virksomhet knyttet til samsvarsvurdering, til en 

underleverandør eller til et datterforetak. For å sikre det 

nødvendige vernenivået for produkter som skal bringes i 

omsetning på unionsmarkedet, er det svært viktig at 

underleverandører og datterforetak oppfyller de samme 

kravene som de meldte organene når det gjelder 

utførelsen av samsvarsvurderingsoppgaver. Det er 

derfor viktig at vurderingen av kompetansen og 

utførelsen hos organer som skal meldes, og tilsynet med 

organer som allerede er meldt, også omfatter virksomhet 

som utføres av underleverandører og datterforetak. 

33) Det er nødvendig å øke effektiviteten og åpenheten ved 

framgangsmåten for melding og særlig å tilpasse den til 

nye teknologier for å legge til rette for elektronisk 

melding. 

34)  Ettersom meldte organer kan tilby sine tjenester i hele 

Unionen, bør de andre medlemsstatene og Kommi-

sjonen ha anledning til å reise innvendinger mot et 

meldt organ. Det er derfor viktig å fastsette et tidsrom 

for å avklare eventuell tvil eller usikkerhet om sam-

svarsvurderingsorganenes kompetanse før de påbe-

gynner sin virksomhet som meldte organer.  
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35)  Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte 

organer anvender framgangsmåtene for samsvarsvur-

dering uten å skape unødige byrder for markedsdelta-

kerne. Av samme grunn og for å sikre likebehandling av 

markedsdeltakerne, må det sikres enhetlig teknisk 

anvendelse av framgangsmåtene for samsvarsvurdering. 

Dette kan best oppnås gjennom hensiktsmessig 

samordning og samarbeid mellom meldte organer. 

36)  Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at produkter som omfattes av dette direktiv, bare 

kan bringes i omsetning dersom de ved riktig lagring og 

tiltenkt bruk eller under forhold som med rimelighet kan 

forutses, ikke medfører fare for menneskers helse og 

sikkerhet. Produkter som omfattes av dette direktiv, bør 

anses ikke å oppfylle de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene fastsatt i dette direktiv bare dersom 

de brukes under forhold som med rimelighet kan 

forutses, det vil si ved bruk som kan forekomme i 

forbindelse med lovlig og lett forutsigbar menneskelig 

atferd. 

37)  For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å presisere 

at reglene for tilsyn med unionsmarkedet og kontroll av 

produkter som innføres på unionsmarkedet som fastsatt 

i forordning (EF) nr. 765/2008, får anvendelse på 

produkter som omfattes av dette direktiv. Dette direktiv 

bør ikke hindre medlemsstatene i å velge hvilke 

vedkommende myndigheter som skal utføre disse 

oppgavene. 

38)  I direktiv 94/9/EF er det allerede fastsatt en fram-

gangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak, som 

er nødvendig for at det skal være mulig å bestride at et 

produkt er i samsvar med kravene. For å øke åpenheten 

og redusere saksbehandlingstiden må den eksisterende 

framgangsmåten ved beslutninger om beskyttelsestiltak 

forbedres, med sikte på å gjøre den mer effektiv og 

utnytte den sakkunnskapen som finnes i medlems-

statene. 

39)  Den eksisterende ordningen bør utfylles med en 

framgangsmåte som sikrer at berørte parter blir 

underrettet om tiltak som skal iverksettes med hensyn til 

produkter som utgjør en risiko for menneskers helse 

eller sikkerhet, særlig arbeidstakeres, eller for husdyr 

eller eiendom. Ordningen bør også gjøre det mulig for 

markedstilsynsmyndighetene, i samarbeid med de 

berørte markedsdeltakerne, å gripe inn på et tidligere 

stadium med hensyn til slike produkter. 

40)  Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om 

at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør 

det ikke kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, med 

mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved 

en harmonisert standard. 

41)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet. Denne myndigheten 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 gjennom-

føringsmyndighet(1). 

42)  Rådgivningsprosedyren bør anvendes ved vedtakelse av 

gjennomføringsrettsakter som pålegger meldermedlems-

staten å treffe nødvendige korrigerende tiltak med 

hensyn til meldte organer som ikke lenger oppfyller 

kravene som gjelder for meldingen. 

43)  Undersøkelsesprosedyren bør anvendes ved vedtakelse 

av gjennomføringsrettsakter med hensyn til produkter 

som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet, eller andre forhold 

som gjelder vern av allmenne interesser. 

44)  Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med 

umiddelbar virkning der det i behørig grunngitte tilfeller 

som gjelder produkter som oppfyller kravene, men som 

utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet 

eller for husdyr eller eiendom, er tvingende nødvendig å 

handle raskt. 

45)  I tråd med etablert praksis kan komiteen nedsatt ved 

dette direktiv, i samsvar med sin forretningsorden spille 

en viktig rolle i å undersøke spørsmål om anvendelsen 

av dette direktiv som reises enten av lederen av 

komiteen eller av en medlemsstats representant. 

46)  Ved behandling av spørsmål som gjelder dette direktiv, 

bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller over-

tredelse av direktivet, det vil si i en av Kommisjonens 

ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd med 

gjeldende praksis motta alle opplysninger og fullstendig 

dokumentasjon og eventuelt en invitasjon til å delta på 

slike møter. 

47)  Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomførings-

rettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten 

anvendelse av forordning (EU) nr. 182/2011, hvorvidt 

tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder 

produkter som ikke oppfyller kravene, er berettiget eller 

ikke. 

48)  Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av bestemmelser i nasjonal rett som er 

vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse 

reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende.  

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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49)  Det bør fastsettes rimelige overgangsordninger som 

tillater at produkter gjøres tilgjengelig på markedet og 

tas i bruk, uten at de må oppfylle ytterligere produktkrav 

for produkter som allerede er brakt i omsetning i 

henhold til direktiv 94/9/EF, før anvendelsesdatoen for 

nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv. 

Distributører bør derfor kunne levere produkter som er 

brakt i omsetning, det vil si beholdninger som allerede 

er i distribusjonskjeden, før anvendelsesdatoen for 

nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv. 

50)  Ettersom målet for dette direktiv, nemlig å sikre at 

produkter på markedet oppfyller kravene slik at det 

sikres et høyt vernenivå for menneskers helse og 

sikkerhet, særlig arbeidstakeres, samt, når det er 

relevant, vern av husdyr og eiendom, samtidig som det 

indre markeds virkemåte sikres, ikke i tilstrekkelig grad 

kan nås av medlemsstatene og derfor på grunn av 

direktivets omfang og virkninger bedre kan nås på 

unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med 

nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om 

Den europeiske union. I samsvar med forholdsmes-

sighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går dette 

direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 

dette målet. 

51)  Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 

rett bør begrenses til de bestemmelsene som utgjør en 

vesentlig endring sammenlignet med det tidligere 

direktivet. Forpliktelsen til å innarbeide de bestemmel-

sene som er uendret, følger av det tidligere direktivet. 

52)  Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes for-

pliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 

nasjonal rett og datoene for anvendelse av direktivet 

angitt i vedlegg XI del B — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1. Dette direktiv får anvendelse på følgende, heretter kalt 

«produkter»: 

a)  utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige 

omgivelser, 

b)  sikkerhets-, kontroll- og reguleringsinnretninger til bruk 

utenfor eksplosjonsfarlige omgivelser, men som er 

nødvendige for eller bidrar til at utstyret og sikrings-

systemene fungerer sikkert med hensyn til eksplosjonsfare, 

c)  komponenter beregnet på å inngå i utstyr og sikrings-

systemer nevnt i bokstav a). 

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på: 

a)  medisinsk utstyr til bruk i medisinske omgivelser, 

b)  utstyr og sikringssystemer der eksplosjonsfaren bare 

skyldes forekomsten av eksplosjonsfarlige stoffer eller 

ustabile kjemiske stoffer, 

c)  utstyr til bruk i husholdningsmiljøer og ikke-kommersielle 

miljøer der det bare sjeldent kan oppstå eksplosjonsfarlige 

omgivelser og bare som følge av utilsiktet gasslekkasje, 

d)  personlig verneutstyr som omfattes av rådsdirektiv 

89/686/EØF av 21. desember 1989 om tilnærming av 

medlemsstatenes lover om personlig verneutstyr(1), 

e)  sjøgående fartøyer og flyttbare innretninger samt utstyr om 

bord på slike fartøyer eller innretninger, 

f)  transportmidler, dvs. kjøretøyer og deres tilhengere, som 

utelukkende er ment å brukes til transport av personer i 

luften, på vei- eller jernbanenett eller på vann, samt 

transportmidler i den grad de er konstruert for transport av 

gods i luften, på offentlige vei- eller jernbanenett eller på 

vann. Kjøretøyer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser er 

ikke unntatt fra dette direktivs virkeområde, 

g)  utstyret som omfattes av artikkel 346 nr. 1 bokstav b) i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «utstyr» maskiner, apparater, fastmonterte eller flyttbare 

innretninger, betjeningsinnretninger med instrumenter og 

systemer for påvisning og forebygging, som alene eller i 

kombinasjon er beregnet på bruk innen produksjon, 

overføring, lagring, måling, regulering og omforming av 

energi og/eller bearbeiding av materialer, og som kan 

forårsake en eksplosjon ved sine egne tennkilder,  

  

(1) EFT L 399 av 30.12.1989, s. 18. 
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2) «sikringssystemer» innretninger, unntatt komponenter til 

utstyr, hvis funksjon er umiddelbart å stanse en begyn-

nende eksplosjon og/eller begrense det området som 

rammes av en eksplosjon, og som gjøres tilgjengelig på 

markedet separat som selvstendig fungerende systemer, 

3) «komponenter» deler som er av avgjørende betydning for 

at utstyret eller sikringssystemene skal fungere sikkert, 

men som ikke har noen selvstendig funksjon, 

4) «eksplosiv atmosfære» en blanding under atmosfæriske 

forhold av luft og brannfarlige stoffer i form av gasser, 

damper, tåker eller støv, der forbrenningen spres til hele 

den ubrente blandingen etter antenning, 

5) «eksplosjonsfarlige omgivelser» en atmosfære som kan bli 

eksplosiv som følge av stedlige forhold eller driftsforhold, 

6) «utstyrsgruppe I» utstyr beregnet på bruk i underjordiske 

deler av gruver og i de delene av disse gruvenes 

overflateanlegg der det kan oppstå fare på grunn av 

gruvegass og/eller brennbart støv, og som omfatter 

utstyrskategori M 1 og M 2 definert i vedlegg I, 

7) «utstyrsgruppe II» utstyr beregnet på bruk på andre steder 

der det kan oppstå fare på grunn av eksplosiv atmosfære, 

og som omfatter utstyrskategori 1, 2 og 3 definert i 

vedlegg I, 

8) «utstyrskategori» klassifiseringen av utstyr innenfor hver 

utstyrsgruppe, angitt i vedlegg I, som definerer kravene til 

det vernenivået som må oppfylles, 

9) «tiltenkt bruk» bruken av et produkt som foreskrevet av 

produsenten ved å tilordne utstyret til en bestemt 

utstyrsgruppe og utstyrskategori eller ved å framlegge alle 

opplysninger som er nødvendige for at et sikringssystem, 

en innretning eller en komponent skal fungere sikkert, 

10) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av et 

produkt for distribusjon, forbruk eller bruk på unions-

markedet i forbindelse med kommersiell virksomhet, med 

eller uten vederlag, 

11) «bringe i omsetning» gjøre et produkt tilgjengelig på 

unionsmarkedet for første gang, 

12) «produsent» enhver fysisk eller juridisk person som 

produserer et produkt eller får et produkt konstruert eller 

produsert, og som markedsfører dette produktet under sitt 

navn eller varemerke eller tar det i bruk for egne formål, 

13) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til 

å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere 

angitte oppgaver, 

14) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som bringer et produkt fra en tredjestat i 

omsetning i Unionen, 

15) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i om-

setningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, 

som gjør et produkt tilgjengelig på markedet, 

16) «markedsdeltakere» produsenten, representanten, importø-

ren og distributøren, 

17) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske 

kravene til et produkt er beskrevet, 

18) «harmonisert standard» en harmonisert standard som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

nr. 1025/2012, 

19) «akkreditering» en akkreditering som definert i artikkel 2 

nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

20) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkredite-

ringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning 

(EF) nr. 765/2008, 

21) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i dette direktiv 

med hensyn til et produkt er oppfylt, 

22) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver sam-

svarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving, 

sertifisering og inspeksjon, 

23) «tilbakekalling» alle tiltak som tar sikte på å oppnå retur av 

et produkt som allerede er gjort tilgjengelig for 

sluttbrukeren, 

24) «tilbaketrekking» alle tiltak som tar sikte på å hindre at et 

produkt i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på 

markedet, 

25) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt unionsregelverk 

som harmoniserer vilkårene for markedsføring av 

produkter,  
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26) «CE-merking» merking der produsenten angir at produktet 

oppfyller gjeldende krav fastsatt i Unionens harmonise-

ringsregelverk for slik merking. 

Artikkel 3 

Tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking 

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 

sikre at produkter kan gjøres tilgjengelig på markedet og tas i 

bruk bare dersom de er i samsvar med dette direktiv når det er 

riktig installert og vedlikeholdt og brukes i samsvar med sin 

tiltenkte bruk. 

2. Dette direktiv skal ikke berøre medlemsstatenes rett til å 

fastsette de kravene de måtte anse som nødvendige for å sikre at 

personer, og særlig arbeidstakere, er vernet når de bruker de 

relevante produktene, forutsatt at dette ikke medfører at 

produktene endres på en måte som ikke er fastsatt i dette 

direktiv. 

3. Medlemsstatene skal ikke hindre at det ved messer, 

utstillinger og demonstrasjoner vises produkter som ikke er i 

samsvar med dette direktiv, forutsatt at det ved synlig skilting 

klart angis at produktene ikke er i samsvar med dette direktiv 

og de ikke kan omsettes før produsenten har brakt dem i 

samsvar. Under demonstrasjoner skal det treffes forsvarlige 

sikkerhetstiltak for å sikre vern av personer. 

Artikkel 4 

Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav 

Produkter skal oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhets-

kravene fastsatt i vedlegg II som får anvendelse på dem, idet 

det tas hensyn til deres tiltenkte bruk. 

Artikkel 5 

Fri omsetning 

Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre at 

produkter som er i samsvar med dette direktiv, gjøres 

tilgjengelig på markedet og tas i bruk på deres territorium. 

KAPITTEL 2 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 6 

Produsentenes forpliktelser 

1. Når produsentene bringer sine produkter i omsetning eller 

bruker dem til egne formål, skal de sikre at de er konstruert og 

produsert i samsvar med de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II. 

2. Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumenta-

sjonen nevnt i vedlegg III–IX og gjennomføre den relevante 

framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 13, 

eller sørge for at den gjennomføres. 

Når det ved denne framgangsmåten er påvist at et produkt som 

ikke er en komponent, oppfyller gjeldende krav, skal produ-

sentene utarbeide en EU-samsvarserklæring og påføre CE-

merkingen. 

Når det ved den relevante framgangsmåten for samsvars-

vurdering er påvist at en komponent oppfyller gjeldende krav, 

skal produsentene utarbeide en skriftlig samsvarsattestering 

som nevnt i artikkel 13 nr. 3. 

Produsentene skal sikre at en kopi av EU-samsvarserklæringen 

eller samsvarsattesteringen følger med hvert produkt, etter hva 

som er relevant. Dersom det leveres et stort antall produkter til 

en og samme bruker, kan det imidlertid følge en enkelt kopi 

med det aktuelle partiet eller den aktuelle forsendelsen. 

3. Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumenta-

sjonen, EU-samsvarserklæringen og eventuelt samsvarsatteste-

ringen i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. 

4. Produsentene skal påse at det ved serieproduksjon finnes 

framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar med dette direktiv. 

Det skal tas behørig hensyn til endringer i et produkts 

konstruksjon eller egenskaper og endringer i de harmoniserte 

standardene eller andre tekniske spesifikasjoner det vises til i 

samsvarserklæringen for et produkt. 

Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risikoen som 

er forbundet med et produkt, skal produsentene, for å verne 

sluttbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av produkter 

som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om 

nødvendig føre et register over klager, produkter som ikke 

oppfyller kravene, og tilbakekallinger av produkter, samt holde 

distributører underrettet om all slik overvåking. 

5. Produsentene skal sikre at produkter som de har brakt i 

omsetning, er påført et type-, parti- eller serienummer eller en 

annen angivelse som gjør det mulig å identifisere dem, eller 

dersom dette ikke er mulig på grunn av produktets størrelse 

eller art, at de nødvendige opplysningene gis på emballasjen 

eller i et dokument som følger med produktet. 

6. Produsentene skal sikre at produkter som ikke er 

komponenter, og som de har brakt i omsetning, er påført den 

særskilte merkingen for eksplosjonsvern og eventuelt de andre 

merkingene og opplysningene nevnt i nr. 1.0.5 i vedlegg II.  
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7.  Produsentene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på produktet, eller dersom dette 

ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger 

med produktet. Adressen skal angi ett enkelt sted der 

produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives 

på et språk som sluttbrukere og markedstilsynsmyndigheter lett 

kan forstå. 

8.  Produsentene skal sikre at det med produktet følger 

anvisninger og sikkerhetsinformasjon på et språk som slutt-

brukere lett kan forstå, som fastsatt av den berørte medlems-

staten. Slike anvisninger, sikkerhetsinformasjon og eventuell 

merking skal være klar, forståelig og tydelig. 

9.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at et 

produkt som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med 

dette direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe produktet i samsvar eller om 

nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom 

produktet utgjør en risiko, skal produsentene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 

de medlemsstatene der de har gjort produktet tilgjengelig på 

markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om produktets 

manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

10.  Produsentene skal på begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet gi denne alle opplysninger 

og all dokumentasjon som er nødvendig for å dokumentere 

produktets samsvar med dette direktiv, på papir eller i 

elektronisk form og på et språk som lett kan forstås av 

vedkommende myndighet. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om alle tiltak som treffes for 

å fjerne risikoene forbundet med produkter de har brakt i 

omsetning. 

Artikkel 7 

Representanter 

1. En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en 

representant. 

Forpliktelsene i artikkel 6 nr. 1, og forpliktelsen til å utarbeide 

teknisk dokumentasjon nevnt i artikkel 6 nr. 2, skal ikke utgjøre 

noen del av representantens fullmakt. 

2. En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i 

fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal gi representanten 

mulighet til å utføre minst følgende oppgaver: 

a)  kunne stille EU-samsvarserklæringen eller, når det  

er relevant, samsvarsattesteringen, og den tekniske 

dokumentasjonen til rådighet for nasjonale markedstil-

synsmyndigheter i ti år etter at produktet er brakt i 

omsetning, 

b)  på begrunnet anmodning fra en vedkommende nasjonale 

myndighet gi denne alle opplysninger og all dokumentasjon 

som er nødvendig for å dokumentere produktets samsvar 

med regelverket, 

c)  på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter 

samarbeide med dem om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene forbundet med produkter som omfattes av 

representantens fullmakt. 

Artikkel 8 

Importørenes forpliktelser 

1. Importørene skal bringe i omsetning bare produkter som 

er i samsvar med regelverket. 

2. Før importørene bringer et produkt i omsetning, skal de 

sikre at produsenten har gjennomført den relevante fram-

gangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 13. De skal 

sikre at produsenten har utarbeidet den tekniske dokumenta-

sjonen, at produktet er påført CE-merkingen og, når det er 

relevant, følges av EU-samsvarserklæringen eller sam-

svarsattesteringen og de nødvendige dokumentene, og at produ-

senten har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 6 nr. 5, 6 og 7. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at et produkt 

ikke er i samsvar med de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II, skal denne ikke bringe 

produktet i omsetning før det er brakt i samsvar. Dersom 

produktet utgjør en risiko, skal importøren dessuten underrette 

produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3. Importørene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på produktet, eller dersom dette 

ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger 

med produktet. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk 

som sluttbrukere og markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå. 

4. Importørene skal sikre at det med produktet følger 

anvisninger og sikkerhetsinformasjon på et språk som 

sluttbrukere lett kan forstå, som fastsatt av den berørte 

medlemsstaten. 

5. Importørene skal så lenge de har ansvar for et produkt, 

sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter dets 

samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene 

fastsatt i vedlegg I, i fare.  
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6. Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risikoen 

som er forbundet med et produkt, skal importørene, for å verne 

sluttbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av produkter 

som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om 

nødvendig føre et register over klager, produkter som ikke 

oppfyller kravene, og tilbakekallinger av produkter, samt holde 

distributører underrettet om all slik overvåking. 

7.  Importører som anser eller har grunn til å tro at et produkt 

som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med dette 

direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende 

tiltak for å bringe produktet i samsvar eller om nødvendig 

trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom produktet 

utgjør en risiko, skal importørene dessuten umiddelbart 

underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlems-

statene der de har gjort produktet tilgjengelig på markedet, og 

gi nærmere opplysninger særlig om produktets manglende 

samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

8.  Importørene skal i ti år etter at produktet er brakt i 

omsetning, kunne stille en kopi av EU-samsvarserklæringen 

eller, når det er relevant, samsvarsattesteringen til rådighet for 

markedstilsynsmyndighetene, og sikre at den tekniske 

dokumentasjonen på anmodning kan gjøres tilgjengelig for 

disse myndighetene. 

9.  Importørene skal på begrunnet anmodning fra en vedkom-

mende nasjonal myndighet gi denne alle opplysninger og all 

dokumentasjon som er nødvendig for å dokumentere et 

produkts samsvar med regelverket, på papir eller i elektronisk 

form og på et språk som lett kan forstås av vedkommende 

myndighet. De skal på anmodning fra nevnte myndighet 

samarbeide med denne om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene forbundet med produkter de har brakt i omsetning. 

Artikkel 9 

Distributørenes forpliktelser 

1. Når distributørene gjør et produkt tilgjengelig på 

markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til 

kravene i dette direktiv. 

2. Før distributørene gjør et produkt tilgjengelig på 

markedet, skal de kontrollere at produktet er påført CE-

merkingen, når det er relevant, at det følges av EU-samsvars-

erklæringen eller samsvarsattesteringen og de nødvendige 

dokumentene og av anvisninger og sikkerhetsinformasjon på et 

språk som lett kan forstås av sluttbrukere i den medlemsstaten 

der produktet skal gjøres tilgjengelig på markedet, samt at 

produsenten og importøren har oppfylt kravene i henholdsvis 

artikkel 6 nr. 5, 6 og 7 og i artikkel 8 nr. 3. 

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at et 

produkt ikke er i samsvar med de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II, skal denne ikke gjøre 

produktet tilgjengelig på markedet før det er brakt i samsvar. 

Dersom produktet utgjør en risiko, skal distributøren dessuten 

underrette produsenten eller importøren samt markedstil-

synsmyndighetene om dette. 

3. Distributørene skal så lenge de har ansvar for et produkt, 

sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter dets 

samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene 

fastsatt i vedlegg I, i fare. 

4. Distributører som anser eller har grunn til å tro at et 

produkt som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i 

samsvar med dette direktiv, skal sørge for at det blir truffet 

nødvendige korrigerende tiltak for å bringe produktet i samsvar 

eller om nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. 

Dersom produktet utgjør en risiko, skal distributørene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 

de medlemsstatene der de har gjort produktet tilgjengelig på 

markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om produktets 

manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

5. Distributørene skal på begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, på papir eller i elektronisk 

form, gi denne alle opplysninger og all dokumentasjon som er 

nødvendig for å dokumentere et produkts samsvar med 

regelverket. De skal på anmodning fra nevnte myndighet 

samarbeide med denne om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene forbundet med produkter de har gjort tilgjengelig på 

markedet. 

Artikkel 10 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som 

produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser i 

henhold til artikkel 6 når den bringer et produkt i omsetning 

under eget navn eller varemerke eller endrer et produkt som 

allerede er brakt i omsetning, på en slik måte at det kan påvirke 

produktets samsvar med dette direktiv. 

Artikkel 11 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende for 

markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert et produkt til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert et produkt til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i 

første ledd, i ti år etter at produktet er levert til dem, og i ti år 

etter at de har levert produktet.  
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KAPITTEL 3 

PRODUKTETS SAMSVAR 

Artikkel 12 

Formodning om samsvar for produkter 

1. Produkter som er i samsvar med harmoniserte standarder 

eller deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i 

Den europeiske unions tidende, skal formodes å oppfylle de 

grunnleggende kravene fastsatt i vedlegg II som omfattes av 

disse standardene eller deler av dem. 

2. Dersom det ikke foreligger harmoniserte standarder, skal 

medlemsstatene treffe de tiltak de mener er nødvendige for å 

gjøre de berørte parter kjent med hvilke foreliggende nasjonale 

standarder og tekniske spesifikasjoner som anses for viktige 

eller av betydning for riktig gjennomføring av de grunnleg-

gende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II. 

Artikkel 13 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

1. Framgangsmåtene for samsvarsvurdering av utstyr og 

eventuelt innretningene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), skal 

være som følger: 

a)  for utstyrsgruppe I og II, utstyrskategori M 1 og 1, EU-

typeprøvingen fastsatt i vedlegg III i kombinasjon med ett 

av følgende: 

— typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av 

produksjonsprosessen, som fastsatt i vedlegg IV, 

— typesamsvar på grunnlag av produktverifisering, som 

fastsatt i vedlegg V, 

b)  for utstyrsgruppe I og II, utstyrskategori M 2 og 2: 

i) for forbrenningsmotorer og elektrisk utstyr i disse 

gruppene og kategoriene, EU-typeprøvingen fastsatt i 

vedlegg III i kombinasjon med ett av følgende: 

— typesamsvar på grunnlag av intern produksjons-

kontroll og overvåket produktprøving, som fastsatt i 

vedlegg VI, 

— typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av 

produkt, som fastsatt i vedlegg VII, 

ii) når det gjelder annet utstyr i disse gruppene og 

kategoriene, intern produksjonskontroll som fastsatt 

i vedlegg VIII og framlegging av den tekniske 

dokumentasjonen fastsatt i nr. 2 i vedlegg VIII for  

et meldt organ, som snarest mulig skal bekrefte at 

dokumentasjonen er mottatt og oppbevare den, 

c)  for utstyrsgruppe II, utstyrskategori 3, intern produksjons-

kontroll som fastsatt i vedlegg VIII, 

d)  for utstyrsgruppe I og II kan det i tillegg til fram-

gangsmåtene nevnt i bokstav a)–c) i dette nummer, også 

benyttes samsvar på grunnlag av verifisering av enkelt-

eksemplarer som fastsatt i vedlegg IX. 

2. Framgangsmåten nevnt i nr. 1 bokstav a) eller d), skal 

anvendes ved samsvarsvurdering av sikringssystemer. 

3. Framgangsmåtene nevnt i nr. 1, får også anvendelse på 

komponenter, med unntak av påføring av CE-merkingen og 

utarbeidingen av EU-samsvarserklæringen. Produsenten skal 

utstede en skriftlig samsvarsattestering der det erklæres at 

komponentene er i samsvar med gjeldende bestemmelser i dette 

direktiv, der det også opplyses om komponentenes egenskaper 

samt om hvordan de skal inngå i utstyr eller sikringssystemer 

for å bidra til samsvar med de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene som er fastsatt i vedlegg II, og som får 

anvendelse på ferdig utstyr og ferdige sikringssystemer. 

4. Med hensyn til de sikkerhetsmessige forholdene nevnt i 

nr. 1.2.7 i vedlegg II, kan i tillegg til framgangsmåtene for 

samsvarsvurdering nevnt i nr. 1 og 2, framgangsmåten nevnt i 

vedlegg VIII også følges. 

5. Som unntak fra nr. 1, 2 og 4 kan vedkommende 

myndigheter etter en behørig begrunnet anmodning tillate at 

produkter som ikke er komponenter, og som framgangsmåtene 

nevnt i nr. 1, 2 og 4 ikke er blitt anvendt på, bringes i 

omsetning og tas i bruk på den berørte medlemsstatens 

territorium dersom produktene benyttes til sikkerhetsformål. 

6. Dokumenter og korrespondanse i forbindelse med 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i nr. 1–4, skal 

utarbeides på et språk fastsatt av den berørte medlemsstaten. 

Artikkel 14 

EU-samsvarserklæring 

1. EU-samsvarserklæringen skal bekrefte at det er 

dokumentert at de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene 

fastsatt i vedlegg II, er oppfylt.  



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/69 

 

2. EU-samsvarserklæringen skal utformes i henhold til 

malen i vedlegg X, inneholde de elementene som er angitt  

i de relevante framgangsmåtene for samsvarsvurdering i 

vedlegg III–IX, og oppdateres kontinuerlig. Den skal oversettes 

til det eller de språkene som kreves av den medlemsstaten der 

produktet bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på 

markedet. 

3. Dersom et produkt omfattes av mer enn én unionsrettsakt 

som krever en EU-samsvarserklæring, skal det utarbeides en 

enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle slike 

unionsrettsakter. Erklæringen skal angi hvilke unionsrettsakter 

den gjelder, herunder henvisninger til hvor de er kunngjort. 

4. Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produ-

senten seg ansvaret for at produktet oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

Artikkel 15 

Allmenne prinsipper for CE-merking 

CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i 

artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 16 

Regler og vilkår for påføring av CE-merking og annen 

merking 

1. CE-merkingen skal påføres produktet eller produktets 

merkeplate slik at den er synlig, lett leselig og ikke kan slettes. 

Dersom produktets art gjør at dette ikke er mulig eller 

berettiget, skal den påføres emballasjen og følgedokumentene. 

2. CE-merkingen skal påføres før produktet bringes i 

omsetning. 

3. CE-merkingen skal etterfølges av identifikasjons-

nummeret til det meldte organet dersom dette organet er 

involvert i produksjonskontrollen. 

Det meldte organets identifikasjonsnummer skal påføres av 

organet selv, eller av produsenten eller dennes representant etter 

organets anvisning. 

4. CE-merkingen og eventuelt det meldte organets identifi-

kasjonsnummer skal etterfølges av den særskilte merkingen for 

eksplosjonsvern, symbolene for utstyrsgruppen og kategorien 

og eventuelt de andre merkingene og opplysningene nevnt i 

nr. 1.0.5 i vedlegg II. 

5. CE-merkingen og merkingene, symbolene og opplys-

ningene nevnt i nr. 4 og eventuelt det meldte organets 

identifikasjonsnummer, kan etterfølges av et annet merke som 

angir en særlig risiko eller et særlig bruksområde. 

Produkter som er utformet for en bestemt eksplosiv atmosfære, 

skal merkes tilsvarende. 

6. Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger 

for å sikre at reglene for CE-merking anvendes korrekt, og 

treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen. 

KAPITTEL 4 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 17 

Underretning 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurdering som tredjemann i henhold til dette direktiv. 

Artikkel 18 

Meldermyndigheter 

1. Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som 

skal ha ansvar for å opprette og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvur-

deringsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder samsvar 

med bestemmelsene i artikkel 23. 

2. Medlemsstatene kan beslutte at vurdering og tilsyn som 

nevnt i nr. 1, skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som definert i og i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008. 

3. Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen måte 

overlater vurderingen, meldingen eller tilsynet nevnt i nr. 1, til 

et organ som ikke er en statlig instans, skal vedkommende 

organ være en juridisk person og være tilsvarende underlagt 

kravene i artikkel 19. I tillegg skal det ha truffet tiltak til 

dekning av erstatningsansvar som kan oppstå som følge av dets 

virksomhet. 

4. Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvaret for de 

oppgavene som utføres av organet nevnt i nr. 3. 

Artikkel 19 

Krav til meldermyndigheter 

1. En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det 

ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderings-

organene.  
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2. En meldermyndighet skal være organisert og skal drives 

på en slik måte at det sikres at dens virksomhet er objektiv og 

upartisk. 

3. En meldermyndighet skal være organisert på en slik måte 

at alle beslutninger om melding av et samsvarsvurderingsorgan 

treffes av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført 

vurderingen. 

4. En meldermyndighet skal ikke tilby eller utføre noen av 

de oppgavene som samsvarsvurderingsorganer utfører, eller yte 

rådgivningstjenester på forretningsmessig eller konkurranse-

messig grunnlag. 

5. En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den 

innhenter, behandles fortrolig. 

6. En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig stort 

kvalifisert personale til rådighet til å kunne utføre sine oppgaver 

på en tilfredsstillende måte. 

Artikkel 20 

Meldermyndigheters opplysningsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine 

framgangsmåter for vurdering og melding av samsvarsvur-

deringsorganer og kontroll av meldte organer, samt om 

eventuelle endringer av disse framgangsmåtene. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 21 

Krav til meldte organer 

1. I forbindelse med melding skal et samsvarsvur-

deringsorgan oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2. Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til en 

medlemsstats nasjonale rett og være et rettssubjekt. 

3. Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredje-

mannsorgan som er uavhengig av organisasjonen eller 

produktet det vurderer. 

Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon 

som representerer foretak som deltar i konstruksjon, 

produksjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av 

produkter som organet vurderer, kan anses å være et slikt organ, 

forutsatt at det påvises at organet er uavhengig og at det ikke 

foreligger interessekonflikter. 

4. Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og 

personalet som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, 

skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, 

kjøper, eier eller vedlikeholder av produkter som de vurderer, 

og heller ikke være representant for noen av disse partene. 

Dette skal ikke hindre bruk av vurderte produkter som er 

nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller 

bruk av slike produkter for personlige formål. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personalet 

som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke 

delta direkte i utforming, produksjon eller konstruksjon, 

markedsføring, installasjon, bruk eller vedlikehold av disse 

produktene, og heller ikke representere parter som deltar i slik 

virksomhet. De skal ikke delta i noen form for virksomhet som 

kan påvirke deres uavhengige vurdering eller integritet i 

forbindelse med samsvarsvurderingsvirksomhet de er meldt for. 

Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks 

eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker fortrolighe-

ten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes samsvarsvur-

deringsvirksomhet. 

5. Samsvarsvurderingsorganene og deres personale skal 

utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige 

integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det 

aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for 

press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan 

påvirke deres skjønn eller resultatene av deres samsvarsvur-

deringsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller grupper av 

personer som berøres av resultatene av denne virksomheten. 

6. Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle 

samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til 

vedlegg III–VII og vedlegg IX, og som det er meldt for, uansett 

om disse oppgavene utføres av samsvarsvurderingsorganet selv 

eller på dets vegne og ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver 

framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller 

kategori av produkter som det er meldt for, ha til rådighet 

nødvendige(e): 

a)  personale med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant 

erfaring til å utføre samsvarsvurderingsoppgavene, 

b)  beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som 

sikrer innsyn og mulighet til å gjenta disse fram-

gangsmåtene. Organet skal ha egnede retningslinjer og 

framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører 

som meldt organ, og annen virksomhet,  
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c)  framgangsmåter for utførelse av virksomheten, som tar 

behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken sektor det 

driver sin virksomhet, dets struktur, kompleksiteten ved det 

aktuelle produktets teknologi samt produksjonsprosessens 

masse- eller seriepreg. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på 

en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgavene som er forbundet med samsvarsvurderings-

virksomheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle 

nødvendige anlegg. 

7.  Personale med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger 

skal ha 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all 

samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderings-

organet er meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for 

vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å 

utføre slike vurderinger, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg II, de 

relevante harmoniserte standardene og de relevante 

bestemmelsene i Unionens harmoniseringsregelverk og i 

nasjonal lovgivning, 

d)  kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og 

rapporter som viser at vurderingene er utført. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres 

øverste ledelse og personalet med ansvar for å utføre 

samsvarsvurderinger er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse 

og til personalet med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av 

resultatet av slike vurderinger. 

9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring 

med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til nasjonal rett, 

eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for samsvarsvur-

deringen. 

10.  Samsvarsvurderingsorganets personale skal være 

underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de 

innhenter når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg III–

VII og vedlegg IX, eller enhver internrettslig bestemmelse som 

gir det virkning, unntatt overfor vedkommende myndigheter i 

den medlemsstaten der det utøver sin virksomhet. Eiendoms-

retten skal vernes. 

11.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at 

deres personale med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og 

virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer 

opprettet i henhold til Unionens gjeldende harmoniserings-

regelverk, og skal anvende de forvaltningsvedtakene og 

dokumentene som er resultat av denne gruppens arbeid, som 

generelle retningslinjer. 

Artikkel 22 

Formodning om samsvar for meldte organer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det overholder 

kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standardene eller 

deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal det formodes å oppfylle 

kravene i artikkel 21 i den utstrekning de gjeldende 

harmoniserte standardene omfatter disse kravene. 

Artikkel 23 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1. Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i 

forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør 

eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller 

datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 21 og underrette 

meldermyndigheten om dette. 

2. Meldte organer skal påta seg det fulle ansvaret for de 

oppgavene som blir utført av underleverandører eller datter-

foretak, uansett hvor disse er etablert. 

3. Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et 

datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4. Meldte organer skal kunne stille til rådighet for 

meldermyndigheten de relevante dokumentene om vurderingen 

av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og 

de oppgavene de har utført i henhold til vedlegg III–VII og 

vedlegg IX. 

Artikkel 24 

Søknad om melding 

1. Et samsvarsvurderingsorgan skal inngi en søknad om 

melding for meldermyndigheten i den medlemsstaten der det er 

opprettet.  
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2. Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse av 

den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de sam-

svarsvurderingsmodulene og det eller de produktene som 

organet hevder å være kompetent for, samt eventuelt et 

akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som bekrefter at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 21. 

3. Dersom det berørte samsvarsvurderingsorganet ikke kan 

framlegge et akkrediteringsbevis, skal det gi melder-

myndigheten all dokumentasjon som er nødvendig for å 

verifisere, anerkjenne og føre regelmessig tilsyn med at organet 

oppfyller kravene fastsatt i artikkel 21. 

Artikkel 25 

Framgangsmåte for melding 

1. Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvur-

deringsorganer som har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 21. 

2. De skal underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som 

Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3. Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om 

samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de aktuelle sam-

svarsvurderingsmodulene og det eller de aktuelle produktene, 

samt relevant attestasjon på kompetanse. 

4. Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis 

som nevnt i artikkel 24 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som 

bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

ordningene som er innført for å sikre at det vil bli ført regel-

messig tilsyn med organet, og at organet fortsatt vil oppfylle 

kravene fastsatt i artikkel 21. 

5. Det berørte organet kan utøve virksomhet som meldt 

organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene 

ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker for en 

melding der det er benyttet et akkrediteringsbevis, eller innen  

to måneder for en melding der det ikke er benyttet slik 

akkreditering. 

Bare et slikt organ skal anses som et meldt organ i henhold til 

dette direktiv. 

6. Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endringer 

av meldingen. 

Artikkel 26 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1. Kommisjonen skal tildele et meldt organ et identifi-

kasjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er 

meldt i henhold til flere unionsrettsakter. 

2. Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organene 

som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder 

identifikasjonsnumrene de har fått tildelt, og den virksomheten 

de er meldt for. 

Kommisjonen skal sørge for at listen ajourføres. 

Artikkel 27 

Endringer av meldinger 

1. Dersom en meldermyndighet har fastslått eller er blitt 

underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 21, eller at det ikke oppfyller sine 

forpliktelser, skal meldermyndigheten begrense, midlertidig 

oppheve eller trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor 

alvorlig den manglende oppfyllelsen av disse kravene eller 

forpliktelsene er. Den skal umiddelbart underrette Kommi-

sjonen og de andre medlemsstatene om dette. 

2. Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrek-

king av en melding eller dersom det meldte organet har opphørt 

sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe egnede tiltak 

for å sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet 

meldt organ eller stilles til rådighet for de ansvarlige 

meldermyndighetene og markedstilsynsmyndighetene på deres 

anmodning. 

Artikkel 28 

Tvil om meldte organers kompetanse 

1. Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil 

om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

kompetansen til et meldt organ eller om et meldt organ fortsatt 

oppfyller de kravene og det ansvaret det er underlagt. 

2. Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommi-

sjonen alle opplysninger om grunnlaget for meldingen eller 

opprettholdelsen av vedkommende meldte organs kompetanse. 

3. Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 

som den innhenter under sine undersøkelser, behandles 

fortrolig.  
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4. Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe de nødvendige kor-

rigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av 

meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter rådgivnings-

prosedyren nevnt i artikkel 39 nr. 2. 

Artikkel 29 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1. Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger etter 

framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg III–

VII og vedlegg IX. 

2. Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i 

forhold til målet, slik at markedsdeltakere ikke pålegges 

unødvendige byrder. Samsvarsvurderingsorganene skal utøve 

sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets 

størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets 

struktur, kompleksiteten ved det aktuelle produktets teknologi 

samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den graden av 

nøyaktighet og det vernenivået som kreves for at produktet skal 

oppfylle kravene i dette direktiv. 

3. Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har 

oppfylt de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg II eller tilsvarende harmoniserte standarder eller andre 

tekniske spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer 

egnede korrigerende tiltak, og ikke utstede et samsvars-

sertifikat. 

4. Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av 

samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at et produkt 

ikke lenger oppfyller kravene, skal det kreve at produsenten 

treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om nødvendig 

midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet. 

5. Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom 

de ikke har den ønskede virkning, skal det meldte organet 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle 

sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

Artikkel 30 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Medlemsstatene skal sikre at det er adgang til å klage på 

beslutninger truffet av meldte organer. 

Artikkel 31 

Meldte organers opplysningsplikt 

1. De meldte organene skal underrette meldermyndigheten 

om: 

a)  alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving 

eller tilbaketrekking av et sertifikat, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller 

vilkårene for melding, 

c)  alle anmodninger de har mottatt fra markedstil-

synsmyndighetene vedrørende opplysninger om samsvars-

vurderingsvirksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er utøvd 

innenfor rammen av meldingen, og all annen virksomhet, 

herunder virksomhet og underleveranser over 

landegrensene. 

2. De meldte organene skal gi de andre organene som er 

meldt i henhold til dette direktiv, og som utøver tilsvarende 

samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme 

produktene, relevante opplysninger om spørsmål som gjelder 

negative og, på anmodning, positive resultater av samsvarsvur-

deringer. 

Artikkel 32 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres erfarings-

utveksling mellom medlemsstatenes nasjonale myndigheter 

med ansvar for meldingspolitikken. 

Artikkel 33 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning og samarbeid 

mellom organer som er meldt i henhold til dette direktiv, blir 

iverksatt og forvaltet på en hensiktsmessig måte i form av en 

sektorgruppe av meldte organer. 

Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, 

deltar i denne gruppens arbeid, enten direkte eller gjennom 

utpekte representanter. 

KAPITTEL 5 

TILSYN MED OG KONTROLL AV PRODUKTER SOM 

INNFØRES PÅ UNIONSMARKEDET, OG 

UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM 

BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 34 

Tilsyn med og kontroll av produkter som innføres på 

unionsmarkedet 

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF) 

nr. 765/2008 får anvendelse på produkter som omfattes av 

artikkel 1 i dette direktiv.  
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Artikkel 35 

Framgangsmåte for håndtering av produkter som utgjør en 

risiko på nasjonalt plan 

1. Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat 

har tilstrekkelig grunn til å anta at et produkt utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet eller for husdyr eller eiendom, 

skal de utføre en vurdering av det aktuelle produktet  

som omfatter alle relevante krav fastsatt i dette direktiv. De 

berørte markedsdeltakerne skal samarbeide med markedstil-

synsmyndighetene om dette når det er nødvendig. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med 

vurderingen nevnt i første ledd, finner at produktet ikke 

oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv, skal de omgående 

kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede 

korrigerende tiltak for å bringe produktet i samsvar med disse 

kravene, trekke produktet tilbake fra markedet eller tilbakekalle 

det innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det berørte meldte 

organet om dette. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 

tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2. Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det 

manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale 

territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de 

tiltakene de har pålagt markedsdeltakeren å treffe. 

3. Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende 

tiltak treffes med hensyn til alle aktuelle produkter som den har 

gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4. Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer 

tilstrekkelige korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet 

ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede 

midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring 

av produktene på sitt nasjonale marked, trekke produktet tilbake 

fra dette markedet eller tilbakekalle det. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

5. Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd, skal omfatte alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er 

nødvendige for å identifisere det produktet som ikke oppfyller 

kravene, produktets opprinnelse, det påståtte manglende 

samsvarets art og hvilken risiko dette medfører, arten og 

varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet, og de 

argumentene som den berørte markedsdeltakeren har framsatt. 

Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det 

manglende samsvaret skyldes: 

a)  at produktet ikke oppfyller kravene som gjelder menneskers 

helse eller sikkerhet eller vern av husdyr eller eiendom, 

eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standardene som er nevnt i 

artikkel 12, og som danner grunnlag for en samsvars-

formodning. 

6. Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som 

innledet framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal 

omgående underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene om eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle 

tilleggsopplysninger de måtte ha om det aktuelle produktets 

manglende samsvar, samt om eventuelle innvendinger de måtte 

ha mot det vedtatte nasjonale tiltaket. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av 

opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd, ikke er kommet 

innvendinger fra verken en medlemsstat eller Kommisjonen når 

det gjelder et midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal 

tiltaket anses som berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede 

begrensende tiltak med hensyn til det aktuelle produktet, for 

eksempel at produktet trekkes tilbake fra markedet. 

Artikkel 36 

Unionsframgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1. Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 35 nr. 3 og 

4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. 

Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av denne 

vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om 

det nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene 

og umiddelbart oversende den til dem og til den eller de berørte 

markedsdeltakerne. 

2. Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal 

alle medlemsstater treffe de nødvendige tiltak for å sikre at 

produktet som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra deres 

marked, og underrette Kommisjonen om dette. Dersom det 

nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den berørte 

medlemsstaten trekke tiltaket tilbake.  
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3. Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og 

produktets manglende samsvar tilskrives mangler ved de 

harmoniserte standardene nevnt i artikkel 35 nr. 5 bokstav b) i 

dette direktiv, skal Kommisjonen anvende framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012. 

Artikkel 37 

Produkter som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko 

1. Dersom en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i 

henhold til artikkel 35 nr. 1, finner at et produkt, selv om det er 

i samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for menneskers 

helse eller sikkerhet eller for husdyr eller eiendom, skal 

medlemsstaten kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer 

alle egnede tiltak for å sikre at det aktuelle produktet ikke 

lenger utgjør noen risiko når det bringes i omsetning, trekke 

produktet tilbake fra markedet eller tilbakekalle det innen en 

rimelig frist som medlemsstaten fastsetter ut fra risikoens art. 

2. Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak treffes 

med hensyn til alle de aktuelle produktene som den har gjort 

tilgjengelig på unionsmarkedet. 

3. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene. Underretningen skal omfatte alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig data som er nødvendige for å 

identifisere det aktuelle produktet, produktets opprinnelse og 

omsetningskjede, den risikoen produktet utgjør samt arten og 

varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet. 

4. Kommisjonen skal omgående innlede samråd med 

medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av 

resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen ved hjelp 

av gjennomføringsrettsakter treffe beslutning om hvorvidt det 

nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig 

foreslå egnede tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer, 

skal vedtas etter undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 39 

nr. 3. 

I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller knyttet til vern av 

menneskers helse og sikkerhet eller vern av husdyr eller 

eiendom, skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter 

med umiddelbar virkning etter framgangsmåten nevnt i 

artikkel 39 nr. 4. 

5. Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle 

medlemsstatene og umiddelbart oversende den til dem og til 

den eller de berørte markedsdeltakerne. 

Artikkel 38 

Formelt manglende samsvar 

1. Med forbehold for artikkel 35 skal en medlemsstat 

pålegge den berørte markedsdeltakeren å bringe det manglende 

samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår ett av 

følgende tilfeller: 

a)  CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning 

(EF) nr. 765/2008 eller artikkel 16 i dette direktiv, 

b)  CE-merkingen, når den er obligatorisk, er ikke påført, 

c)  den særskilte merkingen for eksplosjonsvern, symbolene 

for utstyrsgruppen og kategorien og eventuelt de andre 

merkingene og opplysningene er påført i strid med nr. 1.0.5 

i vedlegg II eller er ikke påført, 

d)  identifikasjonsnummeret til det meldte organet, dersom 

organet er involvert i produksjonskontrollen, er påført i strid 

med artikkel 16 eller er ikke påført, 

e)  EU-samsvarserklæringen eller samsvarsattesteringen, alt 

etter hva som er relevant, følger ikke med produktet, 

f)  EU-samsvarserklæringen eller, når den er påkrevd, 

samsvarsattesteringen, er ikke utarbeidet på riktig måte, 

g)  teknisk dokumentasjon er enten ikke tilgjengelig eller er 

ikke fullstendig, 

h)  opplysningene nevnt i artikkel 6 nr. 7 eller artikkel 8 nr. 3, 

mangler, er uriktige eller ufullstendige, 

i)  eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 6 

eller 8, er ikke oppfylt. 

2. Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, 

skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring av produktet på 

markedet eller sikre at det blir tilbakekalt eller trukket tilbake 

fra markedet. 

KAPITTEL 6 

KOMITÉ, OVERGANGSBESTEMMELSER OG 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 39 

Komitéframgangsmåte 

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen for utstyr og 

sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. 

Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning 

(EU) nr. 182/2011.  
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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. 

4. Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt 

med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

5. Kommisjonen skal rådføre seg med Komiteen i enhver 

sak der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til 

forordning (EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan dessuten i samsvar med sin forretningsorden 

undersøke ethvert annet spørsmål om anvendelsen av dette 

direktiv som reises enten av komiteens leder eller av en 

medlemsstats representant. 

Artikkel 40 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved markedsdeltakeres overtredelse av 

internrettslige bestemmelser vedtatt i henhold til dette direktiv, 

og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene 

håndheves. Nevnte regler kan omfatte strafferettslige 

sanksjoner for alvorlige overtredelser. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 41 

Overgangsbestemmelser 

1. Medlemsstatene skal ikke hindre at produkter som 

omfattes av og er i samsvar med direktiv 94/9/EF, og som er 

brakt i omsetning før 20. april 2016, gjøres tilgjengelig på 

markedet eller tas i bruk. 

2. Sertifikater utstedt i samsvar med direktiv 94/9/EF, skal 

være gyldige i henhold til dette direktiv. 

Artikkel 42 

Innarbeiding i nasjonal rett 

1. Medlemsstatene skal innen 19. april 2016 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 1, artikkel 2 nr. 2 og nr. 8–26, artikkel 3, 

artikkel 5–41 og vedlegg III–X. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. april 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

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

direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en 

erklæring om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter til 

direktivet som oppheves ved dette direktiv, skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen 

og ordlyden i erklæringen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 43 

Oppheving 

Direktiv 94/9/EF, endret ved forordningene oppført i 

vedlegg XI del A, oppheves med virkning fra 20. april 2016, 

uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser i forbindelse 

med fristene for innarbeiding i nasjonal rett og datoene for 

anvendelse av direktivet angitt i vedlegg XI del B. 

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg XII. 

Artikkel 44 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dagen etter at det er kunngjort 

i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 2 nr. 1 og nr. 3–7, artikkel 4 og vedlegg I, II, XI og XII 

får anvendelse fra 20. april 2016. 

Artikkel 45 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 

 ______  
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VEDLEGG I 

KRITERIER FOR KLASSIFISERING AV UTSTYRSGRUPPER I KATEGORIER 

1. Utstyrsgruppe I 

a)  Utstyrskategori M 1 omfatter utstyr som er utformet og ved behov utstyrt med særlige supplerende 

verneinnretninger for å kunne fungere i samsvar med produsentens angitte driftsparametrer og sikre et svært 

høyt vernenivå. 

Utstyr i denne kategorien er beregnet på bruk i underjordiske deler av gruver og i de delene av disse gruvenes 

overflateanlegg der det forekommer fare på grunn av gruvegass og/eller brennbart støv. 

Utstyr i denne kategorien skal kunne fungere i en eksplosiv atmosfære, også ved sjeldent forekommende 

hendelser som berører utstyret, og skal være utstyrt med verneinnretninger som sikrer: 

— enten, ved feil på en av verneinnretningene, at minst én annen selvstendig verneinnretning sikrer det 

nødvendige vernenivået, 

— eller at det nødvendige vernenivået sikres dersom to feil oppstår uavhengig av hverandre. 

Utstyr i denne kategorien skal oppfylle tilleggskravene nevnt i nr. 2.0.1 i vedlegg II. 

b)  Utstyrskategori M 2 omfatter utstyr som er utformet for å kunne fungere i samsvar med produsentens angitte 

driftsparametrer og sikre et høyt vernenivå. 

Utstyr i denne kategorien er beregnet på bruk i underjordiske deler av gruver og i de delene av disse gruvenes 

overflateanlegg der det kan oppstå fare på grunn av gruvegass og/eller brennbart støv. 

Energitilførselen til utstyret skal kunne avbrytes dersom det forekommer eksplosiv atmosfære. 

Verneinnretninger for utstyr i denne kategorien sikrer det nødvendige vernenivået under normal drift samt 

under mer krevende driftsforhold, særlig slike som oppstår under hardhendt håndtering og skiftende 

miljøforhold. 

Utstyr i denne kategorien skal oppfylle tilleggskravene nevnt i nr. 2.0.2 i vedlegg II. 

2. Utstyrsgruppe II 

a)  Utstyrskategori 1 omfatter utstyr som er utformet for å kunne fungere i samsvar med produsentens angitte 

driftsparametrer og sikre et svært høyt vernenivå. 

Utstyr i denne kategorien er beregnet på områder der eksplosive atmosfærer forårsaket av blandinger av luft og 

gasser, damper eller tåker eller av blandinger av luft og støv forekommer kontinuerlig, i lange perioder eller 

hyppig. 

Utstyr i denne kategorien skal kunne sikre det nødvendige vernenivået, også ved sjeldent forekommende 

hendelser som berører utstyret, og skal være utstyrt med verneinnretninger som sikrer: 

— enten, ved feil på en av verneinnretningene, at minst én annen selvstendig verneinnretning sikrer det 

nødvendige vernenivået, 

— eller at det nødvendige vernenivået sikres dersom to feil oppstår uavhengig av hverandre. 

Utstyr i denne kategorien skal oppfylle tilleggskravene nevnt i nr. 2.1 i vedlegg II. 

b)  Utstyrskategori 2 omfatter utstyr som er utformet for å kunne fungere i samsvar med produsentens angitte 

driftsparametrer og sikre et høyt vernenivå. 

Utstyr i denne kategorien er beregnet på områder der eksplosive atmosfærer forårsaket av gasser, damper, tåker 

eller blandinger av luft og støv kan forekomme iblant. 
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Verneinnretninger for utstyr i denne kategorien sikrer det nødvendige vernenivået, selv ved hyppige 

forstyrrelser eller funksjonsfeil ved utstyret som normalt må påregnes. 

Utstyr i denne kategorien skal oppfylle tilleggskravene nevnt i nr. 2.2 i vedlegg II. 

c)  Utstyrskategori 3 omfatter utstyr som er utformet for å kunne fungere i samsvar med produsentens angitte 

driftsparametrer og sikre et normalt vernenivå. 

Utstyr i denne kategorien er beregnet på områder der eksplosive atmosfærer forårsaket av gasser, damper, tåker 

eller blandinger av luft og støv bare unntaksvis forekommer, og i så fall bare i korte tidsrom og i enkelte 

tilfeller. 

Utstyr i denne kategorien sikrer det nødvendige vernenivået under normal drift. 

Utstyr i denne kategorien skal oppfylle tilleggskravene nevnt i nr. 2.3 i vedlegg II. 

 ______  
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VEDLEGG II 

GRUNNLEGGENDE HELSE- OG SIKKERHETSKRAV MED HENSYN TIL UTFORMING OG KONSTRUKSJON 

AV UTSTYR OG SIKRINGSSYSTEMER TIL BRUK I EKSPLOSJONSFARLIGE OMGIVELSER 

Innledende merknader 

A.  Det skal tas hensyn til teknisk kunnskap, som kan endre seg raskt, og som skal tas i bruk snarest mulig. 

B.  For innretningene nevnt i artikkel 1 nr. 1 bokstav b), får de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene 

anvendelse bare i den grad de er nødvendige for sikker og pålitelig funksjon og drift av disse innretningene 

med hensyn til eksplosjonsfare. 

1. Felles krav til utstyr og sikringssystemer 

1.0. Allmenne krav 

1.0.1. P r in s ip p er  for  i n t egrer t  ek sp los jon ss ik k erh et  

Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser skal utformes med tanke på integrert 

eksplosjonssikkerhet. 

I den forbindelse skal produsenten treffe tiltak 

— først og fremst for å unngå at selve utstyret og sikringssystemene danner eller avgir en eksplosiv 

atmosfære, dersom det er mulig, 

— for å hindre antennelse av eksplosive atmosfærer, idet det tas hensyn til egenskapene til de enkelte 

elektriske og ikke-elektriske tennkildene, 

— slik at en eksplosjon, dersom den likevel skulle oppstå og direkte eller indirekte kan medføre fare for 

personer og eventuelt husdyr eller eiendom, umiddelbart kan stanses og/eller begrense det området som 

rammes av flammer og trykk fra eksplosjonen, til et tilstrekkelig sikkerhetsnivå. 

1.0.2.  Utstyr og sikringssystemer skal utformes og produseres idet det tas behørig hensyn til eventuelle driftsfeil slik 

at farlige situasjoner kan unngås i størst mulig grad. 

Det skal tas hensyn til enhver form for rimelig forutsigbar feilbruk. 

1.0.3. Sær l i ge  v i lk å r  for  k on t ro l l  og  ved l i k eh old  

Utstyr og sikringssystemer som er underlagt særlige vilkår for kontroll og vedlikehold, skal utformes og 

konstrueres med tanke på slike vilkår. 

1.0.4. Mi l jø forh old  

Utstyr og sikringssystemer skal utformes og konstrueres slik at de kan takle faktiske eller forutsigbare 

miljøforhold. 

1.0.5. Merk in g 

Alt utstyr og alle sikringssystemer skal ha merking som er tydelig og ikke kan fjernes, og som minst omfatter 

følgende: 

— produsentens navn, firma eller registrerte varemerke og adresse, 

— CE-merking (se vedlegg II til forordning (EF) nr. 765/2008), 

— serie- eller typebetegnelse, 

— eventuelt parti- eller serienummer, 

— konstruksjonsår,  
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— den særskilte merkingen for eksplosjonsvern   etterfulgt av symbolet for utstyrsgruppen og 

kategorien, 

— for utstyrsgruppe II, bokstaven «G» (for eksplosive atmosfærer forårsaket av gasser, damper eller tåker), 

 og/eller 

— bokstaven «D» (for eksplosive atmosfærer forårsaket av støv). 

Videre skal utstyr og sikringssystemer ved behov merkes med alle opplysninger som er av avgjørende 

betydning for sikker bruk. 

1.0.6. B ruk san vi sn in g  

a)  Med alt utstyr og alle sikringssystemer skal det følge en bruksanvisning som minst skal inneholde 

følgende opplysninger: 

— en gjentakelse av den informasjonen som framgår av merkingen på utstyret eller sikringssystemet, 

unntatt parti- eller serienummeret (se nr. 1.0.5), eventuelt med ytterligere opplysninger for å lette 

vedlikeholdet (f.eks. adressen til reparatøren osv.), 

— instruks for sikker 

— ibruktaking, 

— bruk, 

— montering og demontering, 

— vedlikehold (ettersyn og akutt reparasjon), 

— installasjon, 

— justering, 

— om nødvendig, angivelse av fareområder foran trykkavlastningsinnretninger, 

— om nødvendig, opplæringsinstruks, 

— opplysninger som gjør det mulig på betryggende grunnlag å avgjøre om utstyr i en viss kategori eller 

et sikringssystem kan benyttes uten fare i det tiltenkte området og under forventede driftsforhold, 

— elektriske parametrer og trykkparametrer, høyeste overflatetemperaturer og andre grenseverdier, 

— om nødvendig, særlige vilkår for bruk, herunder opplysninger om mulig feil bruk som 

erfaringsmessig kan forekomme, 

— om nødvendig, de viktigste tekniske dataene for verktøy som kan monteres på utstyret eller 

sikringssystemet. 

b)  Bruksanvisningen skal inneholde de tegningene og diagrammene som er nødvendige for å ta i bruk, 

vedlikeholde og etterse utstyret eller sikringssystemet, kontrollere at det virker som det skal og eventuelt 

reparere det, samt annen nyttig veiledning, særlig med hensyn til sikkerhet. 

c)  Dokumentasjon som beskriver utstyret eller sikringssystemet, skal ikke inneholde noe som er i strid med 

det som står i bruksanvisningen om sikkerhetsmessige forhold. 

1.1. Valg av materialer 

1.1.1.  Materialer som brukes til konstruksjon av utstyr og sikringssystemer, skal ikke kunne utløse en eksplosjon, 

idet det tas hensyn til forutsigbare driftsbelastninger.  
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1.1.2.  Innenfor grensen for driftsvilkårene fastsatt av produsenten, skal det ikke kunne oppstå noen reaksjon mellom 

materialene som brukes og bestanddelene i den eksplosjonsfarlige atmosfæren som kan forringe 

eksplosjonsvernet. 

1.1.3.  Materialene skal velges ut slik at forutsigbare endringer i deres egenskaper og kompatibilitet i kombinasjon 

med andre materialer ikke fører til en svekkelse i vernet som er oppnådd, og det skal særlig tas behørig 

hensyn til materialenes korrosjonsbestandighet, slitestyrke, elektriske ledningsevne, mekaniske styrke, 

aldringsegenskaper og virkningene av temperatursvingninger. 

1.2. Utforming og konstruksjon 

1.2.1.  Utstyr og sikringssystemer skal utformes og konstrueres idet det tas behørig hensyn til teknisk kunnskap om 

eksplosjonsvern, slik at de kan fungere sikkert under hele den forventede levetiden. 

1.2.2.  Komponenter som skal inngå eller brukes som reservedeler i utstyr og sikringssystemer, skal være utformet 

og konstruert slik at de fungerer sikkert når de brukes som tiltenkt som eksplosjonsvern når de er installert i 

samsvar med produsentens anvisninger. 

1.2.3. Lu k k et  k on st ru ks jon  og  forebyggin g  av  lekk as j e  

For utstyr som kan frigjøre brennbare gasser eller eksplosjonsfarlig støv, skal det i størst mulig grad benyttes 

lukkede konstruksjoner. 

Dersom slikt utstyr har åpninger eller utette skjøter, skal disse i størst mulig grad vært utformet slik at utslipp 

av gasser eller støv ikke fører til at det oppstår eksplosiv atmosfære utenfor utstyret. 

Åpninger for påfylling og tømming skal i størst mulig grad være utformet og utstyrt slik at utslipp av 

brannfarlige stoffer begrenses ved påfylling eller tømming. 

1.2.4. S tø van saml in g  

Utstyr og sikringssystemer til bruk i områder der det forekommer støv, skal være utformet slik at 

støvansamlinger på overflaten ikke kan antenne. 

Støvansamlinger skal som hovedregel begrenses mest mulig. Utstyr og sikringssystemer skal være lette å 

rengjøre. 

Overflatetemperaturen på utstyrets deler skal holdes betydelig lavere enn antenningstemperaturen for 

støvansamlingene. 

Det skal tas hensyn til tykkelsen på støvansamlingen, og om nødvendig skal det treffes tiltak som begrenser 

temperaturen for å hindre varmeakkumulering. 

1.2.5. Su pp leren d e  vern ein n re tn in ger  

Utstyr og sikringssystemer som kan bli utsatt for visse former for ytre påvirkning, skal om nødvendig være 

forsynt med supplerende verneinnretninger. 

Utstyret skal kunne motstå de påvirkningene det utsettes for, uten at eksplosjonsvernet svekkes. 

1.2.6. Åp n in g  u t en  fa re  

Dersom utstyr eller sikringssystemer er plassert i en beholder eller kapsel som utgjør en del av selve 

eksplosjonsvernet, skal denne beholderen eller kapselen bare kunne åpnes ved hjelp av spesialverktøy eller 

egnede vernetiltak. 

1.2.7. Vern  mot  an d re  fa rer  

Utstyr og sikringssystemer skal utformes og produseres for å: 

a)  unngå fysisk skade eller annen skade som kan forårsakes av direkte eller indirekte berøring, 

b)  sikre at det ikke kan oppstå overflatetemperaturer på tilgjengelige deler, eller strålinger som kan medføre 

fare,  
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c)  unngå fare av ikke-elektrisk art, som erfaringsmessig kan forekomme, 

d)  sikre at forutsigbar overbelastning ikke fører til farlige situasjoner. 

Dersom farer forbundet med utstyr og sikringssystemer nevnt i dette nummer, helt eller delvis omfattes av 

annet unionsregelverk, får dette direktiv ikke anvendelse eller opphører å få anvendelse på slikt utstyr, slike 

sikringssystemer og slike farer fra det tidspunkt nevnte unionsregelverk får anvendelse. 

1.2.8. Overb ela s tn in g  av  u t s t yre t  

Farlig overbelastning av utstyret skal forebygges i prosjekteringsfasen ved hjelp av innebygde måle-, 

regulerings- og betjeningsinnretninger, som overstrømbrytere, termostater, differensialtrykkbrytere, 

strømningsmålere, forsinkelsesreléer, turtellere og/eller lignende overvåkingsinnretninger. 

1.2.9. Ek sp los jonss ikk er  u t fø re lse  

Dersom deler som kan antenne en eksplosiv atmosfære er plassert i en kapsling, skal det sikres at kapslingen 

kan motstå det trykket som oppstår ved en eksplosjon av en eksplosiv blanding inne i utstyret og forhindre at 

eksplosjonen forplanter seg til den eksplosive atmosfæren utenfor kapslingen. 

1.3. Mulige tennkilder 

1.3.1. Fa rer  som sk yld es  u l i k e  t ennk i ld er  

Det skal ikke forekomme mulige tennkilder som gnister, flammer, elektriske lysbuer, høye overflatete-

mperaturer, lydenergi, optisk stråling, elektromagnetiske bølger eller andre tennkilder. 

1.3.2. Fa rer  som sk yld es  s t a t i sk  e lek t r i s i t e t  

Elektrostatisk oppladning som kan føre til farlig utladning, skal unngås ved hjelp av egnede tiltak. 

1.3.3. Fa rer  som sk yld es  lek k s t rø m og  k ryp es t rø m  

Det skal forhindres at det i utstyrets strømførende deler forekommer lekkstrøm og krypestrøm som for 

eksempel kan medføre farlig korrosjon, overoppheting av overflater eller gnistdannelse som kan forårsake 

antenning. 

1.3.4. Fa rer  som sk yld es  over op ph et i n g  

Overoppheting som følge av friksjon eller slag, f.eks. mellom materialer på roterende deler eller på grunn av 

fremmedlegemer, skal i størst mulig grad forhindres i prosjekteringsfasen. 

1.3.5. Fa rer  som sk yld es  t ryk k ut j evn in g  

Utstyr og sikringssystemer skal være utformet eller være forsynt med innebygde måle-, betjenings- og 

reguleringsinnretninger slik at trykkutjevning kan skje på en måte som ikke danner sjokkbølger eller 

kompresjon som kan forårsake antenning. 

1.4. Farer som skyldes påvirkning utenfra 

1.4.1.  Utstyr og sikringssystemer skal være utformet og konstruert slik at de på fullt forsvarlig måte og trygt kan 

fylle den funksjonen de er beregnet på, selv om de utsettes for endringer i miljøforhold og påvirkninger som 

feilstrøm, fuktighet, vibrasjoner, forurensning og annen ytre påvirkning, samtidig som det tas hensyn til de 

grensene produsenten har fastsatt for driftsvilkårene. 

1.4.2.  Utstyrets deler skal være egnet til de forventede mekaniske og temperaturmessige påkjenningene og kunne 

motstå angrep fra aggressive stoffer som allerede er til stede eller kan forventes å forekomme. 

1.5. Krav til utstyr som bidrar til sikkerheten 

1.5.1.  Sikkerhetsinnretninger skal fungere uavhengig av de måle- og/eller betjeningsinnretningene som er 

nødvendige for driften. 

Feil i en sikkerhetsinnretning skal ved hjelp av egnede tekniske tiltak i størst mulig grad påvises tilstrekkelig 

raskt, slik at det bare er svært liten sannsynlighet for at en farlig situasjon oppstår.  
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Som hovedregel skal prinsippet om feilsikring (failsafe-prinsippet) anvendes. 

Sikkerhetsmessige inngrep skal som hovedregel virke direkte på de aktuelle betjeningsinnretningene, uten 

mellomliggende programvarekommando. 

1.5.2.  Ved feil i en sikkerhetsinnretning skal utstyr og/eller sikringssystemer så langt mulig sikres. 

1.5.3.  Nødstoppinnretninger skal så langt mulig være forsynt med sperring mot omstart. En ny startordre skal bare 

føre til at maskinen starter dersom sperringen mot omstart på forhånd er blitt tilbakestilt ved en tilsiktet 

handling. 

1.5.4. Bet j en in gs -  og  sk j ermenh et er  

Eventuelle betjenings- og skjermenheter skal være ergonomisk hensiktsmessig utformet, slik at størst mulig 

driftssikkerhet med hensyn til eksplosjonsfaren oppnås. 

1.5.5. Krav  t i l  inn re tn in ger  med  målefu n k sjon er  b eregn et  på  ek sp los jon svern  

Innretninger med målefunksjoner skal, i den grad de brukes i forbindelse med utstyr som brukes i 

eksplosjonsfarlige omgivelser, være utformet og konstruert slik at de kan oppfylle forventede driftskrav og 

særlige bruksforhold. 

1.5.6.  Om nødvendig skal innretninger med målefunksjoner kunne kontrolleres for avlesningsnøyaktighet og for 

funksjonsevne. 

1.5.7.  Ved utforming av innretninger med målefunksjoner skal det benyttes en sikkerhetsfaktor som sikrer at 

alarmterskelen ligger tilstrekkelig langt under eksplosjons- og/eller antenningsgrensen for atmosfæren som 

skal registreres, idet det særlig tas hensyn til anleggets driftsform og mulige avvik i målesystemet. 

1.5.8. Fa rer  i  fo rb in d else  med  p rogramvare  

Ved utformingen av datastyrt utstyr og datastyrte sikringssystemer og sikkerhetsinnretninger, skal det særlig 

tas hensyn til farer som skyldes feil på programvaren. 

1.6. Sikkerhetskrav til systemet 

1.6.1.  Utstyr og sikringssystemer som inngår i en automatisert prosess, skal kunne stanses manuelt dersom 

driftsvilkårene endrer seg ut over det som er forventet, forutsatt at sikkerheten med dette ikke svekkes. 

1.6.2.  Når nødstoppinnretningen aktiveres, skal oppsamlet energi ledes bort så raskt og sikkert som mulig eller 

isoleres, slik at den ikke lenger utgjøre noen fare. 

Dette gjelder ikke for elektrokjemisk lagret energi. 

1.6.3. Fa rer  som sk yld es  s t rø mb ru dd  

Utstyr og sikringssystemer der strømbrudd kan føre til at det oppstår nye farer som kan forplante seg, skal 

kunne holdes i sikker drift uavhengig av resten av anlegget. 

1.6.4. Fa rer  som  sk yld es  t i lk op l in ger  

Utstyr og sikringssystemer skal være forsynt med egnede kabel- og ledningsinnføringer. 

Ved bruk av utstyr og sikringssystemer i kombinasjon med annet utstyr og andre sikringssystemer, skal 

grensesnittet være sikkert.  
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1.6.5. P la sser i n g  av  va rs l in gs inn re tn in ger  på  u t s t yr  

Når utstyr eller sikringssystemer omfatter varslings- eller alarminnretninger som skal overvåke dannelsen av 

en eksplosiv atmosfære, skal det gis nødvendige instrukser for å gjøre det mulig å plassere dem på korrekt 

sted. 

2. Tilleggskrav til utstyr 

2.0. Krav til utstyr i utstyrsgruppe I 

2.0.1. Krav  t i l  u t s t yrsk a t egor i  M  1  i  u t s t yrsgru pp e  I  

2.0.1.1.  Utstyret skal være utformet og konstruert slik at dets tennkilder ikke aktiviseres, også ved sjeldent 

forekommende hendelser som gjelder utstyret. 

Utstyret skal være forsynt med verneinnretninger som sikrer: 

— enten, ved feil på en av verneinnretningene, at minst én annen selvstendig verneinnretning sikrer det 

nødvendige vernenivået, 

— eller at det nødvendige vernenivået sikres dersom to feil oppstår uavhengig av hverandre. 

Utstyret skal om nødvendig være forsynt med særlige supplerende verneinnretninger. 

Det skal kunne brukes også i en eksplosiv atmosfære. 

2.0.1.2.  Utstyret skal om nødvendig være konstruert slik at støv ikke kan trenge inn i det. 

2.0.1.3.  For å unngå antenning av støv som virvles opp, skal overflatetemperaturen på utstyrets deler være betydelig 

lavere enn antenningstemperaturen for de blandingene av luft og støv som kan forventes. 

2.0.1.4.  Utstyret skal være utformet slik at deler av det som kan være tennkilder, kan åpnes bare når energitilførselen 

er avbrutt, eller under ikke-aktive eller egensikre forhold. Dersom utstyret ikke kan inaktiveres, skal 

produsenten påføre en advarsel på de delene av utstyret som kan åpnes. 

Utstyret skal om nødvendig i tillegg være forsynt med egnede låsemekanismer. 

2.0.2. Krav  t i l  u t s t yrsk a t egor i  M  2  i  u t s t yrsgru pp e  I  

2.0.2.1.  Utstyret skal være forsynt med verneinnretninger slik at tennkildene ikke kan aktiveres under normal drift 

samt under mer krevende driftsforhold, særlig slike som kan oppstå som følge av belastende bruk og skiftende 

miljøforhold. 

Energitilførselen til dette utstyret skal kunne avbrytes dersom det forekommer eksplosiv atmosfære. 

2.0.2.2.  Utstyret skal være utformet slik at deler av det som kan være tennkilder, kan åpnes bare når energitilførselen 

er avbrutt eller ved hjelp av egnede låsemekanismer. Dersom utstyret ikke kan inaktiveres, skal produsenten 

påføre en advarsel på de delene av utstyret som kan åpnes. 

2.0.2.3.  Vernetiltakene mot eksplosjoner som følge av tilstedeværelse av støv, skal oppfylle de samme kravene som 

dem som gjelder for utstyr i kategori M 1. 

2.1. Krav til utstyrskategori 1 i utstyrsgruppe II 

2.1.1. Ek sp los ive  a tmosfærer  forå r sak et  av  gasser ,  d amp er  e l le r  t åk er  

2.1.1.1.  Utstyret skal være utformet og konstruert slik at dets tennkilder ikke aktiviseres, også ved sjeldent 

forekommende hendelser som berører utstyret.   
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Det skal være forsynt med verneinnretninger som sikrer: 

— enten, ved feil på en av verneinnretningene, at minst én annen selvstendig verneinnretning sikrer det 

nødvendige vernenivået, 

— eller at det nødvendige vernenivået sikres dersom to feil oppstår uavhengig av hverandre. 

2.1.1.2.  For utstyr med overflater som kan bli varme, skal det sikres at den angitte høyeste overflatetemperaturen ikke 

overskrides, selv under de minst gunstige forhold. 

Temperaturstigning som følge av varmeakkumulering og kjemiske reaksjoner, skal også tas i betraktning. 

2.1.1.3.  Utstyret skal være utformet slik at deler av det som kan være tennkilder, kan åpnes bare når energitilførselen 

er avbrutt, eller under ikke-aktive eller egensikre forhold. Dersom utstyret ikke kan inaktiveres, skal 

produsenten påføre en advarsel på de delene av utstyret som kan åpnes. 

Utstyret skal om nødvendig i tillegg være forsynt med egnede låsemekanismer. 

2.1.2. Ek sp los ive  a tmosfærer  forå r sak et  av  b land in ger  av  lu f t  og  s t ø v  

2.1.2.1.  Utstyret skal være utformet og konstruert slik at antenning av blandinger av luft/støv ikke kan forekomme, 

også ved sjeldent forekommende hendelser som berører utstyret. 

Det skal være forsynt med verneinnretninger som sikrer: 

— enten, ved feil på en av verneinnretningene, at minst én annen selvstendig verneinnretning sikrer det 

nødvendige vernenivået, 

— eller at det nødvendige vernenivået sikres dersom to feil oppstår uavhengig av hverandre. 

2.1.2.2. Utstyret skal om nødvendig være utformet slik at støv kan trenge inn eller slippe ut bare på steder som er 

beregnet på dette. 

Dette kravet gjelder også for kabelinnføringer og overgangsstykker. 

2.1.2.3.  For å unngå antenning av støv som virvles opp, skal overflatetemperaturen på utstyrets deler være betydelig 

lavere enn antenningstemperaturen for de blandingene av luft og støv som kan forventes. 

2.1.2.4.  Med hensyn til sikker åpning av utstyrets deler får kravet i nr. 2.1.1.3 anvendelse. 

2.2. Krav til utstyrskategori 2 i utstyrsgruppe II 

2.2.1. Ek sp los ive  a tmosfærer  forå r sak et  av  gasser ,  d amp er  e l le r  t åk er  

2.2.1.1.  Utstyret skal være utformet og konstruert slik at tennkilder unngås, selv ved hyppige forstyrrelser eller 

funksjonsfeil ved utstyret som normalt må påregnes. 

2.2.1.2.  Utstyrets deler skal utformes og konstrueres slik at deres angitte overflatetemperaturer ikke overskrides, selv 

ikke i forbindelse med farer som skyldes unormale situasjoner som produsenten har forutsett. 

2.2.1.3.  Utstyret skal være utformet slik at deler av det som kan være tennkilder, kan åpnes bare når energitilførselen 

er avbrutt eller ved hjelp av egnede låsemekanismer. Dersom utstyret ikke kan inaktiveres, skal produsenten 

påføre en advarsel på de delene av utstyret som kan åpnes. 

2.2.2. Ek sp los ive  a tmosfærer  forå r sak et  av  b land in ger  av  lu f t  og  s t ø v  

2.2.2.1.  Utstyret skal utformes og konstrueres slik at antenning av blandinger av luft og støv unngås, selv ved hyppige 

forstyrrelser eller funksjonsfeil ved utstyret som normalt må påregnes.  
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2.2.2.2.  Med hensyn til overflatetemperaturer får kravet i nr. 2.1.2.3 anvendelse. 

2.2.2.3.  Med hensyn til vern mot støv får kravet i nr. 2.1.2.2 anvendelse. 

2.2.2.4.  Med hensyn til sikker åpning av utstyrets deler får kravet i nr. 2.2.1.3 anvendelse. 

2.3. Krav til utstyrskategori 3 i utstyrsgruppe II 

2.3.1. Ek sp los ive  a tmosfærer  forå r sak et  av  gasser ,  d amp er  e l le r  t åk e r  

2.3.1.1.  Utstyret skal være utformet og konstruert slik at tennkilder som kan forventes under normal bruk, ikke 

forekommer. 

2.3.1.2.  Overflatetemperaturene skal under normale driftsforhold ikke overskride den angitte høyeste over-

flatetemperaturen. Høyere temperaturer i særlige tilfeller kan godtas bare dersom produsenten treffer særlige 

supplerende vernetiltak. 

2.3.2. Ek sp los ive  a tmosfærer  forå r sak et  av  b land in ger  av  lu f t  og  s t ø v  

2.3.2.1.  Utstyret skal være utformet og konstruert slik at tennkilder som kan forventes å forekomme under normal 

bruk, ikke kan antenne blandinger av luft og støv. 

2.3.2.2.  Med hensyn til overflatetemperaturer får kravet i nr. 2.1.2.3 anvendelse. 

2.3.2.3.  Utstyret, herunder kabelinnføringer og overgangsstykker, skal være konstruert slik at det tas hensyn til 

støvpartiklenes størrelse, slik at det ikke kan dannes eksplosive blandinger av luft og støv eller farlige 

støvansamlinger inne i utstyret. 

3. Tilleggskrav til sikringssystemer 

3.0. Allmenne krav 

3.0.1.  Sikringssystemer skal dimensjoneres slik at virkningene av en eksplosjon reduseres til et forsvarlig 

sikkerhetsnivå. 

3.0.2.  Sikringssystemer skal være utformet og kunne plasseres slik at det forhindres at en eksplosjon forplanter seg 

via farlige kjedereaksjoner eller stikkflammer, og at begynnende eksplosjoner blir til detonasjoner. 

3.0.3.  Dersom energitilførselen avbrytes, skal sikringssystemer kunne bevare funksjonsevnen i et tidsrom som er 

tilstrekkelig langt til at det ikke oppstår farlige situasjoner. 

3.0.4.  Sikringssystemer skal ikke vise funksjonsfeil når de utsettes for forstyrrende påvirkning utenfra. 

3.1. Planlegging og utforming 

3.1.1. Mater i a len es  egen skap er  

Høyeste trykk og temperatur som skal tas i betraktning på planleggingsstadiet med hensyn til materialenes 

egenskaper, skal være det forventede trykket under en eksplosjon som følge av ekstreme driftsforhold og de 

forventede varmepåvirkningene fra ilden. 

3.1.2.  Sikringssystemer som er utformet slik at de skal kunne motstå eller begrense en eksplosjon, skal kunne motstå 

trykkbølgen fra en eksplosjon uten at systemet skades. 

3.1.3.  Tilbehør som er tilkoplet sikringssystemer, skal kunne motstå det forventede høyeste eksplosjonstrykket og 

fortsatt fungere. 

3.1.4.  Ved planlegging og utforming av sikringssystemene skal det tas hensyn til eventuelle reaksjoner som følge av 

trykket i det ytre utstyret og rørforbindelser til dette. 

3.1.5. Tr yk k avla s tn in gs in n re tn in ger  

Sikringssystemer som antas å kunne bli utsatt for påvirkninger ut over deres belastningsevne, skal ved 

utformingen utstyres med egnede trykkavlastningsinnretninger som ikke medfører fare for personer i 

nærheten. 
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3.1.6. Ek sp los jonsd emp end e an legg  

Eksplosjonsdempende anlegg skal planlegges og utformes slik at de reagerer tidligst mulig etter en 

begynnende eksplosjon og motvirker den optimalt, idet det tas hensyn til høyeste trykkstigningshastighet og 

høyeste eksplosjonstrykk. 

3.1.7. Ek sp los jonsavk op l in gssys t emer  

Avkoplingssystemer beregnet på å kople fra særskilt utstyr ved hjelp av egnede innretninger så raskt som 

mulig ved begynnende eksplosjoner, skal planlegges og utformes slik at det ikke kan spre seg ild inne i dem 

og at den mekaniske styrken opprettholdes under normale driftsforhold. 

3.1.8.  Sikringssystemer skal kunne inngå i kretsløpene og ha en så lav alarmterskel at tilførsel og bortledning av 

produkter innstilles, og at de delene av utstyret som ikke lenger fungerer sikkert, stanses, dersom det er 

nødvendig. 

 ______  



Nr. 39/88 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

VEDLEGG III 

MODUL B: EU-TYPEPRØVING 

1. EU-typeprøving er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker den 

tekniske konstruksjonen av et produkt og kontrollerer og bekrefter at den tekniske konstruksjonen oppfyller de 

kravene i dette direktiv som får anvendelse på det. 

2. EU-typeprøving skal omfatte undersøkelse av et prøveeksemplar av det komplette produktet som er representativt 

for den planlagte produksjonen (produksjonstype). 

3. Produsenten skal inngi søknad om EU-typeprøving til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde: 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er 

i samsvar med de gjeldende kravene i dette direktiv, og skal inneholde en tilfredsstillende analyse og 

vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi de gjeldende kravene og skal i den grad det er 

relevant for vurderingen, omfatte produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske 

dokumentasjonen skal minst inneholde: 

i) en generell beskrivelse av produktet, 

ii) konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer osv., 

iii) beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan 

produktet virker, 

iv) en fortegnelse over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, og som det er 

offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom disse harmoniserte standardene 

ikke er anvendt, beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og 

sikkerhetskravene i dette direktiv, herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er 

anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi 

hvilke deler som er anvendt, 

v) resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., og 

vi) prøvingsrapporter, 

d)  prøveeksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organet kan anmode om 

ytterligere eksemplarer dersom det er nødvendig for å kunne gjennomføre prøvingsprogrammet. 

4. Det meldte organet skal: 

4.1.  gjennomgå den tekniske dokumentasjonen, kontrollere at prøveeksemplaret eller -eksemplarene er produsert i 

samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og fastslå hvilke elementer som er konstruert i samsvar med de 

gjeldende bestemmelsene i de relevante harmoniserte standardene, samt hvilke elementer som er konstruert i 

samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner, 

4.2.  utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om de relevante harmoniserte 

standardene er anvendt på riktig måte, dersom produsenten har valgt å anvende løsningene i dem, 

4.3.  utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere, i tilfeller der løsningene i de 

relevante harmoniserte standardene ikke er anvendt, om de løsningene som er valgt av produsenten som anvender 

andre relevante tekniske standarder, oppfyller de tilsvarende grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i dette 

direktiv, 

4.4. avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal utføres. 
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5. Det meldte organet skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver de tiltakene som er truffet i samsvar med 

nr. 4, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, skal det meldte 

organet offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten bare med produsentens samtykke. 

6. Dersom typen oppfyller kravene i dette direktiv som får anvendelse på det aktuelle produktet, skal det meldte 

organet utstede et EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde produsentens navn og 

adresse, konklusjonene fra undersøkelsen, eventuelle vilkår for sertifikatets gyldighet og de opplysningene som 

kreves for å identifisere den godkjente typen. EU-typeprøvingssertifikatet kan ha ett eller flere vedlegg. 

EU-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne vurdere 

om de produserte produktene er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere produktene i bruk. 

Dersom typen ikke oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv, skal det meldte organet nekte å utstede et  

EF-typeprøvingssertifikat, underrette søkeren om dette og gi en detaljert begrunnelse for avslaget. 

7.  Det meldte organet skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn 

i teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv, og 

bestemme om slike endringer krever ytterligere undersøkelser. I så tilfelle skal det meldte organet underrette 

produsenten om dette. 

Produsenten skal underrette det meldte organet som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen for  

EU-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om  

produktet er i samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i dette direktiv eller vilkårene for 

sertifikatets gyldighet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige  

EU-typeprøvingssertifikatet. 

8.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om de EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle 

tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig 

for meldermyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått, midlertidig 

opphevet eller på andre måter begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om de EU-typeprøvingssertifikatene og/eller 

eventuelle tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset, 

og, på anmodning, om slike sertifikater og/eller tillegg til dem som det har utstedt. 

Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av  

EU-typeprøvingssertifikatene og/eller tillegg til disse. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en 

kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som det meldte organet har 

gjennomført. Det meldte organet skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg 

samt de tekniske dataene, herunder dokumentasjonen som er innsendt av produsenten, fram til sertifikatets 

gyldighetsperiode utløper. 

9.  Produsenten skal kunne stille en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den tekniske 

dokumentasjonen til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. 

10.  Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene angitt i nr. 7 og 9, forutsatt 

at de er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

MODUL D: TYPESAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV KVALITETSSIKRING AV PRODUKSJONSPROSESSEN 

1. Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den delen av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som 

eneansvarlig at de aktuelle produktene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og 

oppfyller de kravene i dette direktiv som får anvendelse på dem. 

2. Produksjon 

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for produksjon samt inspeksjon og 

prøving av ferdige produkter, og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1.  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de aktuelle produktene til et meldt organ 

etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde: 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ, 

c)  alle opplysninger som er relevante for den planlagte produktkategorien, 

d)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet. 

3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og 

oppfyller de kravene i dette direktiv som får anvendelse på dem. 

Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som produsenten følger, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen for 

kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av: 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b)  de tilsvarende produksjons-, kvalitetskontroll- og kvalitetssikringsteknikkene samt prosesser og systematiske 

tiltak som vil bli brukt, 

c)  de undersøkelsene og prøvingene som vil bli utført før, under og etter produksjonen, og hvor ofte de vil bli 

utført, 

d)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets 

kvalifikasjoner osv., og 

e)  metodene for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet fungerer 

effektivt. 

3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

Det skal forutsette at de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den 

relevante harmoniserte standarden, oppfyller disse kravene.  
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I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring 

innenfor vurdering av det aktuelle produktområdet og den aktuelle produktteknologien, og ha kunnskap om 

gjeldende krav i dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. 

Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e), for å kontrollere 

produsentens evne til å sette seg inn i gjeldende krav i dette direktiv og til å gjennomføre nødvendige 

undersøkelser for å sikre at produktet oppfyller disse kravene. 

Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en 

begrunnet vurdering av beslutningen. 

3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5.  Produsenten skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i kvalitetssystemet. 

Det meldte organet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil 

oppfylle kravene nevnt i nr. 2.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av 

undersøkelsen og en begrunnet vurdering av beslutningen. 

4. Tilsyn på det meldte organets ansvar 

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten på korrekt måte oppfyller de forpliktelsene som følger av det 

godkjente kvalitetssystemet. 

4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig: 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssikringssystemet, 

b)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets 

kvalifikasjoner osv. 

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4.  Det meldte organet kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organet 

om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker tilfredsstillende. 

Det meldte organet skal gi produsenten en rapport om besøket og, dersom det er utført prøvinger, en 

prøvingsrapport. 

5. CE-merking, EU-samsvarserklæring og samsvarsattestering 

5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3.1, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som ikke er en komponent og som er i samsvar med typen 

beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver produktmodell som ikke er en komponent, 

og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at produktet som ikke er en komponent, 

er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken produktmodell den er utarbeidet for. 

En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent. 

5.3.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattestering for hver komponentmodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at komponenten er brakt i omsetning. Samsvarsattesteringen 

skal angi hvilken komponentmodell den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesteringen skal følge med hver 

komponent. 
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6. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at produktet er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for 

de nasjonale myndighetene: 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5, 

c)  beslutningene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som er utstedt 

eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sin meldermyndighet listen over 

godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

avslått, midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og, på anmodning, om godkjenninger 

av kvalitetssystemer som det har utstedt. 

8.  Representant 

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6, kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG V 

MODUL F: TYPESAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV PRODUKTVERIFISERING 

1. Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de aktuelle 

produktene, som har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med typen beskrevet i  

EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de kravene i dette direktiv som får anvendelse på dem. 

2. Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at de 

produserte produktene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller 

de kravene i dette direktiv som får anvendelse på dem. 

3. Verifisering 

Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om 

produktene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de 

gjeldende kravene i dette direktiv. 

Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om produktene oppfyller de gjeldende kravene skal gjennomføres 

ved undersøkelse og prøving av hvert enkelt produkt som angitt i nr. 4 

4. Samsvarskontroll ved undersøkelse og prøving av hvert enkelt produkt 

4.1.  Alle produkter skal undersøkes enkeltvis, og egnede prøvinger fastsatt i den eller de relevante harmoniserte 

standardene og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner, skal utføres for å 

kontrollere om produktene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og 

oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

I mangel av en slik harmonisert standard skal vedkommende meldte organ beslutte hvilke egnede prøvinger som 

skal utføres. 

4.2.  Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og 

skal påføre sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent produkt eller få det påført på sitt ansvar. 

Produsenten skal for inspeksjonsformål kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale 

myndigheter i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. 

5. CE-merking, EU-samsvarserklæring og samsvarsattestering 

5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som ikke er en komponent og som er i samsvar med den godkjente 

typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver produktmodell som ikke er en komponent, 

og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at produktet som ikke er en komponent, 

er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken produktmodell den er utarbeidet for. 

En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent. 

Dersom det meldte organet nevnt i nr. 3 samtykker, kan produsenten også påføre det meldte organets 

identifikasjonsnummer på produktene som ikke er komponenter, på det meldte organets ansvar. 

5.3.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattestering for hver komponentmodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at komponenten er brakt i omsetning. Samsvarsattesteringen 

skal angi hvilken komponentmodell den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesteringen skal følge med hver 

komponent. 
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6. Dersom det meldte organet samtykker, kan produsenten påføre det meldte organets identifikasjonsnummer på 

produktene under produksjonsprosessen. 

7.  Representant 

Produsentens forpliktelser kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, forutsatt at 

dette er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser nevnt i nr. 2. 

 ______  
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VEDLEGG VI 

MODUL C1: TYPESAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV INTERN PRODUKSJONSKONTROLL OG OVERVÅKET 

PRODUKTPRØVING 

1. Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll og overvåket produktprøving er den delen av 

framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4, og sikrer 

og erklærer som eneansvarlig at de aktuelle produktene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprø-

vingssertifikatet, og oppfyller de kravene i dette direktiv som får anvendelse på dem. 

2. Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at de 

produserte produktene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de kravene i 

dette direktiv som får anvendelse på dem. 

3. Produktkontroll 

For hvert produsert produkt skal produsenten eller noen på produsentens vegne utføre én eller flere prøvinger av 

én eller flere bestemte sider ved produktet, for å kontrollere at produktene er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de tilsvarende kravene i dette direktiv. Prøvingene skal utføres på ansvar av 

et meldt organ valgt av produsenten. 

Produsenten skal, på det meldte organets ansvar, påføre det meldte organets identifikasjonsnummer i produksjons-

prosessen. 

4. CE-merking, EU-samsvarserklæring og samsvarsattestering 

4.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt produkt som ikke er en komponent og som er i samsvar 

med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

4.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for en produktmodell som ikke er en komponent, 

og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at produktet som ikke er en komponent, 

er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken produktmodell den er utarbeidet for. 

En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent. 

4.3.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattestering for hver komponentmodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at komponenten er brakt i omsetning. Samsvarsattesteringen 

skal angi hvilken komponentmodell den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesteringen skal følge med hver 

komponent. 

5. Representant 

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 4, kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, 

forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG VII 

MODUL E: TYPESAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV KVALITETSSIKRING AV PRODUKTER 

1. Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produkter er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering 

der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de aktuelle 

produktene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller de kravene i dette 

direktiv som får anvendelse på dem. 

2. Produksjon 

Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for inspeksjon og prøving av ferdige 

produkter, og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1.  Produsenten skal inngi søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de aktuelle produktene til et meldt organ 

etter eget valg. 

Søknaden skal inneholde: 

a)  produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til noe annet meldt organ, 

c)  alle opplysninger som er relevante for den planlagte produktkategorien, 

d)  dokumentasjon for kvalitetssystemet og 

e)  den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet. 

3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at produktene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og 

oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

Alle de elementene, kravene og bestemmelsene som produsenten følger, skal dokumenteres på en systematisk og 

oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og instrukser. Dokumentasjonen for 

kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av: 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b)  undersøkelsene og prøvingene som vil bli utført etter produksjon, 

c)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets 

kvalifikasjoner osv., 

d)  tiltak for å kontrollere at kvalitetssystemet virker effektivt. 

3.3.  Det meldte organet skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.2. 

Det skal forutsette at de delene av kvalitetssystemet som er i samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i den 

relevante harmoniserte standarden, oppfyller disse kravene. 

I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem med erfaring 

innenfor vurdering av det aktuelle produktområdet og den aktuelle produktteknologien, og ha kunnskap om 

gjeldende krav i dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens lokaler. 

Revisjonsgruppen skal gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e), for å kontrollere 

produsentens evne til å sette seg inn i gjeldende krav i dette direktiv og til å gjennomføre nødvendige 

undersøkelser for å sikre at produktet oppfyller disse kravene.  
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Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en 

begrunnet vurdering av beslutningen. 

3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5.  Produsenten skal holde det meldte organet som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt 

endring i kvalitetssystemet. 

Det meldte organet skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil 

oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

Det skal underrette produsenten om sin beslutning. Underretningen skal inneholde konklusjonene av 

undersøkelsen og en begrunnet vurdering av beslutningen. 

4. Tilsyn på det meldte organets ansvar 

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten på korrekt måte oppfyller de forpliktelsene som følger av det 

godkjente kvalitetssystemet. 

4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organet adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig: 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssikringssystemet, 

b)  kvalitetsregistre, for eksempel inspeksjonsrapporter, prøvings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets 

kvalifikasjoner osv. 

4.3.  Det meldte organet skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4.  Det meldte organet kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organet 

om nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker tilfredsstillende. 

Det meldte organet skal gi produsenten en rapport om besøket og, dersom det er utført prøvinger, en 

prøvingsrapport. 

5. CE-merking, EU-samsvarserklæring og samsvarsattestering 

5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 3.1, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt produkt som ikke er en komponent og som er i samsvar med typen 

beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver produktmodell som ikke er en komponent, 

og kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at produktet som ikke er en komponent, 

er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken produktmodell den er utarbeidet for. 

En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent. 

5.3.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattestering for hver komponentmodell og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at komponenten er brakt i omsetning. Samsvarsattesteringen 

skal angi hvilken komponentmodell den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesteringen skal følge med hver 

komponent. 

6. Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at produktet er brakt i omsetning, kunne stille følgende til rådighet for 

de nasjonale myndighetene: 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5, 

c)  beslutningene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 
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7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som er utstedt 

eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for sin meldermyndighet listen over 

godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

avslått, midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og, på anmodning, om godkjenninger av kvalitetssystemer som 

det har utstedt. 

8.  Representant 

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.1, 3.5, 5 og 6, kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG VIII 

MODUL A: INTERN PRODUKSJONSKONTROLL 

1. Intern produksjonskontroll er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene 

fastsatt i nr. 2, 3 og 4, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de aktuelle produktene oppfyller de kravene i 

dette direktiv som får anvendelse på dem. 

2. Teknisk dokumentasjon 

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om 

produktet er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av 

risiko. 

Den tekniske dokumentasjonen skal angi de gjeldende kravene og skal i den grad det er relevant for vurderingen, 

omfatte produktets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde: 

a)  en generell beskrivelse av produktet, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer osv., 

c)  beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan produktet 

virker, 

d)  en fortegnelse over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, og som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom disse harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i 

dette direktiv, herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom 

harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er 

anvendt, 

e)  resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., og 

f)  prøvingsrapporter. 

3. Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at de 

produserte produktene er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2, og oppfyller de kravene i 

dette direktiv som får anvendelse på dem. 

4. CE-merking, EU-samsvarserklæring og samsvarsattestering 

4.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt produkt som ikke er en komponent og oppfyller de 

gjeldende kravene i dette direktiv. 

4.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for en produktmodell som ikke er en komponent, 

og sammen med den tekniske dokumentasjonen kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år 

etter at produktet som ikke er en komponent, er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken 

produktmodell den er utarbeidet for. 

En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent. 

4.3.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattestering for hver komponentmodell og sammen med den 

tekniske dokumentasjonen kunne stille den til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at komponenten 

er brakt i omsetning. Samsvarsattesteringen skal angi hvilken komponent den er utarbeidet for. En kopi av 

samsvarsattesteringen skal følge med hver komponent. 

5. Representant 

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 4, kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, 

forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG IX 

MODUL G: SAMSVAR PÅ GRUNNLAG AV VERIFISERING AV ENKELTEKSEMPLARER 

1. Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det aktuelle 

produktet, som har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 4, oppfyller de kravene i dette direktiv som får 

anvendelse på det. 

2. Teknisk dokumentasjon 

2.1.  Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det meldte organet nevnt i 

nr. 4. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om produktet er i samsvar med de relevante kravene, og 

skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi de 

gjeldende kravene og skal i den grad det er relevant for vurderingen, omfatte produktets konstruksjon, produksjon 

og virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal minst inneholde: 

a)  en generell beskrivelse av produktet, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delenheter, strømkretsskjemaer osv., 

c)  beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan produktet 

virker, 

d)  en fortegnelse over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, og som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i 

dette direktiv, herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom 

harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er 

anvendt, 

e)  resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., og 

f)  prøvingsrapporter. 

2.2.  Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for vedkommende nasjonale myndigheter 

i ti år etter at produktet er brakt i omsetning. 

3. Produksjon 

Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at det 

produserte produktet oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. 

4. Verifisering 

Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger fastsatt i de 

relevante harmoniserte standardene, og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske 

spesifikasjoner, for å kontrollere om produktet oppfyller de gjeldende kravene i dette direktiv. I mangel av en slik 

harmonisert standard skal vedkommende meldte organ beslutte hvilke egnede prøvinger som skal utføres. 

Det meldte organet skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og 

skal påføre sitt identifikasjonsnummer på det godkjent produktet eller få det påført på sitt ansvar. 

Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatet til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at 

produktet er brakt i omsetning. 

5. CE-merking, EU-samsvarserklæring og samsvarsattestering 

5.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen og på ansvar av det meldte organet nevnt i nr. 4, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert produkt som ikke er en komponent og oppfyller de gjeldende kravene i dette 

direktiv. 
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5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for de nasjonale 

myndighetene i ti år etter at produktet som ikke er en komponent, er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen 

skal angi hvilket produkt den er utarbeidet for. 

En kopi av EU-samsvarserklæringen skal følge med hvert produkt som ikke er en komponent. 

5.3.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig samsvarsattestering og kunne stille den til rådighet for de nasjonale 

myndighetene i ti år etter at komponenten er brakt i omsetning. Samsvarsattesteringen skal angi hvilken 

komponent den er utarbeidet for. En kopi av samsvarsattesteringen skal følge med hver komponent. 

6. Representant 

Produsentens forpliktelser angitt i nr. 2.2 og 5, kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG X 

EU-SAMSVARSERKLÆRING (NR. XXXX)(1) 

1. Produktmodell/produkt (produkt-, type-, parti- eller serienummer): 

2. Produsentens eller eventuelt representantens navn og adresse: 

3. Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eneansvar. 

4. Erklæringens gjenstand (identifikasjon av produktet som gjør det mulig å spore det; kan ved behov omfatte et bilde 

for å identifisere produktet): 

5. Erklæringens gjenstand som beskrevet ovenfor er i samsvar med Unionens gjeldende harmoniseringsregelverk: 

6. Henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske 

spesifikasjoner det erklæres samsvar med: 

7.  Dersom det er relevant: Det meldte organet … (navn, nummer) … har utført … (beskrivelse av inngrepet) … og 

utstedt sertifikatet: 

8.  Tilleggsopplysninger: 

Undertegnet for og på vegne av: 

(sted og dato for utstedelse): 

(navn, stilling) (underskrift): 

 ______  

  

(1) Produsenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer. 
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VEDLEGG XI 

DEL A 

Opphevet direktiv med liste over endringer 

(nevnt i artikkel 43) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF 

(EFT L 100 av 19.4.1994, s. 1). 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 

(EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

Bare vedlegg I nr. 8 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 

EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12. 

Bare artikkel 26 nr. 1 bokstav c) 

DEL B 

Frister for innarbeiding i nasjonal rett og anvendelsesdatoer 

(nevnt i artikkel 43) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

94/9/EF 1. september 1995 1. mars 1996 
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VEDLEGG XII 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 94/9/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1 Artikkel 1 nr. 1 bokstav a) 

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) 

— Artikkel 1 nr. 1 bokstav c) 

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 2 nr. 1–9 

— Artikkel 2 nr. 10–26 

Artikkel 1 nr. 4 Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Artikkel 3 Artikkel 4 

Artikkel 4 Artikkel 5 

Artikkel 5 nr. 1 første ledd — 

Artikkel 5 nr. 1 annet ledd Artikkel 12 nr. 2 

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 12 nr. 1 

Artikkel 5 nr. 3 — 

— Artikkel 6–11 

— — 

Artikkel 6 nr. 1 og 2 — 

Artikkel 6 nr. 3 Artikkel 39 nr. 1–4 

— Artikkel 39 nr. 5 første ledd 

Artikkel 6 nr. 4 Artikkel 39 nr. 5 annet ledd 

Artikkel 7 — 

Artikkel 8 nr. 1–6 Artikkel 13 nr. 1–6 

Artikkel 8 nr. 7 — 

— Artikkel 14 og 15 

Artikkel 9 — 

Artikkel 10 nr. 1 — 

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 16 nr. 1 

Artikkel 10 nr. 3 — 

— Artikkel 16 nr. 2–6 

— Artikkel 17–33 

Artikkel 11 — 

— Artikkel 34–38 

Artikkel 12 og 13 — 

— Artikkel 40 
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Direktiv 94/9/EF Dette direktiv 

— Artikkel 41 nr. 1 

Artikkel 14 nr. 1 — 

Artikkel 14 nr. 2 Artikkel 41 nr. 2 

Artikkel 14 nr. 3 — 

Artikkel 15 nr. 1 Artikkel 42 nr. 1 

Artikkel 15 nr. 2 — 

— Artikkel 42 nr. 2 

— Artikkel 43 og 44 

Artikkel 16 Artikkel 45 

Vedlegg I–IX Vedlegg I–IX 

Vedlegg X — 

Vedlegg XI — 

— Vedlegg X 

— Vedlegg XI 

— Vedlegg XII 
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET 

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til 
forordning (EU) nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» 
innenfor rammen av komitéframgangsmåten i henhold til vedlegg I til rammeavtalen om forbindelsene 
mellom Europaparlamentet og Europakommisjonen. Møtene i komiteen omfattes dermed av virkeområdet 
for nr. 15 i rammeavtalen når og i den utstrekning andre forhold drøftes. 

 ____________  
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/35/EU 

av 26. februar 2014 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av elektrisk 

utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser 

(omarbeiding)(*) 

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) En rekke endringer skal gjøres i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/95/EF av 12. desember 2006 om 

harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse 

spenningsgrenser(3). Av klarhetshensyn bør direktivet 

omarbeides. 

2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkredi-

tering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(4) fastsetter regler om akkreditering av sam-

svarsvurderingsorganer, utgjør en ramme for markeds-

tilsyn med produkter og for kontroller av produkter  

fra tredjestater og fastsetter allmenne prinsipper for  

CE-merking. 

3) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF 

av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 29.3.2014,  

s. 357, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2016 av 

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 11. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 105. 

(2) Europaparlamentets holdning av 5. februar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. februar 2014. 

(3) EUT L 374 av 27.12.2006, s. 10. Direktiv 2006/95/EF er 

kodifiseringen av rådsdirektiv 73/23/EØF av 19. februar 1973 om 

tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr 

bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (EFT L 77 av 

26.3.1973, s. 29). 

(4) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

produkter(5) fastsetter felles prinsipper og referansebe-

stemmelser som skal anvendes som et ensartet grunnlag 

for revisjon eller omarbeiding av sektorlovgivning. 

Direktiv 2006/95/EF bør derfor tilpasses nevnte 

beslutning. 

4) Dette direktiv omfatter elektrisk utstyr bestemt til bruk 

innenfor visse spenningsgrenser som er nytt på unions-

markedet når det bringes i omsetning, det vil si det er 

enten nytt elektrisk utstyr som er framstilt av en 

produsent etablert i Unionen, eller elektrisk utstyr, 

uansett om det er nytt eller brukt, som importeres fra en 

tredjestat. 

5) Dette direktiv bør gjelde for alle former for levering, 

herunder fjernsalg. 

6) Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i 

omsetningskjeden ha ansvar for at elektrisk utstyr 

oppfyller kravene i dette direktiv, slik at det sikres et 

høyt vernenivå for offentlige interesser som menneskers 

helse og sikkerhet, og for husdyr og eiendom, og slik at 

det garanteres rettferdig konkurranse på unions-

markedet. 

7) Alle markedsdeltakere som deltar i forsynings- og 

distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at de gjør tilgjengelig på markedet bare elektrisk 

utstyr som er i samsvar med dette direktiv. Det er 

nødvendig å fastsette en klar, forholdsmessig fordeling 

av forpliktelsene som svarer til hver enkelt markeds-

deltakers rolle i forsynings- og distribusjonskjeden. 

8) For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, 

markedstilsynsmyndigheter og forbrukere bør medlems-

statene oppmuntre markedsdeltakerne til å opplyse om 

nettadresse i tillegg til postadresse. 

9) Produsenten er med sin detaljkunnskap om konstruk-

sjons- og produksjonsprosessen den som best kan 

gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvurdering. 

Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres av 

produsenten alene. Dette direktiv omfatter ingen 

framgangsmåte for samsvarsvurdering som krever at et 

meldt organ griper inn.  

  

(5) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 

2018/EØS/39/11 



Nr. 39/108 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

10) Det er nødvendig å sikre at elektrisk utstyr fra 

tredjestater som innføres på unionsmarkedet, er i 

samsvar med dette direktiv, og særlig at produsentene 

har gjennomført egnede framgangsmåter for sam-

svarsvurdering av slikt elektrisk utstyr. Det bør derfor 

fastsettes at importørene skal sikre at elektrisk utstyr de 

bringer i omsetning, oppfyller kravene i dette direktiv, 

og at de ikke bringer i omsetning elektrisk utstyr som 

ikke oppfyller disse kravene, eller som utgjør en risiko. 

Det bør også fastsettes at importørene skal sikre at 

framgangsmåter for samsvarsvurdering er blitt gjennom-

ført, og at merking av elektrisk utstyr og dokumentasjon 

utarbeidet av produsentene er tilgjengelig for ved-

kommende nasjonale myndigheter for kontroll. 

11) Når en importør bringer elektrisk utstyr i omsetning, bør 

vedkommende angi sitt navn, firma og registrerte 

varemerke og kontaktadresse på det elektriske utstyret. 

Unntak bør gjøres i de tilfeller dette ikke er mulig på 

grunn av det elektriske utstyrets størrelse eller art. Dette 

omfatter tilfeller der importøren vil måtte åpne 

emballasjen for å påføre det elektriske utstyret navn og 

adresse. 

12) Distributøren gjør elektrisk utstyr tilgjengelig på 

markedet etter at det er brakt i omsetning av 

produsenten eller importøren, og bør utvise behørig 

aktsomhet for å sikre at dennes håndtering av det 

elektriske utstyret ikke har negativ innvirkning på 

nevnte utstyrs samsvar. 

13) Alle markedsdeltakere som bringer elektrisk utstyr i 

omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer 

elektrisk utstyr på en slik måte at samsvaret med dette 

direktiv kan bli påvirket, bør anses for å være 

produsenten og bør overta produsentens forpliktelser. 

14) Distributørene og importørene befinner seg nær 

markedet og bør derfor trekkes inn i de markedstilsyns-

oppgaver som vedkommende nasjonale myndigheter 

utfører, og de bør være rede til å delta aktivt ved å gi 

vedkommende myndigheter alle nødvendige opp-

lysninger om det berørte elektriske utstyret. 

15) Sikring av elektrisk utstyrs sporbarhet gjennom hele 

omsetningskjeden bidrar til å gjøre markedstilsynet 

enklere og mer effektivt. Med et effektivt sporings-

system blir det lettere for markedstilsynsmyndighetene å 

spore markedsdeltakere som har gjort elektrisk utstyr 

som ikke oppfyller kravene, tilgjengelig på markedet. I 

forbindelse med oppbevaringen av opplysningene som 

kreves i henhold til dette direktiv for identifikasjon av 

andre markedsdeltakere, bør markedsdeltakerne ikke 

være forpliktet til å ajourføre slike opplysninger når det 

gjelder andre markedsdeltakere som enten har levert 

dem elektrisk utstyr, eller som de har levert elektrisk 

utstyr til. 

16) I dette direktiv bør bare sikkerhetsmålene angis. For å 

gjøre det lettere å vurdere samsvar med nevnte mål er 

det nødvendig å fastsette en formodning om samsvar for 

utstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder 

som er vedtatt i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 

om europeisk standardisering(1), og som inneholder 

detaljerte tekniske spesifikasjoner for disse målene. 

17) I forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsettes en 

framgangsmåte for innvendinger mot harmoniserte 

standarder som ikke fullt ut oppfyller sikkerhetsmålene 

fastsatt i dette direktiv. 

18) I de harmoniserte standardene som er relevante for dette 

direktiv, bør det også tas hensyn til De forente nasjoners 

konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt 

funksjonsevne(2). 

19) For elektrisk utstyr som det ennå ikke finnes harmoni-

serte standarder for, bør fritt varebytte sikres ved å 

anvende sikkerhetsbestemmelsene i de internasjonale 

standardene som er fastsatt av Den internasjonale 

elektrotekniske standardiseringsorganisasjon, eller ved å 

anvende nasjonale standarder. 

20) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre 

og for de vedkommende myndigheter å sikre at elektrisk 

utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, er i samsvar 

med sikkerhetsmålene, er det nødvendig å fastsette 

framgangsmåter for samsvarsvurdering. I beslutning  

nr. 768/2008/EF fastsettes moduler for mer eller mindre 

strenge framgangsmåter for samsvarsvurdering alt etter 

risikonivå og det sikkerhetsnivået som kreves. For å 

sikre samordning mellom ulike sektorer og unngå 

midlertidige varianter bør framgangsmåtene for sams-

varsvurdering velges blant disse modulene. 

21) Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring 

for å gi opplysningene som i henhold til dette direktiv 

kreves om elektrisk utstyrs samsvar med dette direktiv 

og med relevante deler av Unionens harmonise-

ringsregelverk.  

  

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12. 

(2) Godkjent ved rådsbeslutning 2010/48/EF av 26. november 2009 

om Det europeiske fellesskaps inngåelse av De forente nasjoners 

konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 

(EUT L 23 av 27.1.2010, s. 35). 
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22) For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for markeds-

tilsynsformål bør opplysningene som kreves for å 

identifisere alle gjeldende unionsrettsakter, være 

tilgjengelig i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å 

redusere den administrative byrden for markeds-

deltakerne kan en slik enkelt EU-samsvarserklæring 

bestå av dokumentasjon sammensatt av relevante 

enkeltstående samsvarserklæringer. 

23) CE-merkingen som viser at elektrisk utstyr oppfyller 

kravene, er det synlige resultatet av en hel prosess som 

omfatter samsvarsvurdering i vid forstand. De allmenne 

prinsippene for CE-merking er fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Regler for påføring av CE-merking bør 

fastsettes i dette direktiv. 

24) For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å gjøre det 

klart at reglene om tilsyn med og kontroll av produkter 

som bringes inn på markedet i Unionen som fastsatt i 

forordning (EF) nr. 765/200, gjelder for elektrisk utstyr. 

Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstatene i å velge 

de vedkommende myndighetene som skal utføre disse 

oppgavene. 

25) Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at elektrisk utstyr kan bringes i omsetning bare 

dersom det ved riktig lagring og bruk i samsvar med sitt 

tiltenkte formål eller under forhold som med rimelighet 

kan forutses, ikke medfører fare for menneskers helse 

og sikkerhet. Elektrisk utstyr bør anses ikke å oppfylle 

sikkerhetsmålene fastsatt i dette direktiv bare dersom 

det brukes under forhold som med rimelighet kan 

forutses, det vil si ved bruk som kan forekomme i 

forbindelse med lovlig og lett forutsigbar menneskelig 

atferd. 

26) Direktiv 2006/95/EF inneholder allerede bestemmelser 

om en framgangsmåte ved beslutninger om beskyttel-

sestiltak, som får anvendelse bare i tilfelle av uenighet 

mellom medlemsstatene om et tiltak truffet av en 

medlemsstat. For å øke åpenheten og redusere saks-

behandlingstiden må den eksisterende framgangsmåten 

ved beslutninger om beskyttelsestiltak forbedres for å 

gjøre den mer effektiv og for å utnytte sakkunnskapen 

som finnes i medlemsstatene. 

27) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en 

framgangsmåte som gjør det mulig for berørte parter å 

bli underrettet om tiltak som skal iverksettes med 

hensyn til elektrisk utstyr som utgjør en risiko for 

menneskers eller husdyrs helse og sikkerhet eller en 

risiko for eiendom. Ordningen bør også gjøre det mulig 

for markedstilsynsmyndighetene, i samarbeid med 

berørte markedsdeltakere, å gripe inn på et tidligere 

stadium med hensyn til slikt elektrisk utstyr. 

28) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om 

at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør 

det ikke kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, med 

mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved 

en harmonisert standard. 

29) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomførings-

myndighet. 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 gjennomførings-

myndighet(1). 

30) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør 

anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter 

med hensyn til elektrisk utstyr som oppfyller kravene, 

men som utgjør en risiko for menneskers helse eller 

sikkerhet eller andre forhold som gjelder vern av 

allmenne interesser. 

31) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med 

umiddelbar virkning der det i behørig grunngitte tilfeller 

som gjelder elektrisk utstyr som oppfyller kravene, men 

som utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet 

eller for husdyr eller eiendom, er tvingende nødvendig å 

handle raskt. 

32) Komiteen nedsatt ved dette direktiv kan i tråd med 

etablert praksis spille en viktig rolle i å undersøke 

spørsmål i forbindelse med anvendelsen av dette 

direktiv som reises enten av lederen av komiteen eller 

av en medlemsstats representant i henhold til dens 

saksbehandlingsregler. 

33) Ved behandling av spørsmål som gjelder dette direktiv, 

bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller over-

tredelse av direktivet, det vil si i en av Kommisjonens 

ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd med 

gjeldende praksis motta alle opplysninger og all 

dokumentasjon og, der dette er hensiktsmessig, en 

invitasjon til å delta i slike møter. 

34) Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomførings-

rettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten 

anvendelse av forordning (EU) nr. 182/2011, hvorvidt 

tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder elektrisk 

utstyr som ikke oppfyller kravene, er berettiget eller 

ikke. 

35) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som 

er vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse 

reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende.  

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 
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36) Det bør fastsettes rimelige overgangsordninger slik at 

elektrisk utstyr kan gjøres tilgjengelig på markedet uten 

at det må overholde ytterligere produktkrav for elektrisk 

utstyr som allerede er brakt i omsetning i henhold til 

direktiv 2006/95/EF før anvendelsesdatoen for nasjonale 

tiltak for å innarbeide dette direktiv. Distributører bør 

derfor kunne levere elektrisk utstyr som er brakt i 

omsetning, det vil si beholdninger som allerede er i 

distribusjonskjeden, før anvendelsesdatoen for nasjonale 

tiltak for å innarbeide dette direktiv. 

37) Ettersom målet for dette direktiv, som er å sikre at 

elektrisk utstyr på markedet oppfyller sikkerhetsmålene 

slik at det sikres et høyt nivå for vern av helse og 

sikkerhet for mennesker og vern av husdyr og eiendom, 

og samtidig sikre at det indre marked virker på en 

tilfredsstillende måte, 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 dette direktiv ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå dette målet. 

38) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 

lovgivning bør begrenses til de bestemmelser som 

utgjør en vesentlig endring sammenlignet med det 

tidligere direktiv. Forpliktelsen til å innarbeide de 

bestemmelser som er uendret, følger av de tidligere 

direktiver. 

39) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 

forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 

nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av 

direktivene angitt i vedlegg V — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

Formålet med dette direktiv er å sikre at det elektriske utstyret 

på markedet oppfyller krav som gir et høyt nivå for vern av 

helse og sikkerhet for mennesker og vern av husdyr og 

eiendom, og samtidig sikre at det indre marked virker på en 

tilfredsstillende måte. 

Dette direktiv får anvendelse på elektrisk utstyr som er bestemt 

til bruk ved en merkespenning på mellom 50 og 1 000 V for 

vekselstrøm og på mellom 75 og 1 500 V for likestrøm, med 

unntak av utstyr og fenomener som er oppført i vedlegg II. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

1) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av 

elektrisk utstyr for distribusjon, forbruk eller bruk på 

unionsmarkedet i forbindelse med kommersiell 

virksomhet, med eller uten vederlag, 

2) «bringe i omsetning» gjøre elektrisk utstyr tilgjengelig på 

unionsmarkedet for første gang, 

3) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer 

elektrisk utstyr eller får elektrisk utstyr konstruert eller 

produsert, og som markedsfører dette utstyret under sitt 

navn eller varemerke, 

4) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til 

å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere 

angitte oppgaver, 

5) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som bringer elektrisk utstyr fra en tredjestat i 

omsetning i Unionen, 

6) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i om-

setningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren, 

som gjør elektrisk utstyr tilgjengelig på markedet, 

7) «markedsdeltakere» produsenten, representanten, importø-

ren og distributøren, 

8) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske 

kravene til elektrisk utstyr er beskrevet, 

9) «harmonisert standard» en harmonisert standard som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU)  

nr. 1025/2012, 

10) «samsvarsvurdering» en prosess for å fastslå om 

sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I 

for elektrisk utstyr er nådd, 

11) «tilbakekalling» ethvert tiltak med sikte på tilbakelevering 

av elektrisk utstyr som allerede er gjort tilgjengelig for 

sluttbrukeren,  
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12) «tilbaketrekking» ethvert tiltak med sikte på å hindre at 

elektrisk utstyr i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på 

markedet, 

13) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens 

regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring 

av produkter, 

14) «CE-merking» merking der produsenten angir at det 

elektriske utstyret er i samsvar med gjeldende krav fastsatt 

i Unionens harmoniseringsregelverk om påføring av slik 

merking. 

Artikkel 3 

Tilgjengeliggjøring på markedet og sikkerhetsmål 

Elektrisk utstyr kan gjøres tilgjengelig på markedet i Unionen 

bare dersom det er produsert i samsvar med god teknisk praksis 

på sikkerhetsområdet som gjelder i Unionen, og dersom det ved 

korrekt installasjon og vedlikehold og når det blir brukt i 

samsvar med sitt formål, ikke medfører fare for menneskers 

eller husdyrs helse og sikkerhet eller fare for eiendom. 

I vedlegg I finnes en oversikt over de viktigste sikkerhets-

målene. 

Artikkel 4 

Fritt varebytte 

Medlemsstatene skal ikke, når det gjelder forhold som omfattes 

av dette direktiv, hindre tilgjengeliggjøring på markedet av 

elektrisk utstyr som er i samsvar med dette direktiv. 

Artikkel 5 

Forsyning av elektrisitet 

Medlemsstatene skal sørge for at elektrisitetsverkene ikke gjør 

tilkopling til nettet eller forsyning av elektrisitet til forbrukerne 

avhengig av strengere sikkerhetskrav til det elektriske utstyret 

enn sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I. 

KAPITTEL 2 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 6 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer elektrisk utstyr i omsetning, 

skal de sikre at det er konstruert og produsert i samsvar med 

sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I. 

2.  Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumenta-

sjonen nevnt i vedlegg III og gjennomføre framgangsmåten for 

samsvarsvurdering nevnt i vedlegg III eller sørge for at den 

gjennomføres. 

Når det ved framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i 

første ledd er vist at det elektriske utstyret er i samsvar med 

sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I, skal 

produsentene utarbeide en EU-samsvarserklæring og påføre 

CE-merkingen. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumenta-

sjonen nevnt i vedlegg III og EU-samsvarserklæringen i ti år 

etter at det elektriske utstyret er brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det ved serieproduksjon finnes 

framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar med dette direktiv. 

Det skal tas behørig hensyn til endringer i produktets utforming 

eller egenskaper samt endringer i de harmoniserte standardene 

nevnt i artikkel 12, de internasjonale eller nasjonale standardene 

nevnt i artikkel 14 eller andre tekniske spesifikasjoner det er 

vist til i samsvarserklæringen for elektrisk utstyr. 

Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er 

forbundet med elektrisk utstyr, skal produsentene, for å verne 

forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av elektrisk 

utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om 

nødvendig føre et register over klager, elektrisk utstyr som ikke 

oppfyller kravene, og tilbakekallinger av elektrisk utstyr, samt 

holde distributører underrettet om all slik overvåking. 

5.  Produsentene skal påse at elektrisk utstyr som de har brakt 

i omsetning, har et type-, parti- eller serienummer eller et annet 

element som gjør det mulig å identifisere det, eller, dersom det 

elektriske utstyrets størrelse eller art ikke tillater dette, at de 

nødvendige opplysningene gis på emballasjen eller i et 

dokument som følger med det elektriske utstyret. 

6.  Produsentene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på det elektriske utstyret eller, 

dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument 

som følger med det elektriske utstyret. Adressen skal angi  

ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes. Kontakt-

opplysningene skal skrives på et språk som sluttbrukere og 

markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå. 

7.  Produsentene skal påse at det elektriske utstyret ledsages 

av anvisninger og sikkerhetsinformasjon på et språk fastsatt av 

den berørte medlemsstat som forbrukere og andre sluttbrukere 

lett kan forstå. Anvisninger, sikkerhetsopplysninger og 

eventuell merking skal være tydelig, forståelig og lesbar.  
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8.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at elektrisk 

utstyr som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med dette 

direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende tiltak 

for å bringe det elektriske utstyret i samsvar med dette direktiv 

eller om nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. 

Dersom det elektriske utstyret utgjør en risiko, skal produ-

sentene dessuten umiddelbart underrette vedkommende 

nasjonale myndigheter i medlemsstatene der de har gjort det 

elektriske utstyret tilgjengelig på markedet, og gi nærmere 

opplysninger særlig om utstyrets manglende samsvar og 

eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

9.  Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle opplysninger 

og all dokumentasjon som er nødvendig for å vise at det 

elektriske utstyret er i samsvar med dette direktiv, på papir eller 

i elektronisk form og på et språk som vedkommende myndighet 

lett kan forstå. De skal på anmodning fra nevnte myndighet 

samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for å 

fjerne risikoene forbundet med elektrisk utstyr de har brakt i 

omsetning. 

Artikkel 7 

Representanter 

1.  En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en 

representant. 

Forpliktelsene i artikkel 6 nr. 1 og forpliktelsen til å utarbeide 

teknisk dokumentasjon som nevnt i artikkel 6 nr. 2, skal ikke 

utgjøre en del av representantens fullmakt. 

2.  En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i 

fullmakten den har fått fra produsenten. Fullmakten skal minst 

gi representanten mulighet til å 

a)  oppbevare EU-samsvarserklæringen og den tekniske 

dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for 

nasjonale markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at det 

elektriske utstyret er brakt i omsetning, 

b)  på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale 

myndighet gi denne alle opplysninger og all dokumentasjon 

som er nødvendig for å påvise det elektriske utstyrets 

samsvar, 

c)  på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter 

samarbeide med disse om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene forbundet med det elektriske utstyret som 

omfattes av representantens fullmakt. 

Artikkel 8 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare elektrisk utstyr 

som oppfyller kravene. 

2.  Før importørene bringer elektrisk utstyr i omsetning, skal 

de påse at produsenten har gjennomført den egnede fram-

gangsmåten for samsvarsvurdering. De skal påse at produsenten 

har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at det elektriske 

utstyret er påført CE-merkingen og ledsages av de nødvendige 

dokumentene, og at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i 

artikkel 6 nr. 5 og 6. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at elektrisk 

utstyr ikke er i samsvar med sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 

og fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke bringe det elektriske 

utstyret i omsetning før slikt samsvar er oppnådd. Dersom det 

elektriske utstyret utgjør en risiko, skal importøren dessuten 

underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om 

dette. 

3.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på det elektriske utstyret eller, 

dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument 

som følger med det elektriske utstyret. Kontaktopplysningene 

skal skrives på et språk som sluttbrukere og markedstil-

synsmyndigheter lett kan forstå. 

4.  Importørene skal påse at det elektriske utstyret ledsages 

av anvisninger og sikkerhetsinformasjon på et språk fastsatt av 

den berørte medlemsstat som forbrukere og andre sluttbrukere 

lett kan forstå. 

5.  Importørene skal så lenge de har ansvar for elektrisk 

utstyr, sikre at lagrings- eller transportforholdene ikke setter 

dets samsvar med sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt 

i vedlegg I, i fare. 

6.  Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risiko 

som er forbundet med elektrisk utstyr, skal importørene, for å 

verne forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av 

elektrisk utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke 

og om nødvendig føre et register over klager, elektrisk utstyr 

som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av elektrisk 

utstyr, samt holde distributører underrettet om all slik 

overvåking. 

7.  Importører som anser eller har grunn til å tro at elektrisk 

utstyr som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med dette 

direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende tiltak 

for å bringe det elektriske utstyret i samsvar med dette direktiv 

eller om nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. 

Dersom det elektriske utstyret utgjør en risiko, skal importørene 

dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale 

myndigheter i medlemsstatene der de har gjort det elektriske 

utstyret tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger 

særlig om utstyrets manglende samsvar og eventuelle 

korrigerende tiltak som er truffet.  
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8.  Importørene skal i ti år etter at det elektriske utstyret er 

brakt i omsetning, oppbevare en kopi av EU-samsvars-

erklæringen og kunne stille den til rådighet for markedstil-

synsmyndighetene og påse at den tekniske dokumentasjonen på 

anmodning kan gjøres tilgjengelig for disse myndighetene. 

9.  Importørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle opplysninger 

og all dokumentasjon som er nødvendig for å påvise det 

elektriske utstyrets samsvar, på papir eller i elektronisk form og 

på et språk som vedkommende myndighet lett kan forstå. De 

skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med 

denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene 

forbundet med elektrisk utstyr de har brakt i omsetning. 

Artikkel 9 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør elektrisk utstyr tilgjengelig på 

markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til 

kravene i dette direktiv. 

2.  Før distributørene gjør elektrisk utstyr tilgjengelig på 

markedet, skal de kontrollere at det elektriske utstyret er påført 

CE-merkingen, at det ledsages av de nødvendige dokumentene 

og av anvisninger og sikkerhetsopplysninger på et språk som 

lett kan forstås av forbrukerne og andre sluttbrukere i den 

medlemsstaten der det elektriske utstyret skal gjøres tilgjengelig 

på markedet, samt at produsenten og importøren har oppfylt 

kravene i artikkel 6 nr. 5 og 6 og i artikkel 8 nr. 3. 

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at elektrisk 

utstyr ikke er i samsvar med sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 

og fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke gjøre det elektriske 

utstyret tilgjengelig på markedet før slikt samsvar er oppnådd. 

Dersom det elektriske utstyret utgjør en risiko, skal 

distributøren dessuten underrette produsenten eller importøren 

samt markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Distributørene skal så lenge de har ansvar for elektrisk 

utstyr, sikre at lagrings- eller transportforholdene ikke setter 

dets samsvar med sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt 

i vedlegg I, i fare. 

4.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at elektrisk 

utstyr som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i 

samsvar med dette direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe utstyret i samsvar med kravene 

eller om nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. 

Dersom det elektriske utstyret utgjør en risiko, skal distri-

butørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende 

nasjonale myndigheter i medlemsstatene der de har gjort det 

elektriske utstyret tilgjengelig på markedet, og gi nærmere 

opplysninger særlig om utstyrets manglende samsvar og 

eventuelle korrigerende tiltak som er truffet. 

5.  Distributørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne, på papir eller i 

elektronisk form, alle opplysninger og all dokumentasjon som 

er nødvendig for å påvise det elektriske utstyrets samsvar. De 

skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med 

denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene 

forbundet med elektrisk utstyr de har gjort tilgjengelig på 

markedet. 

Artikkel 10 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som 

produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser i 

henhold til artikkel 6 når vedkommende bringer elektrisk utstyr 

i omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer 

elektrisk utstyr som allerede er brakt i omsetning, på en slik 

måte at det kan påvirke utstyrets samsvar med dette direktiv. 

Artikkel 11 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende for 

markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert elektrisk utstyr til 

dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert elektrisk utstyr til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i 

første ledd i ti år etter at de har fått det elektriske utstyret levert, 

og i ti år etter at de har levert det elektriske utstyret. 

KAPITTEL 3 

DET ELEKTRISKE UTSTYRETS SAMSVAR 

Artikkel 12 

Formodning om samsvar på grunnlag av harmoniserte 

standarder 

Elektrisk utstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder 

eller deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i 

Den europeiske unions tidende, skal formodes å være i samsvar 

med de sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg 

I som omfattes av disse standardene eller deler av dem.  
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Artikkel 13 

Formodning om samsvar på grunnlag av internasjonale 

standarder 

1.  I den utstrekning harmoniserte standarder nevnt i artikkel 

12 ikke er utarbeidet og offentliggjort, skal medlemsstatene 

treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at deres vedkommende 

myndigheter også anser at elektrisk utstyr som er i samsvar med 

sikkerhetsbestemmelsene i de internasjonale standardene 

fastsatt av Den internasjonale elektrotekniske standardiserings-

organisasjon (IEC), med sikte på tilgjengeliggjøring på 

markedet som nevnt i artikkel 3 eller fritt varebytte som nevnt i 

artikkel 4, anses å være i samsvar med sikkerhetsmålene nevnt i 

artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I, dersom framgangsmåten for 

offentliggjøring fastsatt i nr. 2 og 3 i denne artikkel er blitt 

fulgt. 

2.  Kommisjonen skal melde fra til medlemsstatene om 

sikkerhetsbestemmelsene nevnt i nr. 1. Etter samråd med 

medlemsstatene skal Kommisjonen angi de sikkerhetsbe-

stemmelsene og særlig de variantene av disse som den 

anbefaler skal bli offentliggjort. 

3.  Medlemsstatene skal innen en frist på tre måneder 

underrette Kommisjonen om innvendinger de måtte ha mot 

sikkerhetsbestemmelsene som er meldt i henhold til nr. 2, og de 

skal oppgi sikkerhetshensynene som er til hinder for at de kan 

godkjenne de enkelte bestemmelsene. 

Henvisningene til sikkerhetsbestemmelsene det ikke er reist 

innvendinger mot, skal til underretning offentliggjøres i Den 

europeiske unions tidende. 

Artikkel 14 

Formodning om samsvar på grunnlag av nasjonale 

standarder 

I den utstrekning harmoniserte standarder nevnt i artikkel 12 

ikke er utarbeidet og offentliggjort og internasjonale standarder 

nevnt i artikkel 13 ikke er offentliggjort, skal medlemsstatene, 

med sikte på tilgjengeliggjøring på markedet som nevnt i 

artikkel 3 eller fritt varebytte som nevnt i artikkel 4, treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at deres vedkommende 

myndigheter også anser at elektrisk utstyr er i samsvar med 

sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I, 

dersom det er produsert i samsvar med sikkerhetsbes-

temmelsene i standardene som gjelder i medlemsstaten der det 

er produsert, og sikkerhetsnivået tilsvarer det som kreves på 

deres eget territorium. 

Artikkel 15 

EU-samsvarserklæring 

1.  I EU-samsvarserklæringen skal det fastslås at det er påvist 

at sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I er 

oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen 

fastsatt i vedlegg IV, skal inneholde elementene angitt i modul 

A i vedlegg III og skal ajourføres løpende. Den skal oversettes 

til språket eller språkene som kreves av medlemsstaten der det 

elektriske utstyret bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig 

på markedet. 

3.  Dersom elektrisk utstyr omfattes av flere enn én 

unionsrettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, skal det 

utarbeides en enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle 

slike unionsrettsakter. Det skal framgå av erklæringen hvilke 

unionsrettsakter den gjelder, med henvisninger til hvor de er 

kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produ-

senten seg ansvaret for at det elektriske utstyret er i samsvar 

med kravene i dette direktiv. 

Artikkel 16 

Allmenne prinsipper for CE-merking 

CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i 

artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 17 

Regler og vilkår for påføring av CE-merking 

1.  CE-merkingen skal påføres det elektriske utstyret eller 

utstyrets merkeplate på en måte som gjør at den er lett synlig, 

lesbar og ikke kan fjernes. Dersom det elektriske utstyret er av 

en slik art at dette ikke er mulig eller berettiget, skal merkingen 

påføres emballasjen og følgedokumentene. 

2.  CE-merkingen skal påføres før det elektriske utstyret 

bringes i omsetning. 

3.  Medlemsstatene skal ta utgangspunkt i gjeldende 

ordninger for å sikre riktig anvendelse av reglene for CE-

merking, og skal treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk 

av merkingen. 

KAPITTEL 4 

MARKEDSTILSYN I UNIONEN, KONTROLL AV ELEKTRISK 

UTSTYR SOM INNFØRES PÅ UNIONSMARKEDET, OG 

UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM 

BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 18 

Markedstilsyn i Unionen og kontroll av elektrisk utstyr som 

innføres på unionsmarkedet 

Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF)  

nr. 765/2008 får anvendelse på elektrisk utstyr.  
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Artikkel 19 

Framgangsmåte for håndtering på nasjonalt plan av 

elektrisk utstyr som utgjør en risiko 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat 

har tilstrekkelig grunn til å anta at elektrisk utstyr som omfattes 

av dette direktiv, utgjør en risiko for menneskers eller husdyrs 

helse og sikkerhet eller en risiko for eiendom, skal de utføre en 

vurdering av det berørte elektriske utstyret som omfatter alle 

relevante krav fastsatt i dette direktiv. De berørte markeds-

deltakerne skal samarbeide med markedstilsynsmyndighetene 

for dette formål etter behov. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med 

vurderingen nevnt i første ledd finner at det elektriske utstyret 

ikke er i samsvar med kravene i dette direktiv, skal de 

omgående kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle 

egnede korrigerende tiltak for å bringe det elektriske utstyret i 

samsvar med disse kravene, trekke det elektriske utstyret 

tilbake fra markedet eller tilbakekalle det innen en rimelig frist 

som de fastsetter ut fra risikoens art. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 

tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det 

manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale 

territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om tiltakene 

de har pålagt markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende 

tiltak treffes med hensyn til elektrisk utstyr som den har gjort 

tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4.  Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer 

hensiktsmessige korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 

annet ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede 

midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring 

av det elektriske utstyret på deres nasjonale marked, trekke  

det elektriske utstyret tilbake fra dette markedet eller 

tilbakekalle det. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

5.  Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd skal omfatte alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er nød-

vendige for å identifisere det elektriske utstyret som ikke 

oppfyller kravene, det elektriske utstyrets opprinnelse, arten av 

det påståtte manglende samsvaret og hvilken risiko som er 

involvert, arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som er 

truffet, og de argumentene som den berørte markedsdeltakeren 

har framsatt. Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om 

det manglende samsvaret skyldes 

a)  at det elektriske utstyret ikke oppfyller sikkerhetsmålene 

nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I med hensyn til 

menneskers eller husdyrs helse og sikkerhet eller med 

hensyn til eiendom, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standardene som er nevnt i 

artikkel 14 eller de internasjonale eller nasjonale 

standardene som er nevnt i artikkel 13 og 14, og som 

danner grunnlag for en formodning om samsvar. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som 

innledet framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal 

omgående underrette Kommisjonen og de andre medlems-

statene om eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle 

tilleggsopplysninger de måtte ha om det berørte elektriske 

utstyrets manglende samsvar, samt om eventuelle innvendinger 

de måtte ha mot det vedtatte nasjonale tiltaket. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplys-

ningene nevnt i nr. 4 annet ledd ikke er kommet innvendinger 

fra enten en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et 

midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal nevnte tiltak 

anses som berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det treffes egnede restriktive 

tiltak med hensyn til det berørte elektriske utstyret, for 

eksempel at det elektriske utstyret umiddelbart trekkes tilbake 

fra markedet. 

Artikkel 20 

Unionsframgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 19 nr. 3 og 

4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen 

omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. 

Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av denne 

vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om 

det nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene 

og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne om beslutningen.  
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2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal 

alle medlemsstater treffe nødvendige tiltak for å sikre at det 

elektriske utstyret som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake 

fra deres marked, og underrette Kommisjonen om dette. 

Dersom det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den 

berørte medlemsstaten trekke tiltaket tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og det 

elektriske utstyrets manglende samsvar tilskrives mangler ved 

de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 19 nr. 5 bokstav b) 

i dette direktiv, skal Kommisjonen anvende framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012. 

Artikkel 21 

Elektrisk utstyr som oppfyller kravene, men som utgjør en 

risiko 

1.  Dersom en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i 

henhold til artikkel 19 nr. 1 kommer til at elektrisk utstyr, selv 

om det er i samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet eller for husdyr eller eiendom, 

skal medlemsstaten kreve at den berørte markedsdeltakeren 

treffer alle egnede tiltak for å sikre at det berørte elektriske 

utstyret ikke lenger utgjør noen risiko når det bringes i 

omsetning, trekke det elektriske utstyret tilbake fra markedet 

eller tilbakekalle det innen en rimelig frist som medlemsstaten 

fastsetter ut fra risikoens art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at det treffes korrigerende 

tiltak med hensyn til alt berørt elektrisk utstyr som 

vedkommende har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de øvrige medlemsstatene om dette. Underretningen skal 

omfatte alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger 

som er nødvendige for å identifisere det berørte elektriske 

utstyret, det elektriske utstyrets opprinnelse og omsetnings-

kjede, den aktuelle risikoens art og arten og varigheten av de 

nasjonale tiltakene som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal omgående innlede samråd med 

medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av 

resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen gjennom 

gjennomføringsrettsakter beslutte om det nasjonale tiltaket er 

berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå egnede tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer 

skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 23 nr. 2. 

Dersom det foreligger behørig begrunnede tvingende 

hasteårsaker knyttet til vern av menneskers helse og sikkerhet, 

eller vern av husdyr eller eiendom, skal Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar 

med framgangsmåten nevnt i artikkel 23 nr. 3. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlems-

statene og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller 

de berørte markedsdeltakerne om beslutningen. 

Artikkel 22 

Formelt manglende samsvar 

1.  Med forbehold for artikkel 19 skal en medlemsstat 

pålegge den berørte markedsdeltakeren å bringe det manglende 

samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår at 

a)  CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning 

(EF) nr. 765/2008 eller artikkel 17 i dette direktiv, 

b)  CE-merkingen er ikke påført, 

c)  det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring, 

d)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte, 

e)  teknisk dokumentasjon er enten ikke tilgjengelig eller er 

ikke fullstendig, 

f)  opplysningene nevnt i artikkel 6 nr. 6 eller artikkel 8 nr. 3 

mangler, er uriktige eller ufullstendige, 

g)  eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 6 

eller artikkel 8 er ikke oppfylt. 

2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, 

skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring av det elektriske 

utstyret på markedet eller sikre at det blir tilbakekalt eller 

trukket tilbake fra markedet. 

KAPITTEL 5 

KOMITÉ, OVERGANGSBESTEMMELSER OG 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 23 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for elektrisk utstyr. 

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.  
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3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt 

med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Kommisjonen skal rådføre seg med Komiteen i enhver 

sak der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til 

forordning (EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan videre undersøke eventuelle spørsmål i 

forbindelse med anvendelsen av dette direktiv som reises enten 

av lederen av komiteen eller av en medlemsstats representant i 

henhold til dens saksbehandlingsregler. 

Artikkel 24 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved markedsdeltakeres overtredelse av bestemmel-

ser i nasjonal lovgivning som er vedtatt i henhold til dette 

direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 

sanksjonene håndheves. Reglene kan omfatte strafferettslige 

sanksjoner for alvorlige overtredelser. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 25 

Overgangsbestemmelser 

Medlemsstatene skal ikke hindre tilgjengeliggjøring på 

markedet av elektrisk utstyr som omfattes av direktiv 

2006/95/EF, er i samsvar med nevnte direktiv og er brakt i 

omsetning før 20. april 2016. 

Artikkel 26 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 19. april 2016 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 2, artikkel 3 første ledd, artikkel 4, artikkel 

6–12, artikkel 13 nr. 1, artikkel 14–25 og vedlegg II, III og IV. 

De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. april 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

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

direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en 

opplysning om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter 

til direktivet som oppheves ved dette direktiv, skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen 

og hvordan den skal formuleres, fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 27 

Oppheving 

Direktiv 2006/95/EF oppheves med virkning fra 20. april 2016, 

men uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser med 

hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning og 

datoene for anvendelse av direktivene angitt i vedlegg V. 

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-

ligningstabellen i vedlegg IV. 

Artikkel 28 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1, artikkel 3 annet ledd, artikkel 5, artikkel 13 nr. 2 og 

3 og vedlegg I, V og VI får anvendelse fra 20. april 2016. 

Artikkel 29 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

DE VIKTIGSTE SIKKERHETSMÅLENE FOR ELEKTRISK UTSTYR BESTEMT TIL BRUK INNENFOR VISSE 

SPENNINGSGRENSER 

1. Alminnelige vilkår 

a)  De viktigste opplysningene som det er nødvendig å kjenne til for å sikre at det elektriske utstyret blir brukt uten 

fare til det formålet det er laget for, skal angis på det elektriske utstyret, eller dersom dette ikke er mulig, i et 

følgedokument. 

b)  Det elektriske utstyret og dets enkelte deler skal utføres slik at det kan tilkoples på en sikker og forsvarlig måte. 

c)  Det elektriske utstyret skal konstrueres og produseres på en slik måte at beskyttelse mot farene beskrevet i nr. 2 og 

3 er sikret, forutsatt at utstyret blir brukt til det formålet det er laget for, og at det blir forsvarlig vedlikeholdt. 

2. Beskyttelse mot farer som kan skyldes det elektriske utstyret 

 Det skal fastsettes tekniske tiltak i samsvar med nr. 1 for å sikre at 

a)  personer og husdyr blir forsvarlig beskyttet mot fare for fysisk skade eller andre skader som kan forårsakes av 

direkte eller indirekte berøring, 

b)  det ikke kan oppstå temperaturer, lysbuer eller stråling som kan medføre fare, 

c)  personer, husdyr og eiendom blir tilstrekkelig beskyttet mot farer av ikke-elektrisk art som erfaringsmessig skyldes 

det elektriske utstyret, 

d)  isolasjonen er egnet for de forventede forholdene. 

3. Beskyttelse mot farer som kan forårsakes av ytre påvirkninger på det elektriske utstyret 

 Det skal fastsettes tekniske tiltak i samsvar med nr. 1 for å sikre at det elektriske utstyret 

a)  oppfyller de forventede mekaniske kravene, slik at personer, husdyr og eiendom ikke utsettes for fare, 

b)  kan motstå ikke-mekaniske påvirkninger under forventede miljøforhold, slik at personer, husdyr og eiendom ikke 

utsettes for fare, 

c)  ikke utsetter personer, husdyr og eiendom for fare under overbelastningsforhold som kan forutses. 

 ______ 
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VEDLEGG II 

UTSTYR OG FENOMENER SOM IKKE OMFATTES AV DETTE DIREKTIV 

Elektrisk utstyr bestemt til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. 

Elektrisk utstyr for radiologi og medisinske formål. 

Elektriske deler for vare- og personheiser. 

Elektrisitetsmålere. 

Plugger og stikkontakter til bruk i boliger. 

Elektriske gjerdeapparater. 

Radiostøy. 

Spesialisert elektrisk utstyr til bruk om bord i skip, fly eller jernbane, som er i samsvar med sikkerhetsbestemmelsene 

som er utarbeidet av de internasjonale organene som medlemsstatene er tilknyttet. 

Spesialbygd analyseutstyr beregnet på bruk av yrkesbrukere utelukkende ved forsknings- og utviklingsanlegg for slike 

formål. 

 ______ 
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VEDLEGG III 

MODUL A 

Intern produksjonskontroll 

1.  Intern produksjonskontroll er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller 

forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte elektriske utstyret 

oppfyller de kravene i dette direktiv som får anvendelse på det. 

2. Teknisk dokumentasjon 

 Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om 

det elektriske utstyret er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og 

vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og 

skal, i den grad det er relevant for vurderingen, omfatte det elektriske utstyrets konstruksjon, produksjon og 

virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde 

a)  en generell beskrivelse av det elektriske utstyret, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger og lister over deler, delenheter, kretser osv., 

c)  beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan det 

elektriske utstyret fungerer, 

d)  en liste over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, eller over internasjonale eller nasjonale standarder nevnt i 

artikkel 13 og 14, og dersom de harmoniserte standardene eller internasjonale eller nasjonale standardene 

ikke er anvendt, beskrivelser av løsningene som er valgt for å oppfylle sikkerhetsmålene i dette direktiv, 

herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte 

standarder eller internasjonale eller nasjonale standarder nevnt i artikkel 13 og 14 delvis er anvendt, skal det i 

den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt, 

e)  resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv. og 

f)  prøvingsrapporter. 

3. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at det 

produserte elektriske utstyret er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 og med kravene i dette 

direktiv som får anvendelse på det. 

4. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

4.1.  Produsenten skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt stykke elektrisk utstyr som oppfyller gjeldende krav i dette 

direktiv. 

4.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for en produktmodell og kunne stille den og den 

tekniske dokumentasjonen til rådighet for nasjonale markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at det elektriske 

utstyret er brakt i omsetning. I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilket elektrisk utstyr den er utarbeidet 

for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende markedstil-

synsmyndigheter. 

5. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 ______ 
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VEDLEGG IV 

EU-SAMSVARSERKLÆRING (NR. XXXX)(1) 

1.  Produktmodell/produkt (produkt-, type-, parti- eller serienummer): 

2.  Navn og adresse til produsenten eller produsentens representant: 

3.  Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens eneansvar. 

4.  Erklæringens gjenstand (identifikasjon av det elektriske utstyret som gjør det mulig å spore det; kan ved behov 

omfatte et fargebilde som er tilstrekkelig tydelig til at det elektriske utstyret kan identifiseres): 

5.  Erklæringens gjenstand beskrevet over er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk: 

6.  Henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske 

spesifikasjoner det erklæres samsvar med: 

7.  Tilleggsopplysninger: 

 Undertegnet for og på vegne av: 

 (sted og utstedelsesdato): 

 (navn, stilling) (underskrift): 

 ______  

  

(1) Produsenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer. 
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VEDLEGG V 

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og datoer for anvendelse av direktivene angitt i del B i vedlegg V 

til direktiv 2006/95/EF 

(som nevnt i artikkel 27) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

73/23/EØF 21. august 1974(1) — 

93/68/EØF 1. juli 1994 1. januar 1995(2) 

(1) For Danmark ble fristen forlenget til fem år, dvs. 21. februar 1978. Se artikkel 13 nr. 1 i direktiv 73/23/EØF. 

(2) Fram til 1. januar 1997 måtte medlemsstatene tillate at produkter som var i samsvar med merkingsordningene som gjaldt før 

1. januar 1995, ble bragt i omsetning og tatt i bruk. Se artikkel 14 nr. 2 i direktiv 93/68/EØF. 
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VEDLEGG VI 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 2006/95/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 Artikkel 1 annet ledd 

Artikkel 2 Artikkel 3 

Artikkel 3 Artikkel 4 

Artikkel 4 Artikkel 5 

Artikkel 5 Artikkel 12 

Artikkel 6 Artikkel 13 

Artikkel 7 Artikkel 14 

Artikkel 8 nr. 1 Artikkel 16 og 17 

Artikkel 8 nr. 2 — 

Artikkel 8 nr. 3 — 

Artikkel 9 Artikkel 18–20 

Artikkel 10 Artikkel 16 og 17 

Artikkel 11 — 

Artikkel 12 — 

Artikkel 13 Artikkel 26 nr. 2 

Artikkel 14 Artikkel 27 

Artikkel 15 Artikkel 28 

Vedlegg I Vedlegg I 

Vedlegg II Vedlegg II 

Vedlegg III Artikkel 15 og 16 og vedlegg IV 

Vedlegg IV Vedlegg III 

Vedlegg V Vedlegg V 
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET 

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til 

forordning (EU) nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» i 

henhold til vedlegg I til rammeavtalen om forbindelsene mellom Europaparlamentet og Europa-

kommisjonen. Møtene i komiteen omfattes dermed av virkeområdet for nr. 15 i rammeavtalen når og i 

den utstrekning andre forhold drøftes. 

 ____________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1725 

av 28. september 2015 

om endring av vedlegget til 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 med hensyn til 

spesifikasjonene for etyllauroylarginat (E 243)(*) 

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 som er oppført i 

vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

2) Disse spesifikasjonene kan ajourføres etter den felles framgangsmåten som er nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1331/2008, enten på initiativ fra Kommisjonen eller som følge av en søknad. 

3) Den 17. november 2014 ble det inngitt en søknad om endring av spesifikasjonene for tilsetningsstoffet etyllauroylarginat 

(E 243). Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008. 

4) I den nåværende spesifikasjonen er etyllauroylarginat definert som syntetisk framstilt ved forestring av arginin med 

etanol hvoretter esteren får reagere med lauroylklorid. Etyllauroylarginatet som dannes, utvinnes som hydrokloridsaltet, 

som filtreres og tørkes. 

5) Søkeren kunne påvise at den nåværende definisjonen er altfor vid og bør gjenspeile enkeltheter med hensyn til 

temperatur og pH som inngikk i den opprinnelige søknaden, og som er viktige for å oppnå samme profil som ble vurdert 

av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet i dens uttalelse om tryggheten ved bruk av etyllauroylarginat 

som tilsetningsstoff i næringsmidler(4). 

6) Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 252 av 29.9.2015, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 13. 

(1) EUT L 354 av 9.4.2008, s. 16. 

(2) EUT L 354 av 9.4.2008, s. 1. 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i 

vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(4) EFSA Journal (2007) 511(1):-27. 

2018/EØS/39/12 
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Artikkel 2 

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

Utferdiget i Brussel 28. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

I posten for E 243 etyllauroylarginat i vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 skal definisjonen lyde: 

«Definisjon Etyllauroylarginat framstilles syntetisk ved å forestre arginin med etanol og deretter la esteren 

reagere med lauroylklorid i vandig medium ved en kontrollert temperatur mellom 10 og 15 °C og 

en pH mellom 6,7 og 6,9. Etyllauroylarginatet som dannes, utvinnes som hydrokloridsaltet, som 

filtreres og tørkes.» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1739 

av 28. september 2015 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til bruk av jerntartrat som antiklumpemiddel i salt og dets 

erstatningsstoffer(*) 

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 14, og 

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) 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) I kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012(3) er det fastsatt spesifikasjoner for tilsetningsstoffer som er oppført i 

vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

3) Denne listen kan ajourføres etter den felles framgangsmåten nevnt i artikkel 3 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1331/2008 på 

initiativ fra Kommisjonen eller etter søknad. 

4) Den 18. januar 2012 ble det inngitt en søknad om godkjenning av bruk av jerntartrat som antiklumpemiddel i salt og 

dets erstatningsstoffer. Søknaden ble gjort tilgjengelig for medlemsstatene i samsvar med artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1331/2008. 

5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet vurderte tryggheten ved jerntartrat, som er en kompleksdannelse 

av natriumtartrat og jern(III)klorid, som tilsetningsstoff i næringsmidler, og konkluderte i sin uttalelse(4) av  

9. desember 2014 med at bruk som antiklumpemiddel i salt og dets erstatningsstoffer ved de foreslåtte bruksnivåene 

ikke utgjør et trygghetsproblem, idet tas hensyn til toksikologiske data og forsiktige antakelser som er inkludert i 

eksponeringsvurderingen. 

6) Tilførsel av et antiklumpemiddel i salt og dets erstatningsstoffer anses som nødvendig for å forbedre flytegenskapene og 

unngå dannelse av herdede agglomerater ved eksponering for fuktighet og under lagring. Bruk av jerntartrat kan være et 

alternativ til andre, i dag godkjente tilsetningsstoffer, som ferrocyanider (E 535-538) og silisiumdioksid-silikater (E 551-

553). Bruk av jerntartrat som antiklumpemiddel i salt og dets erstatningsstoffer bør derfor tillates, og dette 

tilsetningsstoffet bør tildeles E-nummeret E 534. 

7) Spesifikasjonene for jerntartrat (E 534) bør innføres i forordning (EU) nr. 231/2012 første gang det oppføres på EU-

listen over tilsetningsstoffer i næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008. 

8) Forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 253 av 30.9.2015, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2016 av 18. mars 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 13. 

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

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

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 av 9. mars 2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført 

i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 av 22.3.2012, s. 1). 

(4) EFSA Journal 2015; 13(1):3980. 

2018/EØS/39/13 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

Artikkel 2 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. 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 28. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 gjøres følgende endringer: 

1)  I del B, i avsnitt 3 «Andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer», innsettes følgende post etter posten for 

tilsetningsstoff E 530: 

«E 534 Jerntartrat» 

2)  I del E gjøres følgende endringer: 

a)  I kategori 12.1.1 «salt»: 

i)  innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoffet E 530: 

 «E 534 Jerntartrat 110 (92)»  

ii)  Ny fotnote skal lyde: 

  «(92) Uttrykt som tørrstoff.» 

b)  I kategori 12.1.2. «Salterstatninger»: 

i)  innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoffet E 338-452: 

 «E 534 Jerntartrat 110 (92)»  

ii)  Ny fotnote skal lyde: 

  «(92) Uttrykt som tørrstoff.» 
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VEDLEGG II 

I vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 innsettes følgende post etter posten for tilsetningsstoffet E 530: 

«E 534 JERNTARTRAT 

Synonymer Jern-meso-tartrat, produkt av en kompleksdannelse av natriumtartrat og jern(III)klorid 

Definisjon Jerntartrat framstilles ved isomerisering av L-tartrat til en likevektsblanding av D-, L- 

og meso-tartrat fulgt av tilførsel av jern(III)klorid. 

CAS-nummer 1280193-05-9 

Kjemisk betegnelse Jern(III)produkt av en kompleksdannelse av D(+)-, L(-)- og meso-2,3-

dihydroksybutandisyrer 

Kjemisk formel Fe(OH)2 C4H4O6Na 

Molekylvekt 261,93 

Innhold  

meso-tartrat > 28 %, uttrykt som anion i tørrstoff 

D(-)- og L(+)-tartrat > 10 %, uttrykt som anion i tørrstoff 

Jern(III) > 8 %, uttrykt som anion i tørrstoff 

Beskrivelse Mørkegrønn vandig løsning som vanligvis består av 35 vektprosent produkter av 

kompleksdannelse 

Identifisering Lett løselig i vann 

 Positive prøver for tartrat og jern 

 En 35 % vandig løsning av produkter av kompleksdannelse skal ha en pH på mellom 

3,5 og 3,9 

Renhet  

Klorid Ikke over 25 % 

Natrium Ikke over 23 % 

Arsen Ikke over 3 mg/kg 

Bly Ikke over 2 mg/kg 

Kvikksølv Ikke over 1 mg/kg 

Oksalat Ikke over 1,5 % uttrykt som oksalat, på tørrstoffbasis» 

 __________  



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/131 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1820 

av 9. oktober 2015 

om endring av forordning (EU) nr. 37/2010 med hensyn til stoffet dietylenglykolmonoetyleter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 470/2009 av 6. mai 2009 om framgangsmåter i Fellesskapet 

for å fastsette grenseverdier for restmengder av farmakologisk virksomme stoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse, om 

oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 726/2004(1), særlig artikkel 14 sammenholdt med artikkel 17, 

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske legemiddelkontor utarbeidet av Komiteen for veterinærpreparater og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 17 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal grenseverdien for restmengder (heretter kalt 

«grenseverdien») av farmakologisk virksomme stoffer beregnet på bruk i Den europeiske union i veterinærpreparater for 

dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon eller i biocidprodukter som brukes i husdyrhold, fastsettes i en forordning. 

2) Farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til grenseverdier i næringsmidler av animalsk 

opprinnelse er oppført i tabell 1 i vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010(2). 

3) Dietylenglykolmonoetyleter er nå oppført i nevnte tabell som et tillatt stoff for alle drøvtyggere og svin. Ifølge den 

gjeldende posten for dietylenglykolmonoetyleter er ingen grenseverdi påkrevd for disse dyreartene. 

4) Det er inngitt en søknad til Det europeiske legemiddelkontor (heretter kalt «Kontoret») om utvidelse av den gjeldende 

posten for dietylenglykolmonoetyleter til også å gjelde fjørfe. 

5) Kontoret har, på grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater, anbefalt å utvide den gjeldende posten for 

dietylenglykolmonoetyleter til også å gjelde fjørfe. 

6) I henhold til artikkel 5 i forordning (EF) nr. 470/2009 skal Det europeiske legemiddelkontor overveie å bruke 

grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i et bestemt næringsmiddel, på et annet næringsmiddel 

fra samme art, eller grenseverdier som er fastsatt for et farmakologisk virksomt stoff i én eller flere arter, på andre arter.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 265 av 10.10.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 15. 

(1) EUT L 152 av 16.6.2009, s. 11. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 37/2010 av 22. desember 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn 

til grenseverdier for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EUT L 15 av 20.1.2010, s. 1). 

2018/EØS/39/14 
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7) Kontoret har vurdert det som hensiktsmessig at den gjeldende posten for dietylenglykolmonoetyleter ekstrapoleres til 

alle arter bestemt til næringsmiddelproduksjon. 

8) Forordning (EU) nr. 37/2010 bør derfor endres. 

9) Det bør fastsettes en rimelig frist for de berørte parter til å treffe tiltak som kan være nødvendige for å overholde den 

nye grenseverdien. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 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 9. desember 2015. 

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

Utferdiget i Brussel, 9. oktober 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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Vedlegg 

I tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 skal posten for stoffet dietylenglykolmonoetyleter lyde: 

Farmakologisk virksomt stoff Restmarkør Dyreart Grenseverdi Målvev 

Andre bestemmelser (i samsvar 

med artikkel 14 nr. 7 i forordning 

(EF) nr. 470/2009) 

Terapeutisk klassifisering 

«Dietylenglykolmonoetyleter IKKE RELEVANT Alle arter bestemt til nærings-

middelproduksjon 

Grenseverdi ikke 

påkrevd 

IKKE RELEVANT INGEN ANGIVELSE INGEN ANGIVELSE» 
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1258/2013 

av 20. november 2013 

om endring av forordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, nr. 1, og 

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)  7. januar 2010 vedtok Kommisjonen en rapport i 

henhold til artikkel 16 i europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 273/2004(3) om gjennomføringen og 

virkemåten til Fellesskapets regelverk om overvåking 

og kontroll av handel med utgangsstoffer for narkotika. 

2)  I nevnte rapport anbefalte Kommisjonen ytterligere 

analysemetoder for å styrke kontrollen av handelen med 

eddiksyreanhydrid, et listeført stoff i kategori 2 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004, i henhold til 

artikkel 2 bokstav a) i nevnte forordning, for å hindre 

spredning av eddiksyreanhydrid til ulovlig framstilling 

av heroin. 

3)  I sine konklusjoner av 25. mai 2010 om virkemåten til 

og gjennomføringen av EUs regelverk om utgangs-

stoffer for narkotika, oppfordret Rådet Kommisjonen til 

å framlegge forslag om endringer i regelverket etter 

nøye vurdering av den mulige virkningen på medlems-

statenes myndigheter og markedsdeltakere. 

4)  Denne forordning tydeliggjør definisjonen av et listeført 

stoff: Termen «farmasøytisk preparat», som stammer fra 

De forente nasjoners konvensjon vedrørende ulovlig 

handel med narkotika og psykotropiske stoffer, vedtatt i 

Wien 19. desember 1988, utgår ettersom den allerede 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 10.12.2013,  

s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 16. 

(1) EUT C 76 av 14.3.2013, s. 54. 

(2) Europaparlamentets holdning av 23. oktober 2013 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 15. november 2013. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 273/2004 av 

11. februar 2004 om utgangsstoffer for narkotika (EUT L 47 av 

18.2.2004, s. 1). 

omfattes av relevant terminologi i Unionens rettsakter, 

nemlig «legemidler». Videre utgår termen «andre 

preparater» ettersom den tilsvarer termen «blandinger», 

som allerede brukes i nevnte definisjon. 

5)  En definisjon av termen «bruker» bør innføres for 

personer som er i besittelse av stoffer for andre formål 

enn å bringe dem i omsetning, og det bør tydeliggjøres 

at personer som bruker listeførte stoffer i kategori 1 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 for andre 

formål enn å bringe dem i omsetning, er forpliktet til å 

innhente tillatelse. 

6)  Det bør innføres mer detaljerte regler om registrering 

for å sikre ensartede vilkår for registrering i alle 

medlemsstater for listeførte stoffer i kategori 2 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004. For stoffer 

som er listeført i en ny underkategori 2A i vedlegg I til 

nevnte forordning, bør i tillegg til markedsdeltakere 

også brukere underlegges kravet om registrering. 

7)  Dersom det kreves gebyrer ved innhenting av tillatelse 

eller registrering, bør medlemsstatene vurdere å tilpasse 

slike gebyrer for å sikre konkurranseevnen til svært små 

foretak. 

8)  Det bør gjøres klart at medlemsstatene har mulighet til å 

gripe inn ved mistenkelige transaksjoner som omfatter 

ikke-listeførte stoffer, slik at de kan reagere raskere ved 

nye trender i ulovlig narkotikaproduksjon. 

9)  Det bør opprettes en europeisk database for 

utgangsstoffer for narkotika («den europeiske 

databasen») for å forenkle medlemsstatenes rapportering 

av beslag og stoppede leveranser, om mulig på en 

aggregert og anonymisert måte og så lite inngripende 

som mulig med hensyn til behandling av person-

opplysninger, idet det tas hensyn til den seneste 

teknologiske utvikling som ivaretar privatlivets fred og 

prinsippet om databegrensning. Den europeiske 

databasen bør også fungere som et europeisk register 

over markedsdeltakere og brukere som innehar en 

tillatelse eller registrering, noe som vil gjøre det enklere 

å kontrollere lovligheten av kommersielle transaksjoner 

som omfatter listeførte stoffer, og bør gjøre markeds-

deltakere i stand til å framlegge overfor vedkommende 

myndigheter opplysninger om sine transaksjoner av 

listeførte stoffer. 

10)  Forordning (EF) nr. 273/2004, endret ved denne 

forordning, tar opp behandling av opplysninger, 

herunder behandling av personopplysninger, i den 

hensikt å gjøre det mulig for vedkommende 

myndigheter å overvåke omsetningen av utgangsstoffer 

for narkotika og hindre spredning av listeførte stoffer. 

2018/EØS/39/15 
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Behandling av personopplysninger skal utføres på en 

måte som er forenlig med formålet med nevnte 

forordning, og i samsvar med europaparlaments- og 

rådsdirektiv 95/46/EF(1) og europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 45/2001(2), og i særlig grad med 

unionskravene til datakvalitet, forholdsmessighet, 

formålsbegrensning og retten til opplysninger, tilgang, 

korrigering av opplysninger, sletting og blokkering, 

organisatoriske og tekniske tiltak samt overføringer av 

personopplysninger internasjonalt. 

11)  Behandling av personopplysninger i henhold til 

forordning (EF) nr. 273/2004, endret ved denne 

forordning, og enhver delegert rettsakt og gjennom-

føringsrettsakt vedtatt i henhold til denne, bør respektere 

den grunnleggende rett til privatliv og familieliv, som 

anerkjent i artikkel 8 i Konvensjonen om beskyttelse av 

menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, 

samt retten til privatliv og familieliv og retten til vern av 

personopplysninger, som anerkjent i henholdsvis 

artikkel 7 og 8 i Den europeiske unions pakt om 

grunnleggende rettigheter. De delegerte rettsaktene og 

gjennomføringsrettsaktene bør også sikre at enhver 

behandling av personopplysninger utføres i samsvar 

med direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001. 

12)  Eddiksyreanhydrid, som for øyeblikket er listeført i 

kategori 2 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004, 

bør oppføres i en ny underkategori 2A i vedlegg I til 

nevnte forordning for å tillate økt kontroll av handelen 

med dette stoffet. De gjenværende stoffer i kategori 2 i 

vedlegg I til forordning (EF) nr. 273/2004 bør oppføres 

som underkategori 2B i vedlegg I til nevnte forordning. 

13)  I forordning (EF) nr. 273/2004 gis Kommisjonen 

myndighet til å gjennomføre noen av forordningens 

bestemmelser, og disse skal utøves i samsvar med fram-

gangsmåtene fastsatt i rådsbeslutning 1999/486/EF(3). 

14)  Som en følge av Lisboa-traktatens ikrafttredelse bør 

denne myndighet tilpasses artikkel 290 og 291 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV). 

15)  For å oppnå målene i forordning (EF) nr. 273/2004, 

endret ved denne forordning, bør myndigheten til å 

vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV 

delegeres til Kommisjonen, slik at den kan presisere 

kravene og vilkårene for tildeling av tillatelse og 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 

om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger 

(EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 45/2001 av  

18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og om 

fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1). 

(3) Rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av 

nærmere regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 

som er gitt Kommisjonen (EFT L 184 av 1.7.1999, s. 23). 

registrering, for oppføring av markedsdeltakere og 

brukere som har innhentet tillatelse eller registrering i 

den europeiske databasen, for innhenting og bruk av 

kundeerklæringer, dokumentasjon og merking av 

blandinger som inneholder listeførte stoffer, for fram-

legging av opplysninger fra markedsdeltakere om 

transaksjoner som omfatter listeførte stoffer, og for 

opplysninger som skal framlegges av medlemsstatene 

om gjennomføring av overvåkingstiltakene fastsatt i 

forordning (EF) nr. 273/2004, og for å endre vedleggene 

i nevnte forordning. Slike delegerte rettsakter skal også 

fastsette hvilke kategorier av personopplysninger som 

kan behandles av medlemsstater og markedsdeltakere i 

henhold til forordning (EF) nr. 273/2004, hvilke 

kategorier av personopplysninger som kan lagres i den 

europeiske databasen samt hvilke garantier som gjelder 

ved behandling av personopplysninger. Det er særlig 

viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd 

under sitt forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør når den forbereder og utarbeider 

delegerte rettsakter, sørge for at relevante dokumenter 

oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, i rett 

tid og på hensiktsmessig måte. 

16)  Det er også viktig at Kommisjonen innhenter en 

uttalelse fra EUs datatilsynsmann ved utforming av 

delegerte rettsakter som omhandler behandling av 

personopplysninger. 

17)  For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

forordning (EF) nr. 273/2004 bør Kommisjonen gis 

gjennomføringsmyndighet. Denne myndigheten skal 

utøves i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EU) nr. 182/2011(4). Framgangsmåte med 

undersøkelseskomité bør brukes ved vedtakelse av 

gjennomføringsrettsaktene, slik at det kan fastsettes 

nærmere hvordan kundeerklæringer bør leveres i 

elektronisk form og hvordan opplysninger om markeds-

deltakeres transaksjoner med listeførte stoffer kan 

oversendes til en europeisk database. 

18)  Ettersom målet med denne forordning, som er å styrke 

reglene for registrering av markedsdeltakere som 

bringer i omsetning eller er i besittelse av listeførte 

stoffer i kategori 2 i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 273/2004, særlig eddiksyreanhydrid, for å hindre 

dets spredning i ulovlig produksjon av narkotika, ikke 

kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene ettersom 

narkotikahandlere utnytter nasjonale registrerings-

forskjeller og flytter sin ulovlige virksomhet til steder 

der utgangsstoffer for narkotika er enklest å spre, men 

på grunn av omfanget eller virkningen av de foreslåtte 

tiltakene bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. 

  

(4) 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 (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13). 
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I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå disse målene. 

19)  EUs datatilsynsmann ble rådspurt i samsvar med 

artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og avgav 

en uttalelse 18. januar 2013(1). 

20)  Forordning (EF) nr. 273/2004 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 273/2004 gjøres følgende endringer: 

1) Artikkel 1 skal lyde: 

«Artikkel 1 

Virkeområde og formål 

Denne forordning fastsetter harmoniserte tiltak for kontroll 

og overvåking innenfor Unionen av visse stoffer som ofte 

brukes til ulovlig framstilling av narkotika eller psykotrope 

stoffer, for å hindre spredning av slike stoffer.» 

2) I artikkel 2: 

a)  Bokstav a) skal lyde: 

«a) «listeført stoff» ethvert stoff oppført i vedlegg I 

som kan brukes til ulovlig framstilling av 

narkotika eller psykotrope stoffer, herunder 

blandinger og naturprodukter som inneholder 

slike stoffer, men unntatt blandinger og 

naturprodukter som inneholder listeførte stoffer, 

og som er sammensatt på en slik måte at de 

listeførte stoffene ikke kan brukes eller trekkes ut 

ved enkle eller økonomisk lønnsomme metoder, 

legemidler som definert i artikkel 1 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(*) 

og veterinærpreparater som definert i artikkel 1 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/82/EF(**), 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 

6. november 2001 om innføring av et fellesskaps-

regelverk for legemidler for mennesker (EFT  

L 311 av 28.11.2001, s. 67). 

(**) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 

6. november 2001 om innføring av et 

fellesskapsregelverk for veterinærpreparater (EFT 

L 311 av 28.11.2001, s. 1).» 

b)  Bokstav c) skal lyde: 

  

(1) Ennå ikke offentliggjort i EUT. 

«c) «bringe i omsetning» enhver levering, mot veder-

lag eller gratis, av listeførte stoffer i Unionen, 

eller lagring, framstilling, produksjon, bear-

beiding, eller distribusjon av, eller handel eller 

meglervirksomhet med, slike stoffer med sikte på 

levering i Unionen,» 

c)  Følgende nye bokstaver skal lyde: 

«h) «bruker» enhver fysisk eller juridisk person som 

ikke er en markedsdeltaker, som er i besittelse av 

et listeført stoff, og som medvirker i bearbeiding, 

utforming, forbruk, lagring, oppbevaring, behand-

ling, påfylling av beholdere, overføring fra en 

beholder til en annen, blanding, omdanning eller 

enhver annen bruk av listeførte stoffer, 

i) «naturprodukt» enhver organisme eller del av en 

organisme, i enhver form, eller ethvert stoff som 

forekommer i naturen som definert i artikkel 3 

nr. 39 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om 

registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH), om 

opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om 

endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving 

av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og 

kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 

91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF (EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1).» 

3) I artikkel 3: 

a)  Nr. 2 og 3 skal lyde: 

 «2. Markedsdeltakere og brukere skal innhente 

tillatelse fra vedkommende myndigheter i medlems-

staten der de er etablert før de kan være i besittelse av 

eller bringe i omsetning listeførte stoffer i kategori 1 i 

vedlegg I. Vedkommende myndigheter kan gi særskilte 

tillatelser til apoteker, apoteker for veterinærpreparater, 

visse typer offentlige myndigheter eller væpnede 

styrker. Slike særskilte tillatelser skal være gyldige 

bare til bruk av listeførte stoffer i kategori 1 i vedlegg I 

som omfattes av de berørte markedsdeltakernes 

offisielle oppgaver. 

 3.  Enhver markedsdeltaker som innehar en 

tillatelse, skal levere listeførte stoffer i kategori 1 i 

vedlegg I bare til markedsdeltakere eller brukere som 

også innehar en tillatelse, og som har undertegnet en 

kundeerklæring i henhold til artikkel 4 nr. 1.» 

b)  Nr. 5, 6 og 7 skal lyde: 

 «5.  Med forbehold for nr. 8 kan vedkommende 

myndigheter enten begrense tillatelsens gyldighet til en 

periode på høyst tre år eller pålegge markedsdeltakerne 
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og brukerne til med mellomrom på høyst tre år å 

godtgjøre at vilkårene for tildeling av tillatelse fortsatt 

er oppfylt. Tillatelsen skal angi hvilken eller hvilke 

transaksjoner den gjelder for, samt de listeførte stoffer 

som berøres. Vedkommende myndigheter skal i 

prinsippet gi særskilte tillatelser med ubegrenset 

varighet, men kan oppheve dem eller trekke dem 

tilbake dersom det er rimelig grunn til å tro at 

innehaveren ikke lenger er skikket til å inneha en 

tillatelse, eller at vilkårene for tildeling av tillatelsen 

ikke lenger er oppfylt. 

 6.  Markedsdeltakere skal innhente en registrering 

fra vedkommende myndigheter i medlemsstaten der  

de er etablert før de bringer i omsetning listeførte 

stoffer i kategori 2 i vedlegg I. Fra 1. juli 2015 skal 

brukere innhente en registrering fra vedkommende 

myndigheter i medlemsstaten der de er etablert før de 

kan besitte listeførte stoffer i underkategori 2A i 

vedlegg I. Vedkommende myndigheter kan gi særskilte 

registreringer til apoteker, apoteker for veterinær-

preparater, visse typer offentlige myndigheter eller 

væpnede styrker. Slike særskilte registreringer skal 

være gyldige bare ved bruk av listeførte stoffer i 

kategori 2 i vedlegg I som omfattes av de berørte 

markedsdeltakernes eller brukernes offisielle oppgaver. 

 6a.  Enhver markedsdeltaker som innehar en regist-

rering, skal levere listeførte stoffer i underkategori 2A i 

vedlegg I bare til andre markedsdeltakere eller brukere 

som også innehar en registrering, og som har under-

tegnet en kundeerklæring i henhold til artikkel 4 nr. 1. 

 6b.  Når vedkommende myndigheter vurderer om det 

skal gis tillatelse, skal de ta særlig hensyn til søkerens 

kompetanse og integritet. Tillatelse skal avslås dersom 

det er rimelig grunn til å tvile på egnetheten og 

påliteligheten til søkeren eller personen som har 

ansvaret for handel med listeførte stoffer. De kan 

oppheve eller trekke tilbake en registrering dersom det 

er rimelig grunn til å tro at innehaveren ikke lenger er 

skikket til å inneha en registrering, eller at vilkårene 

for tildeling av tillatelsen ikke lenger er oppfylt. 

 6c.  Vedkommende myndigheter kan kreve at 

markedsdeltakere og brukere betaler et gebyr for å 

søke om tillatelse eller registrering. 

 Ved innkreving av slike gebyrer skal vedkommende 

myndigheter vurdere å tilpasse gebyret etter størrelsen 

på foretaket. Ved innkreving av slike gebyrer skal det 

ikke forekomme forskjellsbehandling, og de skal ikke 

overstige kostnadene ved å behandle søknaden. 

 7.  Vedkommende myndigheter skal føre en liste 

over markedsdeltakere og brukere som har innhentet en 

tillatelse eller en registrering i den europeiske 

databasen nevnt i artikkel 13a. 

 8.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 15a om krav 

og vilkår for: 

a)  tildeling av tillatelse, herunder der det er relevant, 

kategoriene av personopplysninger som skal 

framlegges, 

b)  tildeling av registrering, herunder, der det er 

relevant, kategoriene av personopplysninger som 

skal framlegges, 

c)  oppføring av markedsdeltakere og brukere i den 

europeiske databasen nevnt i artikkel 13a, i 

samsvar med nr. 7 i denne artikkel. 

 Kategoriene av personopplysninger nevnt i bokstav a) 

og b) i første ledd i dette nummer skal ikke omfatte de 

særskilte kategoriene med opplysninger som nevnt i 

artikkel 8 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

95/46/EF(*). 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av  

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger 

og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT 

L 281 av 23.11.1995, s. 31).» 

4) I artikkel 4: 

a)  Nr. 1 skal lyde: 

 «1.  Med forbehold for nr. 4 i denne artikkel og 

artikkel 6 og 14 skal enhver markedsdeltaker som er 

etablert i Unionen, og som til en kunde leverer et 

listeført stoff i kategori 1 eller 2 i vedlegg I, innhente en 

erklæring fra kunden som angir det eller de særlige 

bruksområder for de listeførte stoffene. Markeds-

deltakeren skal innhente en egen erklæring for hvert 

listeførte stoff. Nevnte erklæring skal være i samsvar 

med modellen i nr. 1 i vedlegg III. Juridiske personer 

skal opprette erklæringen på papir med sitt brevhode.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

 «3.  En markedsdeltaker som leverer listeførte stoffer 

i kategori 1 i vedlegg I, skal stemple og datere et 

eksemplar av erklæringen for å bekrefte at det er i 

samsvar med originalen. Slike kopier skal alltid 

ledsage stoffer som transporteres innenfor Unionen, og 

skal på anmodning framlegges for myndigheter med 

ansvar for å kontrollere kjøretøyers innhold ved 

transport.  
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 4.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta 

delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 15a om krav 

og vilkår for å innhente og bruke kundeerklæringer.» 

5) I artikkel 5 skal nytt nummer lyde: 

 «7.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 15a om krav og vilkår for 

dokumentasjon av blandinger som inneholder listeførte 

stoffer.» 

6) I artikkel 7 skal nytt nummer lyde: 

 «Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 15a om krav og vilkår for 

merking av blandinger som inneholder listeførte stoffer.» 

7) Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Underretning til vedkommende myndigheter 

1.  Markedsdeltakere skal umiddelbart underrette 

vedkommende myndigheter om alle forhold, for eksempel 

uvanlige bestillinger eller transaksjoner som omfatter 

listeførte stoffer som skal bringes i omsetning, som tyder 

på at slike stoffer kan bli brukt til ulovlig framstilling av 

narkotika eller psykotrope stoffer. Markedsdeltakere skal 

derfor framlegge alle tilgjengelige opplysninger som gjør 

det mulig for vedkommende myndigheter å kontrollere 

lovligheten av den aktuelle bestillingen eller transaksjonen. 

2.  Markedsdeltakere skal i sammenfattet form gi 

vedkommende myndigheter relevante opplysninger om 

sine transaksjoner som omfatter listeførte stoffer. 

3.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 15a om krav og vilkår for 

markedsdeltakeres framlegging av opplysninger som nevnt 

i nr. 2 i denne artikkel, herunder, der det er relevant, 

kategoriene av personopplysninger som skal behandles for 

dette formål samt hvilke garantier som gjelder ved 

behandling av personopplysninger. 

4.  Markedsdeltakere skal ikke bringe videre person-

opplysninger som innhentes i henhold til denne forordning, 

til andre enn vedkommende myndigheter.» 

8) I artikkel 9 skal nr. 1 lyde: 

 «1.  Kommisjonen skal utarbeide og ajourføre retnings-

linjer for å lette samarbeidet mellom vedkommende 

myndigheter, markedsdeltakerne og den kjemiske 

industrien, særlig med hensyn til ikke-listeførte stoffer.» 

9) I artikkel 10: 

a)  I nr. 1 skal bokstav b) og c) lyde: 

«b)  få adgang til markedsdeltakeres og brukeres 

forretningslokaler for å framskaffe bevis på 

uregelmessigheter, 

c)  om nødvendig holde tilbake og beslaglegge 

forsendelser som ikke overholder bestemmelsene i 

denne forordning.» 

b)  Nr. 2 skal lyde: 

«2.  Hver medlemsstat kan treffe de nødvendige 

tiltak for å gjøre vedkommende myndigheter i stand til 

å kontrollere og overvåke mistenkelige transaksjoner 

som omfatter ikke-listeførte stoffer, særlig for å: 

a)  innhente opplysninger om alle bestillinger av ikke-

listeførte stoffer eller transaksjoner som omfatter 

ikke-listeførte stoffer, 

b)  få adgang til forretningslokaler for å framskaffe 

bevis på mistenkelige transaksjoner som omfatter 

ikke-listeførte stoffer, 

c)  om nødvendig holde tilbake og beslaglegge 

forsendelser for å hindre bruk av særskilte ikke-

listeførte stoffer i ulovlig framstilling av narkotika 

eller psykotrope stoffer. 

3.  Vedkommende myndigheter skal respektere 

fortrolige forretningsopplysninger.» 

10) Artikkel 13–16 skal lyde: 

«Artikkel 13 

Underretning fra medlemsstatene 

1.  For å gjøre det mulig å foreta eventuelle nødvendige 

tilpasninger av overvåkingsordningene for handel med 

listeførte og ikke-listeførte stoffer skal vedkommende 

myndigheter i hver medlemsstat i rett tid oversende 

Kommisjonen, i elektronisk form via den europeiske 

databasen nevnt i artikkel 13a, alle relevante opplysninger 

om gjennomføringen av overvåkingstiltakene fastsatt i 

denne forordning, særlig med hensyn til stoffer som brukes 

til ulovlig framstilling av narkotika eller psykotrope 

stoffer, samt metoder for spredning og ulovlig framstilling, 

og den lovlige handelen med disse. 

2.  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 15a om krav og vilkår i 

forbindelse med opplysningene som skal framlegges i 

henhold til nr. 1 i denne artikkel.  
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3.  På grunnlag av underretninger gjort i henhold til nr. 1 

skal Kommisjonen i samsvar med artikkel 12 nr. 12 i FN-

konvensjonen og i samråd med medlemsstatene utarbeide 

en årlig rapport som skal framlegges for Det internasjonale 

kontrollråd for narkotika. 

Artikkel 13a 

Den europeiske database for utgangsstoffer for 

narkotika 

1.  Kommisjonen skal opprette en europeisk database for 

utgangsstoffer for narkotika med det formål å: 

a)  lette formidling av opplysninger, der det er mulig på en 

aggregert og anonymisert måte, i henhold til artikkel 

13 nr. 1, behandling og analyse av nevnte opplysninger 

på unionsplan samt rapportering til Det internasjonale 

kontrollråd for narkotika i henhold til artikkel 13 nr. 3, 

b)  opprette et europeisk register over markedsdeltakere og 

brukere som er tildelt en tillatelse eller registrering, 

c)  gjøre det mulig for markedsdeltakere å framlegge 

opplysninger i elektronisk form til vedkommende 

myndigheter om sine transaksjoner i samsvar med 

artikkel 8 nr. 2, som angitt i gjennomføringstiltakene 

truffet i henhold til artikkel 14. 

Personopplysninger skal innlemmes i den europeiske 

databasen først etter at de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 3 nr. 8 og artikkel 8 nr. 3 er vedtatt. 

2.  Kommisjonen og de vedkommende myndigheter skal 

treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at personopplys-

ningene i den europeiske databasen er sikre, fortrolige og 

nøyaktige og for å sikre at rettighetene til de registrerte 

personene overholdes i samsvar med direktiv 94/46/EF og 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(*). 

3.  Opplysninger som innhentes i henhold til denne 

forordning, herunder personopplysninger, skal brukes i 

samsvar med gjeldende lovverk om personopplysninger og 

skal ikke oppbevares lenger enn nødvendig i henhold til 

formålet med denne forordning. Behandlingen av særskilte 

kategorier av opplysninger som nevnt i artikkel 8 nr. 1 i 

direktiv 95/46/EF og i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 45/2001, skal være forbudt. 

4.  Kommisjonen skal i samsvar med artikkel 10 og 11 i 

forordning (EF) nr. 45/2001 offentliggjøre opplysninger 

om den europeiske databasen på en klar, utfyllende og 

forståelig måte. 

Artikkel 13b 

Vern av opplysninger 

1.  Behandling av personopplysninger av vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene skal utføres i samsvar med 

lover og forskrifter som gjennomfører direktiv 95/46/EF, 

og under tilsyn av tilsynsmyndigheten i medlemsstaten 

nevnt i artikkel 28 i nevnte direktiv. 

2.  Med forbehold for artikkel 13 i direktiv 95/46/EF skal 

personopplysninger som innhentes eller behandles i 

henhold til denne forordning, utelukkende brukes til å 

hindre spredning av listeførte stoffer. 

3.  Kommisjonens behandling av personopplysninger, 

herunder i forbindelse med den europeiske databasen, skal 

utføres i samsvar med forordning (EF) nr. 45/2001 og 

under tilsyn av EUs datatilsynsmann. 

4.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal ikke behandle 

personopplysninger på en måte som ikke er forenlig med 

formålene angitt i artikkel 13a. 

Artikkel 14 

Gjennomføringsrettsakter 

1.  Kommisjonen kan vedta følgende gjennomførings-

rettsakter: 

a)  regler for hvordan kundeerklæringene nevnt i artikkel 4 

skal framlegges i elektronisk form, der det er relevant, 

b)  regler for hvordan opplysningene nevnt i artikkel 8 

nr. 2 skal framlegges, herunder, der det er relevant, i 

elektronisk form til en europeisk database, 

c)  saksbehandlingsregler for tildeling av tillatelser og 

registreringer og for oppføring av markedsdeltakere og 

brukere i den europeiske databasen som nevnt i 

artikkel 3 nr. 2, nr. 6 og nr. 7. 

2.  Nevnte gjennomføringsrettsakter skal vedtas i samsvar 

med framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i 

artikkel 14a nr. 2. 

Artikkel 14a 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av komiteen for utgangs-

stoffer for narkotika nedsatt ved artikkel 30 i forordning 

(EF) nr. 111/2005(**). Nevnte komité skal være en komité 

i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 182/2011(***).  
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2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i 

forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Artikkel 15 

Tilpasning av vedlegg 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 15a for å kunne tilpasse 

vedlegg I, II og III til nye trender innen spredning av 

utgangsstoffer for narkotika og for å følge enhver endring i 

tabellene i vedlegget i De forente nasjoners konvensjon. 

Artikkel 15a 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen på vilkårene som er fastsatt i denne artikkel. 

2.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter som nevnt 

i artikkel 3 nr. 8, artikkel 4 nr. 4 og artikkel 5 nr. 7, artikkel 

7 annet ledd, artikkel 8 nr. 3 og artikkel 13 nr. 2 samt 

artikkel 15 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år 

fra 30. desember 2013. Kommisjonen skal utarbeide en 

rapport om den delegerte myndighet senest ni måneder før 

utløpet av femårsperioden. Den delegerte myndighet skal 

stilltiende forlenges med perioder av tilsvarende varighet, 

med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg 

slik forlengelse senest tre måneder før utløpet av hver 

periode. 

3.  Den delegerte myndighet nevnt i artikkel 3 nr. 8, 

artikkel 4 nr. 4 og artikkel 5 nr. 7, artikkel 7 annet ledd, 

artikkel 8 nr. 3 og artikkel 13 nr. 2 samt artikkel 15 kan til 

enhver tid tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. 

En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndighet som er angitt 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 de delegerte rettsakter som allerede har 

trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den samtidig underrette Europaparlamentet og Rådet. 

5.  En delegert rettsakt som vedtas i henhold til artikkel 3 

nr. 8, artikkel 4 nr. 4 og artikkel 5 nr. 7, artikkel 7 annet 

ledd, artikkel 8 nr. 3 og artikkel 13 nr. 2 samt artikkel 15, 

trer i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller 

Rådet har kommet med innvendinger innen en periode på 

to måneder fra den dagen underretning om rettsakten er gitt 

til Europaparlamentet og Rådet, eller dersom 

Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne 

perioden begge har meddelt Kommisjonen at de ikke vil 

komme med innvendinger. Denne perioden forlenges med 

to måneder på initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 16 

Opplysninger om tiltak truffet av medlemsstatene 

1.  Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om 

tiltakene de treffer i henhold til denne forordning, særlig de 

tiltak som treffes i henhold til artikkel 10 og 12. Medlems-

statene skal også underrette om eventuelle senere endringer 

av disse. 

2.  Kommisjonen skal oversende nevnte opplysninger til 

de andre medlemsstatene. 

3.  Kommisjonen skal innen 31. desember 2019 

framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om 

gjennomføringen av og virkemåten til denne forordning, 

særlig om det mulige behovet for ytterligere tiltak for å 

overvåke og kontrollere mistenkelige transaksjoner med 

ikke-listeførte stoffer.» 

  

(*) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EF) nr. 45/2001 

av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse 

med behandling av personopplysninger i Felles-

skapets institusjoner og organer og om fri utveksling 

av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001 s. 1). 

(**) Rådsforordning (EF) nr. 111/2005 av  

22. desember 2004 om regler for overvåking av 

handel med utgangsstoffer for narkotika mellom 

Fellesskapet og tredjestater (EUT L 22 av 26.1.2005, 

s. 1). 

(***) 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 (EUT L 55 av 28.2.2011, 

s. 13).» 

11) I vedlegg I: 

a)  Tittelen skal lyde: 

«Liste over listeførte stoffer» 

b)  I kategori 1 skal KN-koden for norefedrin lyde: 

 «29394400», 

c)  I kategori 1 er følgende stoff tilføyd på listen over 
stoffer: 

 «Alfa-fenylacetoacetonitril, KN-kode 29269095, CAS-
nummer 4468-48-8», 

d)  Teksten i kategori 2 erstattes av teksten i vedlegget i 
denne forordning, 

12) I vedlegg III utgår teksten «autorisasjon/». 
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Artikkel 2 

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

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

 Utferdiget i Strasbourg, 20. november 2013. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ  V. LEŠKEVIČIUS 

 President Formann 

 ______  
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VEDLEGG 

KATEGORI 2 

UNDERKATEGORI 2A 

Stoff 
KN-betegnelse 

(dersom den er forskjellig) 
KN-kode(1) CAS-nr.(2) 

Eddiksyreanhydrid  29152400 108-24-7 

Saltene av stoffene oppført i denne kategorien, i den grad slike salter kan forekomme. 

UNDERKATEGORI 2B 

Stoff 
KN-betegnelse 

(dersom den er forskjellig) 
KN-kode(1) CAS-nr.(2) 

Fenyleddiksyre  29163400 103-82-2 

Antranilsyre  29224300 118-92-3 

Piperidin  29333200 110-89-4 

Kaliumpermanganat  28416100 7722-64-7 

Saltene av stoffene oppført i denne kategorien, i den grad slike salter kan forekomme. 

(1) EFT L 290 av 28.10.2002, s. 1. 

(2) CAS-nummeret er «Chemical Abstracts Service Registry Number», som er et unikt identifikasjonsnummer for 

hvert stoff og dets struktur. CAS-nummeret er spesifikt for hver isomer og hvert salt av hver isomer. Det er 

underforstått at CAS-numrene for salter av stoffene oppført ovenfor er forskjellige fra de angitte numrene. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2046 

av 16. november 2015 

om avslag på godkjenning av Artemisia absinthium L. som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 26. april 2013 en søknad fra

Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om godkjenning av Artemisia absinthium L. som basisstoff. De

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden.

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 30. september 2014(2). Kommisjonen

framla sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning om avslag på godkjenning av Artemisia

absinthium L. for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 20. mars 2015.

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at Artemisia absinthium L. oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i

artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Alkoholholdige drikker framstilt av Artemisia-

arter er imidlertid oppført i del B i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008(5), som

fastsetter grenseverdier for visse stoffer som forekommer naturlig i aromaer og næringsmiddelingredienser med

aromagivende egenskaper, i visse sammensatte, konsumferdige næringsmidler som er tilsatt aromaer og/eller

næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper. I henhold til artikkel 6 i forordning (EF) nr. 1334/2008 kan

grenseverdiene ikke overskrides i de sammensatte næringsmidlene som er oppført i del B som følge av bruken av

aromaer og/eller næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper. Artemisia-artene kan derfor ikke uten

forbehold benyttes som næringsmiddel.

4) Det ble påvist konkrete grunner til bekymring i Myndighetens tekniske rapport med hensyn til eksponering for tujon,

absintin og ferulasyre, og derfor kunne vurderingen av risikoen for brukere, arbeidstakere, personer i nærheten,

forbrukere og organismer utenfor målgruppen ikke avsluttes.

5) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens rapport og til utkastet til sammen-

fattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått.

6) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene rundt

stoffet.

7) Det er dermed ikke fastslått, i Kommisjonens sammenfattende rapport, at kravene fastsatt i artikkel 23 i forordning (EF)

nr. 1107/2009 er oppfylt. Artemisia absinthium L. bør derfor ikke godkjennes som basisstoff.

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 17.11.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 17. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Artemisia absinthium for use in 

plant protection as fungicide in wheat and nematicide and insecticide in vegetables. EFSA supporting publication 2014:EN-665, 37 s. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) 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 (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(5) 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 (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 34). 

2018/EØS/39/16 
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8) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av Artemisia absinthium L. som

basisstoff i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og

fôr —

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på godkjenning som basisstoff 

Stoffet Artemisia absinthium L. godkjennes ikke som basisstoff. 

Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 16. november 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________ 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2069 

av 17. november 2015 

om godkjenning av basisstoffet natriumhydrogenkarbonat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 26. mars 2014 en søknad fra

Danmarks miljøvernbyrå om godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basisstoff. De opplysningene som kreves i

henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden.

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 11. desember 2014(2). Kommisjonen

framla sin sammenfattende rapport(3) og et utkast til denne forordning for Den faste komité for planter, dyr,

næringsmidler og fôr 28. mai 2015, og ferdigstilte dem til komiteens møte 9. oktober 2015.

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at natriumhydrogenkarbonat oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert i

artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). Videre brukes stoffet ikke hovedsakelig til

plantevernformål, men det er likevel nyttig for plantevernet i et produkt som består av stoffet og vann. Det bør derfor

anses som et basisstoff.

4) Det framgår av de undersøkelsene som er gjort, at natriumhydrogenkarbonat generelt kan forventes å oppfylle kravene

fastsatt i artikkel 23 i forordning (EF) nr. 1107/2009, særlig med hensyn til de bruksområdene som er undersøkt og

beskrevet i Kommisjonens sammenfattende rapport. Natriumhydrogenkarbonat bør derfor godkjennes som et basisstoff.

5) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 sammenholdt med samme forordnings artikkel 6 og på

bakgrunn av den tekniske og vitenskapelige utvikling er det imidlertid nødvendig å fastsette visse vilkår for godkjenning

av stoffet som framgår av vedlegg I til denne forordning.

6) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(5) derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler

og fôr —

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 301 av 18.11.2015, s. 42, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 17. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, 2015: Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic 

substance application for sodium hydrogen carbonate for use in plant protection as a fungicide for the control of mildews on a range of 

horticultural crops, apple scab and for post-harvest control of storage diseases of various fruits. EFSA supporting publication 2015:EN-719, 

30 s. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

2018/EØS/39/17 



Nr. 39/146 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av basisstoff 

Basisstoffet natriumhydrogenkarbonat, som angitt i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

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, 17. november 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(1) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

Natriumhydrogenkarbonat 

CAS-nr.: 144-55-8 

Natriumhydrogenkarbonat Næringsmiddelkvalitet 8. desember 2015 Natriumhydrogenkarbonat skal brukes på de særlig vilkårene angitt i  

den sammenfattende rapporten om natriumhydrogenkarbonat 

(SANTE/10667/2015), særlig tillegg I og II. 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 

VEDLEGG II 

I del C i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

Nummer Vanlig navn, identifikasjonsnumre IUPAC-betegnelse Renhet(*) Godkjenningsdato Særlige bestemmelser 

«9 Natriumhydrogenkarbonat 

CAS-nr.: 144-55-8 

Natriumhydrogenkarbonat Næringsmiddelkvalitet 8. desember 2015 Natriumhydrogenkarbonat skal brukes på de særlig vilkårene 

angitt i den sammenfattende rapporten om natriumhydrogen-

karbonat (SANTE/10667/2015), særlig tillegg I og II.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om basisstoffets identitet, spesifikasjon og bruksmåte. 



Nr. 39/148 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2082 

av 18. november 2015 

om avslag på godkjenning av Arctium lappa L. (overjordiske deler) som basisstoff i samsvar 

med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av 

plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevern-

midler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med artikkel 13 

nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 3. juni 2014 en søknad fra Institut

Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om godkjenning av Arctium lappa L. som basisstoff. De opplysningene

som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden.

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 27. november 2014(2). Kommisjonen

framla sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning om avslag på godkjenning av Arctium lappa L.

(overjordiske deler) for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 26. mai 2015.

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at ikke alle overjordiske deler av Arctium lappa L. oppfyller kriteriene for et

næringsmiddel som definert i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4).

4) Det ble påvist konkrete grunner til bekymring i Myndighetens tekniske rapport med hensyn til eksponering for

arctigenin samt klorogen- og kaffeinsyre, og derfor kunne vurderingen av risikoen for brukere, arbeidstakere, personer i

nærheten, forbrukere og organismer utenfor målgruppen ikke avsluttes.

5) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens rapport og til utkastet til

sammenfattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått.

6) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene rundt

stoffet.

7) Det er dermed ikke fastslått, i Kommisjonens sammenfattende rapport, at kravene fastsatt i artikkel 23 i forordning (EF)

nr. 1107/2009 er oppfylt. Arctium lappa L. (overjordiske deler) bør derfor ikke godkjennes som basisstoff.

8) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av Arctium lappa L. (overjordiske

deler) som basisstoff i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 19.11.2015, s. 85, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 17. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) «Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for vinegar and the conclusions drawn by 

EFSA on the specific points raised». EFSA supporting publication 2014:EN-699, 31 s. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

2018/EØS/39/18 



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/149 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og

fôr —

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på godkjenning som basisstoff 

Stoffet Arctium lappa L. (overjordiske deler) godkjennes ikke som basisstoff. 

Artikkel 2 

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, 18. november 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________ 



Nr. 39/150 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2083 

av 18. november 2015 

om avslag på godkjenning av Tanacetum vulgare L. som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 23 nr. 5 sammenholdt med 

artikkel 13 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Kommisjonen 26. april 2013 en søknad fra 

Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) om godkjenning av Tanacetum vulgare L. som basisstoff. De 

opplysningene som kreves i henhold til artikkel 23 nr. 3 annet ledd, var vedlagt søknaden. 

2) Kommisjonen ba Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt «Myndigheten») om vitenskapelig 

bistand. Myndigheten framla for Kommisjonen en teknisk rapport om stoffet 30. september 2014(2). Kommisjonen 

framla sin sammenfattende rapport(3) og utkastet til denne forordning om avslag på godkjenning av Tanacetum vulgare 

L. for Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr 20. mars 2015. 

3) Dokumentasjonen fra søkeren viser at Tanacetum vulgare L. ikke oppfyller kriteriene for et næringsmiddel som definert 

i artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002(4). 

4) Det ble påvist konkrete grunner til bekymring i Myndighetens tekniske rapport med hensyn til eksponering for kamfer, 

tujoner og 1,8-cineol, og derfor kunne vurderingen av risikoen for brukere, arbeidstakere, personer i nærheten, 

forbrukere og organismer utenfor målgruppen ikke avsluttes. 

5) Kommisjonen oppfordret søkeren til å framlegge kommentarer til Myndighetens rapport og til utkastet til sammen-

fattende rapport. Søkeren framla sine kommentarer, som er blitt grundig gjennomgått. 

6) Til tross for argumentene som søkeren har framlagt, har det imidlertid ikke vært mulig å fjerne betenkelighetene rundt 

stoffet. 

7) Det er dermed ikke fastslått, i Kommisjonens sammenfattende rapport, at kravene fastsatt i artikkel 23 i forordning (EF) 

nr. 1107/2009 er oppfylt. Tanacetum vulgare L. bør derfor ikke godkjennes som basisstoff. 

8) Denne forordning er ikke til hinder for at det inngis en ny søknad om godkjenning av Tanacetum vulgare L. som 

basisstoff i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 19.11.2015, s. 87, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 17. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Tanacetum vulgare for use in plant 

protection as insecticide/repellent on orchards, vineyards and vegetables. EFSA supporting publication 2014:EN-666, 35 s. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i nærings-

middelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i 

forbindelse med næringsmiddeltrygghet (EFT L 31 av 1.2.2002, s. 1). 

2018/EØS/39/19 



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/151 

 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Avslag på godkjenning som basisstoff 

Stoffet Tanacetum vulgare L. godkjennes ikke som basisstoff. 

Artikkel 2 

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, 18. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  



Nr. 39/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2085 

av 18. november 2015 

om godkjenning av det aktive stoffet mandestrobin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 13 nr. 2, 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 7 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009 mottok Østerrike 18. desember 2012 en søknad fra 

Sumitomo Chemical Agro EUROPE S.A.S. om godkjenning av det aktive stoffet mandestrobin. 

2) I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i nevnte forordning underrettet Østerrike som rapporterende medlemsstat søkeren, de 

andre medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (heretter kalt 

«Myndigheten») 31. januar 2013 om at søknaden kunne godkjennes. 

3) Rapporterende medlemsstat framla 31. januar 2014 et utkast til vurderingsrapport for Kommisjonen med kopi til 

Myndigheten, der det vurderes om det aktive stoffet kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 

i forordning (EF) nr. 1107/2009. 

4) Myndigheten rettet seg etter artikkel 12 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1107/2009. I samsvar med artikkel 12 nr. 3 i 

forordning (EF) nr. 1107/2009 ba den søkeren om å framlegge tilleggsopplysninger for medlemsstatene, Kommisjonen 

og Myndigheten. Rapporterende medlemsstats vurdering av tilleggsopplysningene ble framlagt for Myndigheten i form 

av et ajourført utkast til vurderingsrapport i mars 2015. 

5) Myndigheten underrettet søkeren, medlemsstatene og Kommisjonen 27. april 2015 om sin konklusjon om hvorvidt det 

aktive stoffet mandestrobin kan forventes å oppfylle godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009(2). Myndigheten gjorde sin konklusjon tilgjengelig for allmennheten. 

6) Kommisjonen framla 13. juli 2015 den sammenfattende rapporten om mandestrobin for Den faste komité for planter, 

dyr, næringsmidler og fôr sammen med et utkast til forordning om godkjenning av mandestrobin. 

7) Søkeren fikk anledning til å framlegge sine merknader til den sammenfattede rapporten. 

8) Det er fastslått at godkjenningskriteriene fastsatt i artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 er oppfylt på ett eller flere 

representative bruksområder for minst ett plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet, og særlig de bruks-

områdene som ble undersøkt og beskrevet i den sammenfattende rapporten. Disse godkjenningskriteriene anses derfor 

for å være oppfylt. Mandestrobin bør derfor godkjennes. 

9) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med artikkel 6 i samme forordning, og på 

bakgrunn av den aktuelle tekniske og vitenskapelige kunnskap må det imidlertid fastsettes visse vilkår og begrensninger. 

Særlig bør det kreves ytterligere bekreftende opplysninger. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 302 av 19.11.2015, s. 93, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 17. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) EFSA Journal 2014;12(12):3913. Tilgjengelig på Internett: www.efsa.europa.eu. 

0000/XXX/00/00 2018/EØS/39/20 



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/153 

 

10) I samsvar med artikkel 13 nr. 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 bør vedlegget til Kommisjonens gjennomførings-

forordning (EU) nr. 540/2011(1) derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og 

fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Godkjenning av aktivt stoff 

Det aktive stoffet mandestrobin, som oppført i vedlegg I, godkjennes på vilkårene fastsatt i nevnte vedlegg. 

Artikkel 2 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

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, 18. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 



N
r. 3

9
/1

5
4
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

2
1

.6
.2

0
1
8
 

VEDLEGG I 

Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(1) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

Mandestrobin 

CAS-nr. 173662-97-0 

CIPAC-nr. Ikke tilgjengelig 

(RS)-2-metoksy-N-metyl-

2-[α-(2,5-xylyloksy)-o-

tolyl]acetamid 

≥ 940 g/kg på tørrstoffbasis 

Xylener (orto-, meta-, para-), 

etylbenzen: høyst 5 g/kg (TK) 

9. desember

2015 

9. desember

2025 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 

nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas hensyn til konklu-

sjonene i den sammenfattende rapporten om mandestrobin, særlig 

tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig 

oppmerksomhet mot: 

— risikoen for vannorganismer, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med sårbare 

jordbunns- og/eller klimaforhold, 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1) det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er produsert 

(basert på produksjon i kommersiell målestokk), herunder relevan-

sen av enkelte urenheter.

2) forsøkspartienes samsvar med den bekreftede tekniske spesifika-

sjonen når det gjelder giftighet.

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommisjonen, med-

lemsstatene og Myndigheten innen 9. juni 2016.» 

(1) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 
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VEDLEGG II 

I del B i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 tilføyes følgende post: 

 
Vanlig navn, 

identifikasjonsnummer 
IUPAC-betegnelse Renhet(*) 

Godkjennings-

dato 

Godkjenningen 

utløper 
Særlige bestemmelser 

«93 Mandestrobin 

CAS-nr. 173662-97-0 

CIPAC-nr. Ikke tilgjengelig 

(RS)-2-metoksy-N-metyl-

2-[α-(2,5-xylyloksy)-o-

tolyl]acetamid 

≥ 940 g/kg på tørrstoffbasis 

Xylener (orto-, meta-, para-) og 

etylbenzen: høyst 5 g/kg (TK) 

9. desember 

2015 

9. desember 

2025 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i 

artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009 skal det tas 

hensyn til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om 

mandestrobin, særlig tillegg I og II. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette 

særlig oppmerksomhet mot: 

— risikoen for vannorganismer, 

— vern av grunnvannet når stoffet anvendes i områder med 

sårbare jord- og/eller klimaforhold, 

Bruksvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende 

tiltak. 

Søkeren skal framlegge bekreftende opplysninger om 

1)  det aktive stoffets tekniske spesifikasjon slik det er 

produsert (basert på produksjon i kommersiell måle-

stokk), herunder relevansen av enkelte urenheter. 

2)  forsøkspartienes samsvar med den bekreftede tekniske 

spesifikasjonen når det gjelder giftighet. 

Søkeren skal framlegge disse opplysningene for Kommi-

sjonen, medlemsstatene og Myndigheten innen 9. juni 2016.» 

(*) Den sammenfattende rapporten inneholder nærmere opplysninger om det aktive stoffets identitet samt spesifikasjon av stoffet. 

 



Nr. 39/156 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2233 

av 2. desember 2015 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for 

godkjenning av det aktive stoffet haloksyfop-P(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av 

plantevernmidler og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikkel 21 nr. 3 annet alternativ og 

artikkel 78 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsdirektiv 2010/86/EF(2) ble haloksyfop-P oppført som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF(3)

på det vilkår at de berørte medlemsstatene skulle sikre at melderen hvis søknad lå til grunn for oppføringen av

haloksyfop-P i nevnte vedlegg, framla ytterligere bekreftende opplysninger om risikoen for forurensning av grunnvannet

med dets jordmetabolitter.

2) Aktive stoffer som er oppført i vedlegg I til direktiv 91/414/EØF, anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF)

nr. 1107/2009 og er oppført i del A i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011(4).

3) Melderen framla tilleggsopplysninger i form av undersøkelser for den rapporterende medlemsstaten, som er Østerrike,

med sikte på å bekrefte risikovurderingen for grunnvannet, innen fristen fastsatt for framlegging av slike opplysninger.

4) Østerrike vurderte tilleggsopplysningene framlagt av melderen. Nevnte medlemsstat framla 15. oktober 2013 sin

vurdering for de øvrige medlemsstatene, Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet,

heretter kalt «Myndigheten», i form av en tilføyelse til utkastet til vurderingsrapport.

5) Kommisjonen har rådspurt Myndigheten, som framla en uttalelse om risikovurderingen av haloksyfop-P

28. november 2014(5).

6) Kommisjonen anså at tilleggsopplysningene framlagt av søkeren påviste at metabolitten DE-535 pyridinon må anses

som toksikologisk relevant, og bør derfor ikke forekomme i konsentrasjoner over de regelverksbestemte grenseverdiene

på 0,1 μg/l for grunnvannet.

7) Kommisjonen oppfordret melderen til å framlegge sine merknader til den sammenfattende rapporten om haloksyfop-P.

8) På grunnlag av tilleggsopplysningene som er framlagt av melderen, anså Kommisjonen at kravet om ytterligere

bekreftende opplysninger ikke var oppfylt, og at en høy risiko for grunnvannet ikke kunne utelukkes med mindre

ytterligere restriksjoner innføres.

9) Det bekreftes at det aktive stoffet haloksyfop-P skal anses å ha blitt godkjent i henhold til forordning (EF)

nr. 1107/2009. For å utelukke forekomsten av denne metabolitten i grunnvannet i større mengder enn grenseverdien

nevnt i betraktning 6, bør imidlertid bruksvilkårene for dette aktive stoffet endres, særlig ved å fastsette grenser for

dosering og hvor ofte det kan anvendes.

10) Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor endres.

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 317 av 3.12.2015, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 50/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 17. 

(1) EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2010/86/EF av 2. desember 2010 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av haloksyfop-P 

som aktivt stoff (EUT L 317 av 3.12.2010, s. 36). 

(3) Rådsdirektiv 91/414/EØF av 15. juli 1991 om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 av 25. mai 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1107/2009 med hensyn til listen over godkjente aktive stoffer (EUT L 153 av 11.6.2011, s. 1). 

(5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory 

data submitted for the active substance haloxyfop-P». EFSA Journal 2014; 12(12):3931 33 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3931. Available 

online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm 

2018/EØS/39/21 
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11) Medlemsstatene bør få tid til å endre eller tilbakekalle godkjenninger av plantevernmidler som inneholder haloksyfop-P. 

12) En eventuell avviklingsperiode som medlemsstatene innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF)  

nr. 1107/2009 for plantevernmidler som inneholder haloksyfop-P, bør utløpe senest 18 måneder etter ikrafttredel-

sesdatoen for denne forordning. 

13) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler  

og fôr — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Overgangstiltak 

Medlemsstatene skal i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009 om nødvendig endre eller tilbakekalle eksisterende 

godkjenninger av plantevernmidler som inneholder haloksyfop-P som aktivt stoff, innen 23. juni 2016. 

Artikkel 3 

Overgangsperiode 

En eventuell overgangsperiode som medlemsstater innvilger i samsvar med artikkel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal 

være kortest mulig, og skal utløpe senest 23. juni 2017. 

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, 2. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I rad 309 om haloksyfop-P i del A i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 skal kolonnen «Særlige 

bestemmelser» lyde: 

«DEL A 

Bare bruk som ugressmiddel kan tillates i doseringer som ikke overstiger 0 052 kg aktivt stoff per hektar per behandling og 

høyst en behandling hvert tredje år. 

DEL B 

Ved gjennomføringen av de ensartede prinsippene nevnt i artikkel 29 nr. 6 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal det tas hensyn 

til konklusjonene i den sammenfattende rapporten om haloksyfop-P, særlig tillegg I og II til denne, som sluttbehandlet av Den 

faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen 28. oktober 2010. 

Ved denne samlede vurderingen skal medlemsstatene rette særlig oppmerksomhet mot: 

— vern av grunnvannet mot den relevante jordmetabolitten DE-535 pyridinon når det aktive stoffet anvendes i områder med 

sårbare jord-og/eller klimaforhold, 

— sikkerheten for brukere, og sørge for at det i bruksvilkårene er fastsatt bruk av hensiktsmessig personlig verneutstyr, 

— vern av vannorganismer. Godkjenningsvilkårene skal om nødvendig omfatte risikoreduserende tiltak, for eksempel 

hensiktsmessige buffersoner. 

— forbrukersikkerhet med hensyn til forekomsten i grunnvannet av metabolitten DE-535 pyridinol.» 

 __________  
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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/1139 

av 13. juli 2015 

om endring av direktiv 2012/9/EU med hensyn til datoen for dets innarbeiding og fristen for 

overgangsperiodens utløp(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF av 5. juni 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 

forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer(1), særlig artikkel 9 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg I til direktiv 2001/37/EF, som fastsetter listen over tilleggsadvarsler som skal brukes på alle enhetspakninger 

med tobakksvarer i samsvar med artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i direktivet, ble erstattet ved kommisjonsdirektiv 

2012/9/EU(2). Artikkel 2 i direktiv 2012/9/EU som endret ved direktiv 2014/39/EU(3) fastsetter 28. mars 2016 som frist 

for medlemsstatenes innarbeiding av direktivet, og 28. mars 2018 som overgangsperiodens utløp, som fastsatt i artikkel 

3 i direktivet. 

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU(4), som opphever direktiv 2001/37/EF med virkning fra 20. mai 2016, 

fastsetter at alle enhetspakninger med tobakksvarer og eventuell ytre emballasje skal merkes med kombinerte 

helseadvarsler som inneholder én av tekstadvarslene oppført i vedlegg I til direktiv 2014/40/EU og et tilhørende 

fargefotografi angitt i bildesamlingen i vedlegg II til nevnte direktiv. Tekstadvarslene i vedlegg I til direktiv 2014/40/EU 

er identiske med advarslene i vedlegg I til direktiv 2001/37/EF som endret ved direktiv 2012/9/EU. Artikkel 29 i 

direktiv 2014/40/EU fastsetter 20. mai 2016 som frist for medlemsstatenes innarbeiding, og artikkel 30 i direktiv 

2014/40/EU fastsetter 20. mai 2017 som overgangsperiodens utløp. 

3) Innarbeidingsperioden i direktiv 2012/9/EU bør forlenges fra 28. mars 2016 til 20. mai 2016 for å oppnå overens-

stemmelse mellom innarbeidingsfristen for nye tekstadvarsler fastsatt ved nevnte direktiv og innarbeidingsfristen for 

nye kombinerte advarsler innført ved direktiv 2014/40/EU. Overgangsperioden fastsatt i direktiv 2012/9/EU bør også 

tilpasses overgangsperioden fastsatt i direktiv 2014/40/EU. 

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 10 nr. 1 i direktiv 

2001/37/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2012/9/EU gjøres følgende endringer: 

1)  I artikkel 2 nr. 1 erstattes «28. mars 2016» med «20. mai 2016». 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 185 av 14.7.2015, s. 15, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 20. 

(1) EFT L 194 av 18.7.2001, s. 26. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU av 7. mars 2012 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/37/EF om tilnærming 

av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer (EUT L 69 av 8.3.2012, s. 15). 

(3) Kommisjonsdirektiv 2014/39/EU av 12. mars 2014 om endring av direktiv 2012/9/EU med hensyn til datoen for dets innarbeiding og 

fristen for overgangsperiodens utløp (EUT L 73 av 13.3.2014, s. 3). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, 

presentasjon og salg av tobakksvarer og tilhørende produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF (EFT L 127 av 29.4.2014, s. 1). 

2018/EØS/39/22 
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2)  I artikkel 3 erstattes «28. mars 2018» med «20. mai 2017». 

Artikkel 2 

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

Artikkel 3 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 13. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Vytenis ANDRIUKAITIS 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1095 

av 5. mai 2015 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til 

miljøvennlig utforming av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, 

kondenseringsaggregater og prosesskjølere(*) 

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 gjennom utforming med hensyn til produktenes miljøvirkning uten at det medfører 

urimelige kostnader. 

2) Kommisjonen utarbeidet 21. oktober 2008 den første arbeidsplanen(2) i samsvar med direktiv 2009/125/EF, som 

omfatter årene 2009-2011, og der ble kjøle- og fryseutstyr, herunder kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere 

og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere angitt blant de prioriterte områdene for vedtakelse av 

gjennomføringstiltak. 

3) Kommisjonen har gjennomført en forberedende undersøkelse av de tekniske, miljømessige og økonomiske aspektene 

ved kjøle- og fryseutstyr som vanligvis brukes i Unionen, herunder kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og 

-frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere. Undersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med bransjeaktører og 

berørte parter fra Unionen og tredjestater, og resultatene er gjort offentlig tilgjengelige. 

4) Det femte produktet innen kjøle- og fryseutstyr — kjølerom — er ikke tatt med på grunn av dets særlige egenskaper 

innenfor denne produktgruppen, og kjølerom bør ikke behandles i denne forordning på dette tidspunkt. 

5) Når det gjelder kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, er det ikke nødvendig å fastsette krav til miljøvennlig utforming 

med hensyn til direkte klimagassutslipp knyttet til bruken av kjølemidler, siden den økte bruken av kjølemidler med lavt 

potensial for global oppvarming (GWP) på markedet for kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk og yrkesbruk er et 

eksempel som sektoren for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk kan følge. 

6) Når det gjelder prosesskjølere, er det hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig utforming med hensyn til direkte 

klimagassutslipp knyttet til bruken av kjølemidler, siden dette ytterligere vil styrke markedet for kjølemidler med lavt 

potensial for global oppvarming (GWP), som samtidig ofte er mer energieffektive. 

7) Når det gjelder kondenseringsaggregater, finnes det ikke-rettighetsbeskyttede teknologier som reduserer de direkte 

klimagassutslippene knyttet til bruken av kjølemidler, ved bruk av kjølemidler med redusert skadelig miljøvirkning. 

Imidlertid er disse teknologienes kostnadseffektivitet og virkning på energieffektiviteten når de anvendes på 

kondenseringsaggregater ennå ikke fullt ut fastslått, siden de i dag har ubetydelig utbredelse eller bare har en liten andel 

av markedet for kondenseringsaggregater.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 177 av 8.7.2015, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 52/2016 av 18. mars 2016 

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. 66 av 19.10.2017, s. 22. 

(1) EUT L 285 av 31.10.2009, s. 10. 

(2) KOM(2008) 660, endelig. 

2018/EØS/39/23 
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8) I denne forordning bør det ikke fastsettes noen særlige begrensninger på bruken av kjølemidler, ettersom kjølemidler 

behandles i forordning (EF) nr. 842/2006(1), og en gjennomgåelse av nevnte forordning ble foreslått av Kommisjonen  

7. november 2012. Det bør imidlertid foreslås en bonus i henhold til kravene til miljøvennlig utforming av 

kondenseringsaggregater og prosesskjølere for å styre markedet mot utvikling av teknologier som er basert på bruken av 

kjølemidler med redusert skadelig miljøvirkning, ettersom en bonus vil føre til strengere minstekrav til energieffektivitet 

for kondenseringsaggregater og prosesskjølere beregnet på bruk med kjølemidler med lavt potensial for global 

oppvarming (GWP). Den framtidige gjennomgåelsen vil dreie seg om behandlingen av produkter som bruker 

kjølemidler med høyt potensial for global oppvarming i samsvar med gjeldende relevant regelverk. 

9) For denne forordnings formål er energiforbruk under bruk fastsatt som et vesentlig miljøaspekt ved kjøleskap og 

fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere. 

10) Den forberedende undersøkelsen har vist at krav som gjelder andre parametrer for miljøvennlig utforming nevnt i del I i 

vedlegg I til direktiv 2009/125/EF, ikke er nødvendige når det gjelder kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere 

og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere. 

11) Det årlige elektrisitetsforbruket i Unionen knyttet til kondenseringsaggregater, prosesskjølere og kjøleskap og fryseskap 

til yrkesbruk, ble i 2012 anslått til 116,5 TWh (terawattimer), noe som tilsvarer et utslipp på 47 millioner tonn CO2. Med 

mindre det treffes særlige tiltak, er det ventet at det årlige energiforbruket vil være 134,5 TWh i 2020 og 154,5 TWh i 

2030, tilsvarende henholdsvis 54,5 og 62,5 millioner tonn CO2. Den samlede virkningen av denne forordning og 

delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1094(2) forventes å gi en reduksjon i årlig elektrisitetsforbruk på 6,3 TWh 

innen 2020 og 15,6 TWh innen 2030, sammenlignet med en situasjon der ingen tiltak treffes. 

12) Den forberedende undersøkelsen viser at energiforbruket i bruksfasen kan reduseres vesentlig ved bruk av kostnads-

effektiv, allment tilgjengelig teknologi, som reduserer de samlede kostnadene til kjøp og drift av disse produktene. 

13) Krav til miljøvennlig utforming bør harmonisere kravene til energiforbruk for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, 

blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere i hele Unionen, og dermed bidra til å gjøre det indre 

marked mer effektivt og til at disse produktenes miljøprestasjon forbedres. 

14) Kravene til miljøvennlig utforming bør ikke påvirke funksjonaliteten til eller prisen på kjøleskap og fryseskap til 

yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, kondenseringsaggregater og prosesskjølere for sluttbrukeren, og bør heller ikke ha 

negativ virkning på helse, sikkerhet eller miljø. 

15) 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 det tas hensyn til kostnadene for 

produsentene, samtidig som det sikres at målene for denne forordning kan nås til rett tid. 

16) Produktparametrene bør måles og beregnes ved bruk av pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som bygger på 

anerkjente måle- og beregningsmetoder som gjenspeiler det nåværende utviklingstrinn i teknikken. Disse omfatter, 

dersom slike foreligger, harmoniserte standarder vedtatt av de europeiske standardiseringsorganisasjonene etter 

anmodning fra Kommisjonen, etter framgangsmåten fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(3). 

17) Definisjonen av frysetemperatur skal brukes til å fastsette verdiene for årlig energiforbruk for kjøleskap og fryseskap til 

yrkesbruk; selv om det tas hensyn til næringsmiddeltrygghet, er den ikke knyttet til regelverket for næringsmid-

deltrygghet. 

18) I samsvar med artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF angis i denne forordning hvilke framgangsmåter for samsvarsvur-

dering som får anvendelse.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006 av 17. mai 2006 om visse fluorholdige klimagasser (EUT L 161 av 14.6.2006,  

s. 1). 

(2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/1094 av 5. mai 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med 

hensyn til energimerking av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk (EUT L 177 av 8.7.2015, s. 2). 

(3) 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). 
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19) For å legge til rette for samsvarskontroller bør produsentene framlegge opplysninger i den tekniske dokumentasjonen 

nevnt i vedlegg IV og V til direktiv 2009/125/EF, i den grad disse opplysningene gjelder kravene fastsatt i denne 

forordning. 

20) For ytterligere å begrense miljøvirkningen av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere og -frysere, 

kondenseringsaggregater og prosesskjølere bør produsentene gi opplysninger om demontering, resirkulering eller 

sluttbehandling. 

21) I tillegg til de rettslig bindende kravene fastsatt i denne forordning, bør det angis veiledende referanseverdier for de 

beste tilgjengelige teknologiene, for å sikre allmenn og lett tilgjengelighet til opplysninger om miljøprestasjonen til 

kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, kondenseringsaggregater og prosesskjølere gjennom hele deres livssyklus. 

22) 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 kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk og blåsekjølere og  

-frysere som skal bringes i omsetning. 

Denne forordning får anvendelse på nettdrevne blåsekjølere og -frysere og nettdrevne kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, 

herunder slike som selges til kjøling av næringsmidler og fôr. 

Den får imidlertid ikke anvendelse på følgende produkter: 

a)  kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk som hovedsakelig drives av andre energikilder enn elektrisitet, 

b)  kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk som drives av et kondenseringsaggregat plassert på et annet sted, 

c)  åpne skap, når det faktum at det er åpent, er en grunnleggende forutsetning for skapenes primære funksjonalitet, 

d)  skap som er særlig utformet for bearbeiding av næringsmidler, men forekomsten av et enkelt rom med et nettovolum på 

mindre enn 20 % av skapets samlede nettovolum og med en særlig utforming for bearbeiding av næringsmidler, er ikke 

tilstrekkelig til at skapet kan unntas, 

e)  skap som er særlig utformet bare for kontrollert tining av fryste næringsmidler, men forekomsten av et enkelt rom som er 

særlig utformet for kontrollert tining av fryste næringsmidler, er ikke tilstrekkelig til at skapet kan unntas, 

f)  kjølte benker med garnityrrenne, 

g)  kjøledisker og andre lignende skap som i hovedsak er beregnet på framvisning og salg av næringsmidler i tillegg til kjøling 

og lagring, 

h)  skap som ikke benytter en kjølesyklus med dampkompresjon, 

i)  blåsekjølere/-frysere og nedkjølings-/innfrysingsrom med en kapasitet på over 300 kg næringsmidler, 

j)  utstyr til kontinuerlig nedkjøling/innfrysing, 

k)  spesiallagde kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk og blåsekjølere og -frysere som er laget i ett eksemplar etter kundens 

spesifikasjoner og som ikke tilsvarer andre kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk som beskrevet i definisjon 10 i vedlegg I, 

eller blåsekjølere og -frysere som beskrevet i definisjon 11 i vedlegg I. 

l)  innbygde skap, 

m)  skap for plassering på tralle og skap med dør i begge ender,  
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n)  skap med statisk kjøling, 

o)  frysebokser. 

2.  I denne forordning fastsettes også krav til miljøvennlig utforming ved omsetning av kondenseringsaggregater til bruk ved 

lav eller middels temperatur, eller begge. 

Den får imidlertid ikke anvendelse på følgende produkter: 

a)  kondenseringsaggregater med fordamper, som kan være en integrert fordamper, for eksempel i enheter i ett stykke, eller en 

ekstern fordamper, for eksempel i delte anlegg, 

b)  kompressoraggregater som ikke omfatter en kondensator, 

c)  kondenseringsaggregater der kondensatorsiden ikke bruker luft som varmeoverføringsmedium. 

3.  I denne forordning fastsettes også krav til miljøvennlig utforming ved omsetning av prosesskjølere beregnet på bruk ved 

lav eller middels temperatur. 

Den får imidlertid ikke anvendelse på følgende produkter: 

a)  prosesskjølere som er beregnet på bruk ved høy temperatur, 

b)  prosesskjølere som utelukkende bruker fordampingskondensator, 

c)  spesiallagde prosesskjølere som er montert på stedet og laget i ett eksemplar, 

d)  absorpsjonskjølere. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

1.  I denne forordning menes med: 

a) «kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk» et varmeisolert kjøleapparat eller fryseapparat med én eller flere avdelinger som nås 

via én eller flere dører eller skuffer, og som kontinuerlig kan opprettholde temperaturen til næringsmidler innenfor 

foreskrevne grenser for kjøling eller frysing ved hjelp av en dampkompresjonssyklus, og som er beregnet på lagring av 

næringsmidler andre steder enn i husholdninger, men ikke beregnet på at næringsmidlene skal framvises for kunder eller at 

de har tilgang til dem, 

b) «blåsekjøler/-fryser» et varmeisolert kjøleapparat eller fryseapparat som hovedsakelig er beregnet på rask kjøling av varme 

næringsmidler til under 10 °C når det gjelder kjøling, og til under – 18 °C når det gjelder frysing, 

c) «nedkjølings-/innfrysingsrom» et rom der døren og rommet innvendig er stort nok til at en person kan gå inn i det, 

hovedsakelig beregnet på rask kjøling av varme næringsmidler til under 10 °C når det gjelder kjøling, og til under – 18 °C 

når det gjelder frysing, 

d) «kapasitet» når det gjelder blåsekjølere og -frysere, vekten av næringsmidler som kan kjøles (av blåsekjøleren/-fryseren) til 

under 10 °C i én operasjon når det gjelder kjøling, og til under – 18 °C når det gjelder frysing, 

e) «utstyr til kontinuerlig nedkjøling/innfrysing» en blåsekjøler-/fryser med et transportbånd for næringsmidler, slik at det 

foregår kontinuerlig nedkjøling/innfrysing av næringsmiddelet, 

f) «næringsmidler» næringsmidler, ingredienser, drikker, herunder vin, samt andre produkter som hovedsakelig er beregnet på 

konsum, og som krever kjøling ved bestemte temperaturer, 

g) «innbygd skap» et fast, varmeisolert kjøleapparat eller fryseapparat beregnet for innbygging i et skap eller i en nisje i vegg 

eller lignende, og som krever montering av frontpanel,  
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h) «skap for plassering på tralle» kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk med bare én avdeling og der det er mulig å rulle inn 

traller med produkter, 

i) «skap med dør i begge ender» kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk som er tilgjengelig fra begge sider, 

j) «skap med statisk kjøling» kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk uten innvendig tvungen luftsirkulasjon, særlig utformet for 

lagring av temperaturfølsomme næringsmidler eller for å unngå uttørking av næringsmidler som oppbevares uten tett 

emballasje; én avdeling med statisk kjøling er imidlertid ikke tilstrekkelig til at skapet regnes som et skap med statisk 

kjøling, 

k) «skap for krevende bruk» kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk som er i stand til kontinuerlig å opprettholde kjøle- eller 

frysetemperatur i alle avdelinger i omgivelsesforhold som tilsvarer klimaklasse 5, som beskrevet i tabell 3 i vedlegg IV, 

l) «åpent skap» kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk der avdelingen som kjøles, kan nås fra utsiden uten at det er nødvendig å 

åpne en dør eller en skuff; forekomsten av én avdeling som kan nås fra utsiden uten å åpne en dør eller en skuff, med et 

nettovolum som tilsvarer mindre enn 20 % av skapets samlede volum, er ikke tilstrekkelig til at skapet regnes som et åpent 

skap, 

m) «kjølt benk med garnityr-renne» kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk med en eller flere dører eller skuffer i det loddrette 

plan, med utstansninger på oversiden til plassering av beholdere for midlertidig oppbevaring av og enkel tilgang til 

næringsmidler, f.eks. pizzafyll eller salatingredienser, 

n) «fryseboks» en fryser der avdelingen(e) er tilgjengelig(e) fra apparatets overside, eller som har avdelinger som både kan 

åpnes fra oversiden og forsiden, men der bruttovolumet for avdelingen(e) som kan åpnes fra oversiden, overstiger 75 % av 

apparatets samlede bruttovolum, 

o) «kondenseringsaggregat» et produkt som omfatter minst én elektrisk drevet kompressor og én kondensator, som kan kjøle 

ned og kontinuerlig opprettholde lav eller middels temperatur i et kjøle- eller fryseapparat eller -system ved hjelp av en 

dampkompresjonssyklus når det er koplet til en fordamper og en ekspansjonsenhet, 

p) «lav temperatur» at kondenseringsaggregatet er i stand til å levere sin nominelle kuldeytelse ved en mettet 

fordampingstemperatur på – 35 °C, 

q) «middels temperatur» at kondenseringsaggregatet er i stand til å levere sin nominelle kuldeytelse ved en mettet 

fordampingstemperatur på – 10 °C, 

r) «nominell kuldeytelse» den kuldeytelsen som dampkompresjonssyklusen kan nå ved hjelp av kondenseringsaggregatet, når 

det er koplet til en fordamper og en ekspansjonsenhet ved drift med full belastning, målt ved standard driftsforhold med en 

referanseomgivelsestemperatur på 32 °C, uttrykt i kW, 

s) «prosesskjøler» et produkt som omfatter minst én kompressor og én fordamper, som kan kjøle ned og kontinuerlig 

opprettholde temperaturen i en væske for å gi kjøling til et kjøle- eller fryseapparat eller -system; det kan også omfatte 

kondensatoren, elementene i kjølekretsen og annet tilhørende utstyr, 

t) «lav temperatur» at prosesskjøleren er i stand til å levere sin nominelle kuldeytelse ved en innendørs 

varmevekslerutløpstemperatur på – 25 °C ved standard driftsforhold, 

u) «middels temperatur» at prosesskjøleren er i stand til å levere sin nominelle kuldeytelse ved en innendørs 

varmevekslerutløpstemperatur på – 8 °C ved standard driftsforhold, 

v) «høy temperatur» at prosesskjøleren er i stand til å levere sin nominelle kuldeytelse ved en innendørs 

varmevekslerutløpstemperatur på 7 °C ved standard driftsforhold, 

w) «nominell kuldeytelse» den kuldeytelsen som prosesskjøleren kan nå ved drift med full belastning og målt ved standard 

driftsforhold med en referanseomgivelsestemperatur på 35 °C for luftkjølte kjølere og en vanninntakstemperatur på 30 °C 

ved kondensatoren for vannkjølte kjølere, uttrykt i kW,  
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x) «kompressoraggregat» et produkt som omfatter minst én eller flere elektrisk drevne kjølekompressorer og et 

kontrollsystem, 

y) «absorpsjonskjøler» en prosesskjøler der kjølingen skjer ved hjelp av en absorpsjonsprosess med varme som energikilde, 

z) «væskekjøler med fordampingskondensator» en prosesskjøler utstyrt med en fordampingskondensator der kjølemiddelet 

kjøles med en kombinasjon av luftstrøm og vannsprøyting. 

Artikkel 3 

Krav til miljøvennlig utforming og tidsplan 

1.  Kravene til miljøvennlig utforming av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk er angitt i vedlegg II. 

2.  Kravene til miljøvennlig utforming av kondenseringsaggregater er angitt i vedlegg V. 

3.  Kravene til miljøvennlig utforming av prosesskjølere er angitt i vedlegg VII. 

4.  Kravene til miljøvennlig utforming får anvendelse i samsvar med følgende tidsplan: 

a)  Fra 1. juli 2016: 

1)  skal kondenseringsaggregater oppfylle kravene angitt i vedlegg V nr. 1 bokstav a) og nr. 2, 

2)  skal prosesskjølere oppfylle kravene angitt i vedlegg VII nr. 1 bokstav a) og nr. 2, 

3)  skal kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk oppfylle kravene angitt i vedlegg II nr. 1 bokstav a) i) og nr. 2 bokstav a), 

4)  skal skap for krevende bruk oppfylle kravene angitt i vedlegg II nr. 1 bokstav b) og nr. 2 bokstav a), 

5)  skal blåsekjølere og -frysere oppfylle kravene angitt i vedlegg II nr. 2 bokstav b). 

b)  Fra 1. januar 2018: 

1)  skal kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk oppfylle kravene angitt i vedlegg II nr. 1 bokstav a) ii). 

c)  Fra 1. juli 2018: 

1)  skal kondenseringsaggregater oppfylle kravene angitt i vedlegg V nr. 1 bokstav b), 

2)  skal prosesskjølere oppfylle kravene angitt i vedlegg VII nr. 1 bokstav b). 

d)  Fra 1. juli 2019: 

1)  skal kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk oppfylle kravene angitt i vedlegg II nr. 1 bokstav a) iii). 

5.  Samsvar med kravene til miljøvennlig utforming av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk skal måles og beregnes i samsvar 

med metodene fastsatt i vedlegg III og IV. 

6.  Samsvar med kravene til miljøvennlig utforming av kondenseringsaggregater skal måles og beregnes i samsvar med 

metodene fastsatt i vedlegg VI. 

7.  Samsvar med kravene til miljøvennlig utforming av prosesskjølere skal måles og beregnes i samsvar med metodene 

fastsatt i vedlegg VIII. 

Artikkel 4 

Samsvarsvurdering 

1.  Framgangsmåten for samsvarsvurdering omhandlet i artikkel 8 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF skal være systemet for intern 

kontroll av utforming som er fastsatt i vedlegg IV til nevnte direktiv, eller styringsordningen fastsatt i vedlegg V til samme 

direktiv.  
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2.  Med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 8 i direktiv 2009/125/EF skal den tekniske dokumentasjonen 

inneholde de opplysningene som er nevnt i vedlegg II nr. 2, vedlegg V nr. 2 bokstav b) og vedlegg VII nr. 2 bokstav b) til denne 

forordning. 

Artikkel 5 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål 

Medlemsstatenes myndigheter skal anvende framgangsmåten for verifisering fastsatt i vedlegg IX, X og XI når de foretar 

markedstilsyn som nevnt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2009/125/EF, for å sikre at kravene i vedlegg II, V og VII til denne 

forordning er oppfylt. 

Artikkel 6 

Veiledende referanseverdier 

Veiledende referanseverdier for de miljømessig beste kjøleskapene og fryseskapene til yrkesbruk, kondenseringsaggregatene og 

prosesskjølerne som er tilgjengelig på markedet når denne forordning trer i kraft, er fastsatt i vedlegg XII. 

Artikkel 7 

Gjennomgåelse 

Kommisjonen skal innen fem år etter ikrafttredelsen av denne forordning gjennomgå den i lys av den teknologiske utviklingen 

og framlegge resultatene av gjennomgåelsen for samrådsforumet. Gjennomgåelsen skal omfatte: 

1.  Når det gjelder kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, en vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig å innføre særlig: 

a)  kravene til miljøvennlig utforming av skap oppført i artikkel 1 nr. 1, 

b)  strengere krav til skap for krevende bruk, 

c)  opplysningskravene for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk med hensyn til kapasiteten til kjøling av næringsmidler, 

d)  en metode for å fastsette årlig standardenergiforbruk for kjøle-/fryseskap, 

e)  en revidert metode for å fastsette årlig standardenergiforbruk for kjølebenker. 

2.  Når det gjelder blåsekjølere og -frysere, en vurdering av om det er hensiktsmessig å innføre krav til miljøvennlig utforming 

av slike produkter. 

3.  Når det gjelder kjølerom, en vurdering av om det er hensiktsmessig å innføre krav til miljøvennlig utforming av slike 

produkter. 

4.  Når det gjelder kondenseringsaggregater og prosesskjølere: 

a)  en vurdering av om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig utforming som omfatter direkte klimagass-

utslipp fra kjølemidler, 

b)  en vurdering av om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig utforming av kondenseringsaggregater med en 

nominell kuldeytelse lavere enn 0,1 kW ved lav temperatur og 0,2 kW ved middels temperatur, og kondense-

ringsaggregater med en nominell kuldeytelse høyere enn 20 kW ved lav temperatur og 50 kW ved middels temperatur, 



Nr. 39/168 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

c)  en vurdering av om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig utforming av kondenseringsaggregater som 

selges med fordamper, kompressoraggregater uten kondensator, og kondenseringsaggregater som ikke bruker luft som 

varmeoverføringsmedium for kondensatoren, 

d)  en vurdering av om det er hensiktsmessig å fastsette krav til miljøvennlig utforming av prosesskjølere som bruker 

fordampingskondensator og prosesskjølere som bruker absorpsjonsteknologi. 

5.  når det gjelder alle produkter, en kontroll av om det foreligger nyere versjoner av angitte kilder med hensyn til GWP-

verdier. 

6.  når det gjelder alle produkter, verdiene for tillatte toleranser ved verifisering av den målte verdien for energiforbruk. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse 

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

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

Utferdiget i Brussel, 5. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Definisjoner for vedlegg II–XII 

I vedlegg II–XII menes med: 

 Definisjoner for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk 

1) «nettovolum» volumet for oppbevaring av næringsmidler innenfor produsentens angitte grenser, 

2) «kjøletemperatur» temperaturen i et skap der næringsmidlene oppbevares ved en konstant temperatur på mellom -1 °C  

og 5 °C, 

3) «frysetemperatur» temperaturen i et skap der næringsmidlene oppbevares ved en konstant temperatur som er lavere enn  

-15 °C, som skal forstås som den høyeste temperaturen for prøvingen med den varmeste pakken, 

4) «universalskap» et kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk eller en separat avdeling i et slikt skap som kan stilles inn på 

forskjellige temperaturer for kjølte eller fryste næringsmidler, 

5) «kombiskap» et kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk som har to eller flere avdelinger med ulik temperatur til kjøling og 

lagring av næringsmidler, 

6) «kjøle-/fryseskap» en type kombiskap der minst én avdeling utelukkende er beregnet for kjøletemperatur og én avdeling 

utelukkende er beregnet for frysetemperatur, 

7) «høyt skap» et kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk med en samlet høyde på minst 1 050 mm og med én eller flere dører 

eller skuffer på forsiden som gir tilgang til samme avdeling, 

8) «kjølebenk» et kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk med en samlet høyde på under 1 050 mm og med én eller flere dører 

eller skuffer på forsiden som gir tilgang til samme avdeling, 

9) «skap for lett bruk», også kalt «halvprofesjonelt skap», et kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk som er i stand til konstant å 

opprettholde kjøle- eller frysetemperatur i alle avdelinger bare i omgivelser som tilsvarer klimaklasse 3, som beskrevet i 

vedlegg IV tabell 3; dersom skapet kan opprettholde temperaturen i omgivelser som tilsvarer klimaklasse 4, skal det ikke 

anses som et skap for lett bruk, 

10) «tilsvarende kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk» en modell av et kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk som bringes i 

omsetning med det samme nettovolum, de samme tekniske egenskaper og effektivitets- og ytelsesegenskaper og samme 

typer avdeling og volum som et annet kjøleskap eller fryseskap til yrkesbruk som bringes i omsetning av samme produsent 

under en annen handelskode, 

11) «tilsvarende blåsekjøler/-fryser» en modell av en blåsekjøler-/fryser som bringes i omsetning med de samme tekniske 

egenskaper og effektivitets- og ytelsesegenskaper som en annen blåsekjøler-/fryser som bringes i omsetning av samme 

produsent under en annen handelskode. 

 Definisjoner for kondenseringsaggregater 

12) «nominell kuldeytelse» (PA) den kuldeytelsen som dampkompresjonssyklusen kan nå ved hjelp av kondenserings-

aggregatet når det er koplet til en fordamper og en ekspansjonsenhet ved drift med full belastning, målt ved standard 

driftsforhold med en referanseomgivelsestemperatur på 32 °C, uttrykt i kW med to desimaler,  
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13) «nominell inngangseffekt» (DA) den elektriske inngangseffekten som kreves av kondenseringsaggregatet (med kompres-

sor, kondensatorvifte(r) og mulig tilhørende utstyr) for å nå den nominelle kuldeytelsen, uttrykt i kW med to desimaler, 

14) «nominell effektfaktor» (COPA) den nominelle kuldeytelsen, uttrykt i kW, dividert med den nominelle inngangseffekten, 

uttrykt i kW, uttrykt med to desimaler, 

15) «effektfaktor COPB, COPC og COPD» kuldeytelsen, uttrykt i kW, dividert med inngangseffekten, uttrykt i kW, uttrykt med 

to desimaler ved målepunkt B, C og D, 

16) «sesongavhengig energiytelsesfaktor» (SEPR) effektivitetsfaktoren for et kondenseringsaggregat for å gi kjøling ved 

standard driftsforhold, som er representativ for variasjonene i belastning og omgivelsestemperatur i løpet av året, beregnet 

som forholdet mellom årlig kuldebehov og årlig elektrisitetsforbruk, uttrykt med to desimaler, 

17) «årlig kuldebehov» summen av hvert bin-spesifikke kuldebehov multiplisert med tilsvarende antall bin-timer, 

18) «bin-spesifikt kuldebehov» kuldebehovet for hvert bin-vilkår i løpet av året, beregnet som den nominelle kuldeytelsen 

multiplisert med delbelastningsfaktoren, uttrykt i kW med to desimaler, 

19) «delbelastning» (Pc(Tj)) kjølebelastningen ved en bestemt omgivelsestemperatur Tj, beregnet som full belastning 

multiplisert med delbelastningsfaktoren som tilsvarer den samme omgivelsestemperaturen Tj, uttrykt i kW med to 

desimaler, 

20) «delbelastningsfaktor» (PR(Tj)) ved en bestemt omgivelsestemperatur Tj, omgivelsestemperaturen Tj minus 5 °C dividert 

med referanseomgivelsestemperaturen minus 5 °C, for middels temperatur multiplisert med 0,4 og lagt til 0,6, og for lav 

temperatur multiplisert med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelsestemperaturer høyere enn referanseomgivelsestemperaturen 

skal delbelastningsfaktoren være 1. For omgivelsestemperaturer lavere enn 5 °C, skal delbelastningsfaktoren være 0,6 for 

middels temperatur og 0,8 for lav temperatur. Delbelastningsfaktoren kan uttrykkes med tre desimaler, eller etter å ha 

multiplisert med 100, i prosent, med én desimal, 

21) «årlig elektrisitetsforbruk» beregnes som summen av forholdet mellom hvert bin-spesifikke kuldebehov og tilsvarende 

bin-spesifikke effektfaktor, multiplisert med tilsvarende antall bin-timer, 

22) «omgivelsestemperatur» tørrtemperaturen uttrykt i Celsius, 

23) «bin-vilkår» (binj) en kombinasjon av en omgivelsestemperatur Tj og bin-timer hj, som angitt i vedlegg VI tabell 6, 

24) «bin-timer» (hj) det antallet timer per år som omgivelsestemperaturen forekommer for hvert bin-vilkår, som angitt i 

vedlegg VI tabell 6, 

25) «referanseomgivelsestemperatur» omgivelsestemperaturen, uttrykt i Celsius, der delbelastningsfaktoren er lik 1. Den er 

satt til 32 °C, 

26) «bin-spesifikk effektfaktor» (COPj) effektfaktoren for hvert bin-vilkår i løpet av året, avledet av delbelastningen, angitt 

kuldebehov og angitt effektfaktor for angitte bin-vilkår, beregnet for øvrige bin-vilkår ved lineær interpolering, om 

nødvendig korrigert med koeffisienten for effektivitetstap, 

27) «angitt kuldebehov» kuldebehovet ved et begrenset antall angitte bin-vilkår, og beregnet som den nominelle kuldeytelsen 

multiplisert med tilsvarende delbelastningsfaktor, 

28) «fastsatt effektfaktor» effektfaktoren ved et begrenset antall angitte bin-vilkår, og beregnet som den angitte kuldeytelsen 

dividert med angitt inngangseffekt,  
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29) «angitt kuldeytelse» den kuldeytelsen som enheten avgir for å oppfylle det angitte kuldebehovet ved et begrenset antall 

angitte bin-vilkår, uttrykt i kW med to desimaler, 

30) «angitt inngangseffekt» den elektriske inngangseffekten som kreves for at kondenseringsaggregatet når den angitte 

kuldeytelsen, uttrykt i kW med to desimaler, 

31) «koeffisient for effektivitetstap» (Cdc), satt til 0,25, er målet på effektivitetstap på grunn av kondenseringsaggregatets 

eventuelle syklus (av/på), slik at dette kan nå den påkrevde delbelastningen dersom aggregatets kapasitetskontroll ikke kan 

avlaste til den påkrevde delbelastningen, 

32) «kapasitetskontroll» et kondenseringsaggregats evne til endre sin ytelse ved å endre den volumetriske strømningsmengden 

for kjølemiddelet; denne skal angis som «fast» dersom aggregatet ikke kan endre den volumetriske strømningsmengden, 

«trinnvis» dersom den volumetriske strømningsmengden endres eller varieres i serier på høyst to trinn, eller «variabel» 

dersom den volumetriske strømningsmengden endres eller varieres i serier på tre eller flere trinn, 

 Definisjoner for prosesskjølere 

33) «nominell kuldeytelse» (PA) den kuldeytelsen som prosesskjøleren kan nå ved drift med full belastning og målt ved 

standard driftsforhold med en referanseomgivelsestemperatur på 35 °C for luftkjølte kjølere og en vanninntakstemperatur 

på 30 °C ved kondensatoren for vannkjølte kjølere, uttrykt i kW med to desimaler, 

34) «nominell inngangseffekt» (DA) den elektriske inngangseffekten som kreves for at prosesskjøleren (med kompressor, 

kondensatorvifte(r) eller pumpe(r), fordampingspumpe(r) og mulig tilhørende utstyr) når den nominelle kuldeytelsen, 

uttrykt i kW med to desimaler, 

35) «nominell energieffektivitetsfaktor» (EERA) den nominelle kuldeytelsen, uttrykt i kW, dividert med den nominelle 

inngangseffekten, uttrykt i kW med to desimaler, 

36) «sesongavhengig energiytelsesfaktor» (SEPR) ytelsesfaktoren for en prosesskjøler for å gi kjøling ved standard 

driftsforhold, som er representativ for variasjonene i belastning og omgivelsestemperatur i løpet av året, beregnet som 

forholdet mellom årlig kuldebehov og årlig elektrisitetsforbruk, uttrykt med to desimaler, 

37) «årlig kuldebehov» summen av hvert bin-spesifikke kuldebehov multiplisert med tilsvarende antall bin-timer, 

38) «bin-spesifikt kuldebehov» den nominelle kuldeytelsen multiplisert med delbelastningsfaktoren for hvert bin-vilkår i året, 

uttrykt i kW med to desimaler, 

39) «delbelastning» (Pc(Tj)) kjølebelastningen ved en bestemt omgivelsestemperatur Tj, beregnet som full belastning 

multiplisert med delbelastningsfaktoren for samme omgivelsestemperatur Tj, uttrykt i kW med to desimaler, 

40) «delbelastningsfaktor» (PR(Tj)) ved en bestemt omgivelsestemperatur Tj: 

a)  for prosesskjølere som bruker luftkjølt kondensator, omgivelsestemperaturen Tj minus 5 °C dividert med 

referanseomgivelsestemperaturen minus 5 °C, multiplisert med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelsestemperaturer høyere 

enn referanseomgivelsestemperaturen skal delbelastningsfaktoren være 1. For omgivelsestemperaturer lavere enn 5 °C 

skal delbelastningsfaktoren være 0,8, 

b)  for prosesskjølere som bruker vannkjølt kondensator, vanninntakstemperaturen Tj minus 9 °C dividert med 

referansetemperaturen for vanninntak (30 °C) minus 9 °C, multiplisert med 0,2 og lagt til 0,8. For omgivelses-

temperaturer høyere enn referanseomgivelsestemperaturen skal delbelastningsfaktoren være 1. For omgivelses-

temperaturer lavere enn 5 °C (vanninntakstemperatur 9 °C ved kondensatoren), skal delbelastningsfaktoren være 0,8.  
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Delbelastningsfaktoren kan uttrykkes med tre desimaler eller etter å ha multiplisert med 100, i prosent, med én desimal, 

41) «årlig elektrisitetsforbruk» beregnes som summen av forholdet mellom hvert bin-spesifikke kuldebehov og tilsvarende 

bin-spesifikke energieffektivitetsfaktor, multiplisert med tilsvarende antall bin-timer, 

42) «omgivelsestemperatur» 

a)  for prosesskjølere som bruker luftkjølt kondensator, tørrtemperaturen uttrykt i Celsius, 

b)  for prosesskjølere som bruker vannkjølt kondensator, vanninntakstemperaturen ved kondensatoren uttrykt i Celsius, 

43) «bin-vilkår» (binj) en kombinasjon av en omgivelsestemperatur Tj og bin-timer hj som angitt i vedlegg VIII, 

44) «bin-timer» (hj) det antallet timer per år da omgivelsestemperaturen forekommer for hvert bin-vilkår, som angitt i 

vedlegg VIII, 

45) «referanseomgivelsestemperatur» omgivelsestemperaturen, uttrykt i Celsius, der delbelastningsfaktoren er lik 1. Den skal 

settes til 35 °C. For luftkjølte prosesskjølere fastsettes så luftinntakstemperaturen til kondensatoren til 35 °C, mens for 

vannkjølte prosesskjølere fastsettes vanninntakstemperaturen til kondensatoren til 30 °C, 

46) «bin-spesifikk energieffektivitetsfaktor» (EERj) energieffektivitetsfaktoren for hvert bin-vilkår i løpet av året, avledet av 

delbelastningen, angitt kuldebehov og angitt energieffektivitetsfaktor for angitte bin-vilkår, beregnet for øvrige bin-vilkår 

ved lineær interpolering, om nødvendig korrigert med koeffisienten for effektivitetstap, 

47) «angitt kuldebehov» kuldebehovet ved et begrenset antall angitte bin-vilkår, beregnet som den nominelle kuldeytelsen 

multiplisert med tilsvarende delbelastningsfaktor, 

48) «angitt energieffektivitetsfaktor» energieffektivitetsfaktoren ved et begrenset antall angitte bin-vilkår, 

49) «angitt inngangseffekt» den elektriske inngangseffekten som kreves for at prosesskjøleren når den angitte kuldeytelsen, 

50) «angitt kuldeytelse» den kuldeytelsen som kjøleren avgir for å oppfylle det angitte kuldebehovet, 

51) «koeffisient for effektivitetstap» (Cc) målet for effektivitetstap på grunn av syklusen for prosesskjølere ved delbelastning; 

dersom Cc ikke bestemmes ved måling, er standardkoeffisienten for effektivitetstap Cc = 0,9, 

52) «kapasitetskontroll» en prosesskjølers evnet til å endre sin ytelse ved å endre den volumetriske strømningsmengden for 

kjølemiddelet; denne skal angis som «fast» dersom prosesskjøleren ikke kan endre den volumetriske strømningsmengden, 

«trinnvis» dersom den volumetriske strømningsmengden endres eller varieres i serier på høyst to trinn, eller «variabel» 

dersom den volumetriske strømningsmengden endres eller varieres i serier på tre eller flere trinn, 

 Felles definisjoner: 

53) «potensial for global oppvarming» (GWP) målet på hvor mye 1 kg av det kjølemiddelet som brukes i dampkom-

presjonssyklusen beregnes å bidra til global oppvarming, uttrykt i kg CO2-ekvivalenter over et tidsrom på 100 år, 
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54)  for fluorholdige kjølemidler skal GWP-verdiene være de som offentliggjøres i den fjerde hovedrapporten fra FNs 

klimapanel (IPCCs GWP-verdier for 2007 for en 100-årsperiode)(1), 

55)  for ikke-fluorholdige gasser er GWP-verdiene de som offentliggjøres i den første vurderingen fra FNs klimapanel for en 

100-årsperiode, 

56)  GWP-verdier for blandinger av kjølemidler skal være basert på formelen angitt i vedlegg I til forordning (EF) 

nr. 842/2006, med verdiene fra den fjerde hovedrapporten fra FNs klimapanel (IPCCs GWP-verdier for 2007 for en 100-

årsperiode), 

57)  for kjølemidler som ikke inngår i henvisningene ovenfor, skal rapporten om vurderingen av 2010 fra gruppen for 

vitenskapelig vurdering(2) (SAP) nedsatt ved Montreal-protokollen, og UNEPs rapport fra 2010 om kjøleanlegg, 

klimaanlegg og varmepumper(3) eller en nyere versjon dersom en slik foreligger før ikrafttredelsesdatoen, brukes som 

henvisning. 

_______ 

  

(1) IPCC Fourth Assessment Climate Change 2007, Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/ 

publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml 

(2) http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml 

(3) http://ozone.unep.org/teap/Reports/RTOC/ 
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VEDLEGG II 

Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk og blåsekjølere/-frysere 

1.  KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET 

a)  Kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk som faller inn under virkeområdet for denne forordning, unntatt skap for krevende 

bruk og kjøle-/fryseskap, skal overholde følgende grenseverdier for energieffektivitetsindeksen (EEI): 

i)  Fra 1. juli 2016: EEI < 115 

ii) Fra 1. januar 2018: EEI < 95 

iii)  Fra 1. juli 2019: EEI < 85 

EEI for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk skal beregnes i samsvar med framgangsmåten beskrevet i vedlegg III. 

b)  Fra 1. juli 2016 skal skap for krevende bruk ha en EEI som er lavere enn 115. 

2.  KRAV TIL PRODUKTINFORMASJON 

a)  Fra 1. juli 2016 skal følgende produktinformasjon om kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk gis i bruksanvisningen for 

installatører og sluttbrukere og på nettsteder med gratis tilgang som tilhører produsentene, deres representanter og 

importører: 

i)  kategorien apparat, det vil si om det er et høyt skap eller en kjølebenk, 

ii)  eventuelt om skapet er for krevende bruk, lett bruk eller et kjøle-/fryseskap, 

iii)  skapets beregnede driftstemperatur(er) — kjøl, frys eller universal, 

iv)  nettovolumet i hver avdeling, angitt i liter og avrundet til én desimal, 

v)  skapets årlige energiforbruk, angitt i kWh per år, 

vi)  skapets energieffektivitetsindeks, bortsett fra for kjøle-/fryseskap, der det veiledende daglige energiforbruket skal 

være angitt, ved prøving av kjøletemperaturen i avdelingene som utelukkende er beregnet på kjøletemperatur, og 

av frysetemperaturen i avdelingene som utelukkende er beregnet på frysetemperatur, 

vii)  når det gjelder skap for lett bruk, skal det angis at «Dette apparatet er beregnet for bruk i omgivelsestemperaturer 

opp til 25 °C og er derfor uegnet for bruk i varme storkjøkkener», 

viii)  når det gjelder skap for krevende bruk, skal det angis at «Dette apparatet er beregnet for bruk i omgivelses-

temperaturer opp til 40 °C», 

ix)  eventuelle særlige forholdsregler som skal treffes ved bruk og vedlikehold av skapet for å optimalisere dets 

energieffektivitet, 

x)  type, navn og potensial for global oppvarming (GWP) for kjølemiddelet i skapet, 

xi)  mengden kjølemiddel, angitt i kg og avrundet til to desimaler, 

xii)  opplysninger som er relevante for gjenvinning eller sluttbehandling av kasserte produkter. 

Tabell 1 nedenfor gir et veiledende format for de opplysningene som kreves. 
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Tabell 1 

Opplysningskrav for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk 

Modell(er): [Opplysninger som identifiserer den eller de modellene som opplysningene gjelder] 

Tiltenkt bruk oppbevaring 

Driftstemperatur(er) kjøl/frys/universal 

Kategori høyt skap/kjølebenk 

(dersom det er relevant) 

Krevende/lett bruk 

Kjølemiddel/-midler: [Informasjon som identifiserer kjølemiddelet/-midlene, herunder GWP] 

Element Symbol Verdi Enhet 

Årlig energiforbruk AEC x,xx kWh 

Energieffektivitetsindeks EEI x,xx  

Nettovolum VN x,x liter 

(dersom det er relevant)    

Kjølevolum VNRef x,x liter 

Frysevolum VNFrz x,x liter 

Mengde kjølemiddel  x,xx kg 

Kontaktopplysninger Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant 

b)  Fra 1. juli 2016 skal det, for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, finnes en seksjon på de nettstedene med gratis tilgang 

som tilhører produsentene for installatører og andre fagfolk, deres representanter eller importører, som inneholder 

opplysninger om: 

i)  installering for å kunne optimalisere apparatenes energieffektivitet, 

ii)  ikke-destruktiv demontering i forbindelse med vedlikehold, 

iii)  demontering i forbindelse med sluttbehandling av kasserte produkter. 

c)  Fra 1. juli 2016 skal følgende veiledende produktopplysninger om blåsekjølere/-frysere gis i bruksanvisningen for 

installatører og sluttbrukere og på de nettstedene med gratis tilgang som tilhører produsentene, deres representanter og 

importører: 

i)  skapets kapasitet med full belastning angitt i kg næringsmidler, avrundet til to desimaler, 

ii)  standard temperatursyklus, dvs. fra hvilken temperatur i °C ned til hvilken temperatur i °C næringsmidlene er ment 

å kjøles, og i hvor mange minutter,  
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iii)  energiforbruket i kWh per kg næringsmidler per standard temperatursyklus, avrundet til to desimaler, 

iv)  dersom det dreier seg om integrert utstyr, navn og GWP for kjølemiddelet som benyttes i skapet samt mengden 

kjølemiddel i kg, avrundet til to desimaler. Dersom det dreier seg om utstyr som er utformet for bruk med et 

kondenseringsaggregat som er plassert på et annet sted (ikke levert sammen med blåsekjøleren/-fryseren), den 

beregnede mengden kjølemiddel når skapet brukes sammen med et anbefalt kondenseringsaggregat samt beregnet 

type kjølemiddel, navn og GWP. 

d)  Med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 4 skal den tekniske dokumentasjonen inneholde følgende 

elementer: 

i)  opplysningene angitt i bokstav a) og c) for henholdsvis kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk og blåsekjølere/-

frysere, 

ii)  når opplysningene som inngår i den tekniske dokumentasjonen for en bestemt modell, er framskaffet ved 

beregninger på grunnlag av utforming eller ved ekstrapolering fra andre tilsvarende kjøle- og fryseapparater, eller 

begge deler, skal dokumentasjonen omfatte opplysninger om slike beregninger eller ekstrapoleringer, eller begge 

deler, og om prøvinger som leverandørene har utført for å bekrefte nøyaktigheten ved de beregningene som er 

gjort. Opplysningene skal også omfatte en fortegnelse over alle andre tilsvarende modeller der opplysningene er 

framkommet på samme grunnlag. 

iii)  Opplysningene i denne tekniske dokumentasjonen kan slås sammen med den tekniske dokumentasjonen som skal 

foreligge i samsvar med tiltak vedtatt i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU(1). 

 _____  

  

(1) 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 (EUT L 153 av 18.6.2010, s. 1). 
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VEDLEGG III 

Metode for beregning av energieffektivitetsindeksen for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk 

Ved beregning av energieffektivitetsindeksen (EEI) for en modell av et kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, sammenlignes 

skapets årlige energiforbruk med dets årlige standardenergiforbruk. 

EEI beregnes som følger: 

EEI = (AEC/SAEC) × 100 

der: 

AEC = E24h × af × 365 

AEC = skapets årlige energiforbruk i kWh/år 

E24h = skapets energiforbruk i løpet av 24 timer 

af = justeringsfaktor som skal brukes bare for skap for lett bruk, i samsvar med vedlegg IV nr. 2 bokstav b) 

SAEC = M × Vn + N 

SAEC = skapets årlige standardenergiforbruk i kWh/år 

Vn = apparatets nettovolum, som er summen av nettovolumet for alle skapets avdelinger, uttrykt i liter. 

M og N angis i tabell 2. 

Tabell 2 

Verdier for koeffisientene M og N 

Kategori Verdi for M Verdi for N 

Høyt kjøleskap 1,643 609 

Høyt fryseskap 4,928 1 472 

Lavt kjøleskap 2,555 1 790 

Lavt fryseskap 5,840 2 380 
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VEDLEGG IV 

Målinger og beregninger for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk 

1.  Med henblikk på samsvar og kontroll med at kravene i denne forordning er oppfylt, skal målinger og beregninger utføres 

ved bruk av harmoniserte standarder hvis referansenumre er offentliggjort for dette formål i Den europeiske unions tidende, 

eller ved bruk av andre pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som tar hensyn til allment anerkjente metoder som 

representerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken. Når det gjelder kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, skal de 

oppfylle vilkårene og de tekniske parametrene angitt i nr. 2 og 3. 

2.  Med henblikk på å fastsette verdiene for årlig energiforbruk og energieffektivitetsindeks for kjøleskap og fryseskap til 

yrkesbruk, skal målinger foretas under følgende forhold: 

a)  temperaturen på prøvingspakninger skal være mellom -1 °C og 5 °C for kjøleskap og under -15 °C for fryseskap, 

b)  omgivelsene skal tilsvare klimaklasse 4 som beskrevet i tabell 3, bortsett fra for skap til lett bruk, som skal prøves i 

omgivelser som tilsvarer klimaklasse 3. Justeringsfaktorer på 1,2 for skap til lett bruk ved kjøletemperatur og 1,1 for 

skap til lett bruk ved frysetemperatur skal deretter anvendes på prøvingsresultatene som er oppnådd på en slik måte for 

skap til lett bruk, med henblikk på opplysningene som skal gis i samsvar med vedlegg II nr. 2 bokstav a), 

c)  kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk skal prøves: 

– ved kjøletemperatur når det dreier seg om et kombiskap som har minst én avdeling utelukkende beregnet for 

kjøletemperatur, 

– ved kjøletemperatur når det dreier seg om et kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk som bare har én avdeling 

utelukkende beregnet for kjøletemperatur, 

– ved frysetemperatur i alle andre tilfeller. 

3.  Omgivelsene for klimaklasse 3, 4 og 5 er angitt i tabell 3. 

Tabell 3 

Omgivelser for klimaklasse 3, 4 og 5 

Prøvingskammerets 

klimaklasse 
Tørrtemperatur i °C Relativ fuktighet i % Duggpunkt i °C 

Mengde vanndamp i tørr luft 

i g/kg 

3 25 60 16,7 12,0 

4 30 55 20,0 14,8 

5 40 40 23,9 18,8 
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VEDLEGG V 

Krav til miljøvennlig utforming av kondenseringsaggregater 

1.  KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET 

a)  Fra 1. juli 2016 skal effektfaktoren (COP) og den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren (SEPR) for kondense-

ringsaggregater ikke være lavere enn følgende verdier: 

Driftstemperatur Nominell kapasitet PA Faktor Verdi 

Middels 

0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW COP 1,20 

1 kW < PA ≤ 5 kW COP 1,40 

5 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 2,25 

20 kW < PA ≤ 50 kW SEPR 2,35 

Lav 

0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW COP 0,75 

0,4 kW < PA ≤ 2 kW COP 0,85 

2 kW < PA ≤ 8 kW SEPR 1,50 

8 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 1,60 

b)  Fra 1. juli 2018 skal effektfaktoren (COP) og den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren (SEPR) for kondense-

ringsaggregater ikke være lavere enn følgende verdier: 

Driftstemperatur Nominell kapasitet PA Faktor Verdi 

Middels 

0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW COP 1,40 

1 kW < PA ≤ 5 kW COP 1,60 

5 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 2,55 

20 kW < PA ≤ 50 kW SEPR 2,65 

Lav 

0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW COP 0,80 

0,4 kW < PA ≤ 2 kW COP 0,95 

2 kW < PA ≤ 8 kW SEPR 1,60 

8 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 1,70 

c)  For kondenseringsaggregater som er beregnet for å fylles med et kjølemiddel med et potensial for global oppvarming 

under 150, kan COP- og SEPR-verdiene ligge høyst 15 % under verdiene angitt i nr. 1 bokstav a), og høyst 10 % under 

verdiene angitt i nr. 1 bokstav b). 

d)  Kondenseringsaggregater som kan fungere både ved middels og lav temperatur, skal oppfylle kravene for hver kategori 

som de er angitt for.  
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2.  KRAV TIL PRODUKTINFORMASJON 

 Fra 1. juli 2016 skal følgende produktinformasjon gis om kondenseringsaggregater: 

a)  bruksanvisninger for installatører og sluttbrukere, og nettsteder med gratis tilgang som tilhører produsentene, deres 

representanter og importører, skal inneholde opplysninger om: 

i)  beregnet fordampingstemperatur, angitt i Celsius (middels temperatur – 10 °C, lav temperatur – 35 °C), 

ii)  for kondenseringsaggregater med en nominell kuldeytelse under 5 kW og 2 kW for henholdsvis middels og lav 

temperatur: 

– nominell COP ved full belastning og omgivelsestemperatur 32 °C, avrundet til to desimaler, og nominell 

kuldeytelse og inngangseffekt, uttrykt i kW og avrundet til to desimaler, 

– COP-verdien ved full belastning og omgivelsestemperatur 25 °C, avrundet til to desimaler, og tilsvarende 

kuldeytelse og inngangseffekt, uttrykt i kW og avrundet til to desimaler, 

iii)  for kondenseringsaggregater med en nominell kuldeytelse over 5 kW og 2 kW for henholdsvis middels og lav 

driftstemperatur: 

– SEPR-verdien, avrundet til to desimaler, 

– årlig elektrisitetsforbruk, uttrykt i kWh per år, 

– nominell kuldeytelse, nominell inngangseffekt og nominell COP, 

– angitt kuldeytelse og angitt inngangseffekt, uttrykt i kW og avrundet til tre desimaler, og COP-verdien 

avrundet til to desimaler, ved målepunkt B, C og D, 

iv)  for kondenseringsaggregater beregnet på bruk ved omgivelsestemperatur over 35 °C, COP-verdien ved full 

belastning og omgivelsestemperatur 43 °C, avrundet til to desimaler, og tilsvarende kuldeytelse og 

inngangseffekt, uttrykt i kW og avrundet til to desimaler, 

v)  type og navn på det eller de kjølemidlene som er beregnet brukt sammen med kondenseringsaggregatet, 

vi)  eventuelle særlige forholdsregler som skal treffes ved vedlikehold av kondenseringsaggregatet, 

vii)  eventuelle særlige forholdsregler som skal treffes for å optimalisere effektiviteten til kondenseringsaggregatet når 

det er integrert i et kjøle- eller fryseapparat, 

viii) opplysninger som er relevante for gjenvinning eller sluttbehandling av kasserte produkter. 

b)  en seksjon på nettstedene som tilhører produsentene, skal ha gratis tilgang for installatører og andre fagfolk, deres 

representanter eller importører, og skal inneholde opplysninger om: 

i)  installering for å kunne optimalisere apparatenes energieffektivitet, 

ii)  ikke-destruktiv demontering i forbindelse med vedlikehold, 

iii)  demontering i forbindelse med sluttbehandling av kasserte produkter. 

c)  Med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 4 skal den tekniske dokumentasjonen inneholde følgende 

elementer: 

i)  opplysningene angitt i bokstav a),  
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ii)  når opplysningene om en bestemt modell er framskaffet ved beregninger på grunnlag av konstruksjonen eller ved 

ekstrapolering fra andre kombinasjoner, nærmere opplysninger om disse beregningene eller ekstrapoleringene samt 

om eventuelle prøvinger som er foretatt for å kontrollere nøyaktigheten av beregningene, herunder nærmere 

opplysninger om den matematiske modellen for beregning av kombinasjonenes ytelse og nærmere opplysninger om 

de målingene som er utført for å kontrollere modellen. 

Tabell 4 og 5 nedenfor gir et veiledende format for de opplysningene som kreves. 

Tabell 4 

Opplysningskrav for kondenseringsaggregater med en nominell kuldeytelse under 5 kW og 2 kW for henholdsvis 

middels og lav driftstemperatur 

Modell(er): [Opplysninger som identifiserer den eller de modellene som opplysningene gjelder] 

Kjølemiddel/-midler: [Opplysninger som identifiserer det eller de kjølemidlene som er beregnet brukt sammen med 

kondenseringsaggregatet] 

Element Symbol Verdi Enhet 

Fordampingstemperatur(*) t – 10 °C – 35 °C °C 

Parametrer ved full belastning og omgivelsestemperatur 32 °C 

Nominell kuldeytelse PA x,xxx x,xxx kW 

Nominell inngangseffekt DA x,xxx x,xxx kW 

Nominell COP COPA x,xx x,xx  

Parametrer ved full belastning og omgivelsestemperatur 25 °C 

Kuldeytelse P2 x,xxx x,xxx kW 

Inngangseffekt D2 x,xxx x,xxx kW 

COP COP2 x,xx x,xx  

Parametrer ved full belastning og omgivelsestemperatur 43 °C 

(dersom det er relevant) 

Kuldeytelse P3 x,xxx x,xxx kW 

Inngangseffekt D3 x,xxx x,xxx kW 

COP COP3 x,xx x,xx  

Andre opplysninger 

Kapasitetskontroll fast/trinnvis/variabel 

Kontaktopplysninger Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant 

(*) For kondenseringsaggregater som er beregnet på drift ved bare én fordampingstemperatur, kan en av de to kolonnene under «Verdi» 

utgå. 
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Tabell 5 

Opplysningskrav for kondenseringsaggregater med en nominell kuldeytelse over 5 kW og 2 kW for henholdsvis 

middels og lav driftstemperatur 

Modell(er): [Opplysninger som identifiserer den eller de modellene som opplysningene gjelder] 

Kjølemiddel/-midler: [Opplysninger som identifiserer det eller de kjølemidlene som er beregnet brukt sammen med 

kondenseringsaggregatet] 

Element Symbol Verdi Enhet 

Fordampingstemperatur(*) t – 10 °C – 35 °C °C 

Årlig elektrisitetsforbruk Q x x kWh/a 

Sesongavhengig energieffektivitetsfaktor SEPR x,xx x,xx  

Parametrer ved full belastning og omgivelsestemperatur 32 °C 

(punkt A) 

Nominell kuldeytelse PA x,xx x,xx kW 

Nominell inngangseffekt DA x,xx x,xx kW 

Nominell COP COPA x,xx x,xx  

Parametrer ved delbelastning og omgivelsestemperatur 25 °C 

(punkt (B) 

Angitt kuldeytelse PB x,xx x,xx kW 

Angitt inngangseffekt DB x,xx x,xx kW 

Angitt COP COPB x,xx x,xx  

Parametrer ved delbelastning og omgivelsestemperatur 15 °C 

(punkt (C) 

Angitt kuldeytelse Pc x,xx x,xx kW 

Angitt inngangseffekt Dc x,xx x,xx kW 

Angitt COP COPC x,xx x,xx  

Parametrer ved delbelastning og omgivelsestemperatur 5 °C 

(punkt (D) 

Angitt kuldeytelse PD x,xx x,xx kW 

Angitt inngangseffekt DD x,xx x,xx kW 

Fastsatt COP COPD x,xx x,xx  

Parametrer ved full belastning og omgivelsestemperatur 43 °C 

(dersom det er relevant) 

Kuldeytelse P3 x,xx x,xx kW 
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Inngangseffekt D3 x,xx x,xx kW 

Angitt COP COP3 x,xx x,xx  

Andre opplysninger 

Kapasitetskontroll fast/trinnvis/variabel 

Koeffisient for effektivitetstap for aggregater 

med fast og trinnvis ytelse 
Cdc 0,25 

 

Kontaktopplysninger Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant 

(*) For kondenseringsaggregater som er beregnet på drift ved bare én fordampingstemperatur, kan en av de to kolonnene under «Verdi» 

utgå. 
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VEDLEGG VI 

Målinger og beregninger for kondenseringsaggregater 

1.  Med henblikk på samsvar og kontroll med at kravene i denne forordning er oppfylt, skal målinger og beregninger utføres 

ved bruk av harmoniserte standarder hvis referansenumre er offentliggjort for dette formål i Den europeiske unions tidende, 

eller ved bruk av andre pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som tar hensyn til allment anerkjente metoder som 

representerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken. De skal oppfylle vilkårene og de tekniske parametrene  

angitt i nr. 2. 

2.  Med henblikk på å fastsette verdiene for kuldeytelse, inngangseffekt, effektfaktor og sesongavhengig energieffek-

tivitetsfaktor, skal målinger foretas under følgende forhold: 

a)  Referanseomgivelsestemperaturen ved den utendørs varmeveksleren (kondensatoren) skal være 32 °C. 

b)  Den mettede fordampingstemperaturen ved den innendørs varmeveksleren (fordamperen) skal være – 35 °C for lav 

temperatur og – 10 °C for middels temperatur. 

c)  Eventuelt skal variasjonene i omgivelsestemperatur i løpet av året, som er representative for gjennomsnittlige 

klimaforhold i Unionen, og det tilsvarende antall timer da disse temperaturene forekommer, være som angitt i tabell 6. 

d)  Eventuelt skal det tas hensyn til virkningen av energieffektivitetstapet som følge av sykler, avhengig av kondenserings-

aggregatets type av kapasitetskontroll. 

Tabell 6 

Variasjoner i utendørstemperaturer i løpet av året under gjennomsnittlige klimaforhold i Europa for 

kondenseringsaggregater 

j Tj hj  j Tj hj  j Tj hj 

1 – 19 0,08  15 – 5 56,61  29 9 371,63 

2 – 18 0,41  16 – 4 76,36  30 10 377,32 

3 – 17 0,65  17 – 3 106,07  31 11 376,53 

4 – 16 1,05  18 – 2 153,22  32 12 386,42 

5 – 15 1,74  19 – 1 203,41  33 13 389,84 

6 – 14 2,98  20 0 247,98  34 14 384,45 

7 – 13 3,79  21 1 282,01  35 15 370,45 

8 – 12 5,69  22 2 275,91  36 16 344,96 

9 – 11 8,94  23 3 300,61  37 17 328,02 

10 – 10 11,81  24 4 310,77  38 18 305,36 

11 – 9 17,29  25 5 336,48  39 19 261,87 

12 – 8 20,02  26 6 350,48  40 20 223,90 

13 – 7 28,73  27 7 363,49  41 21 196,31 

14 – 6 39,71  28 8 368,91  42 22 163,04 
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j Tj hj  j Tj hj  j Tj hj 

43 23 141,78  49 29 43,35  55 35 2,09 

44 24 121,93  50 30 31,02  56 36 1,21 

45 25 104,46  51 31 20,21  57 37 0,52 

46 26 85,77  52 32 11,85  58 38 0,40 

47 27 71,54  53 33 8,17     

48 28 56,57  54 34 3,83     
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VEDLEGG VII 

Krav til miljøvennlig utforming av prosesskjølere 

1.  KRAV TIL ENERGIEFFEKTIVITET 

a)  Fra 1. juli 2016 skal den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren (SEPR) for prosesskjølere ikke være lavere enn 

følgende verdier: 

Varmeoverføringsmedium på 

kondensatorsiden 
Driftstemperatur 

Nominell kuldeytelse 

PA 
Minste SEPR-verdi 

Luft Middels PA ≤ 300 kW 2,24 

PA > 300 kW 2,80 

Lav PA ≤ 200 kW 1,48 

PA > 200 kW 1,60 

Vann Middels PA ≤ 300 kW 2,86 

PA > 300 kW 3,80 

Lav PA ≤ 200 kW 1,82 

PA > 200 kW 2,10 

b)  Fra 1. juli 2018 skal den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren (SEPR) for prosesskjølere ikke være lavere enn 

følgende verdier: 

Varmeoverføringsmedium på 

kondensatorsiden 
Driftstemperatur 

Nominell kuldeytelse 

PA 
Minste SEPR-verdi 

Luft Middels PA ≤ 300 kW 2,58 

PA > 300 kW 3,22 

Lav PA ≤ 200 kW 1,70 

PA > 200 kW 1,84 

Vann Middels PA ≤ 300 kW 3,29 

PA > 300 kW 4,37 

Lav PA ≤ 200 kW 2,09 

PA > 200 kW 2,42 

c)  For prosesskjølere som er beregnet for å fylles med et kjølemiddel med et potensial for global oppvarming under 150, 

kan SEPR-verdiene ligge høyst 10 % under verdiene angitt i nr. 1 bokstav a) og b).  
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2.  KRAV TIL PRODUKTINFORMASJON 

 Fra 1. juli 2016 skal følgende produktinformasjon gis om prosesskjølere: 

a)  bruksanvisninger for installatører og sluttbrukere, og nettsteder med gratis tilgang som tilhører produsentene, deres 

representanter og importører, skal inneholde følgende opplysninger: 

i)  beregnet driftstemperatur, uttrykt i Celsius (middels temperatur – 8 °C, lav temperatur – 25 °C), 

ii)  typen prosesskjøler, enten luftkjølt eller vannkjølt, 

iii)  nominell kuldeytelse, nominell inngangseffekt, uttrykt i kW og avrundet til to desimaler, 

iv)  nominell energieffektivitetsfaktor (EERA), avrundet til to desimaler, 

v)  angitt kuldeytelse og angitt inngangseffekt ved målepunkt B, C og D, uttrykt i kW og avrundet til to desimaler, 

vi)  nominell EER ved målepunkt B, C og D, avrundet til to desimaler, 

vii)  SEPR-verdien, avrundet til to desimaler, 

viii)  årlig elektrisitetsforbruk, uttrykt i kWh per år, 

ix)  type og navn på det eller de kjølemidlene som er beregnet brukt sammen med prosesskjøleren, 

x)  eventuelle særlige forholdsregler som skal treffes ved vedlikehold av prosesskjøleren, 

xi)  opplysninger som er relevante for gjenvinning eller sluttbehandling av kasserte produkter, 

b)  en seksjon på nettstedene som tilhører produsentene, skal ha gratis tilgang for installatører og andre fagfolk, deres 

representanter eller importører, og skal inneholde opplysninger om: 

i)  installering for å kunne optimalisere apparatenes energieffektivitet, 

ii)  ikke-destruktiv demontering i forbindelse med vedlikehold, 

iii)  demontering i forbindelse med sluttbehandling av kasserte produkter, 

c)  Med henblikk på samsvarsvurdering i henhold til artikkel 4 skal den tekniske dokumentasjonen inneholde følgende 

elementer: 

i)  opplysningene angitt i bokstav a), 

ii)  når opplysningene om en bestemt modell er framskaffet ved beregninger på grunnlag av konstruksjonen eller ved 

ekstrapolering fra andre kombinasjoner, nærmere opplysninger om disse beregningene eller ekstrapoleringene samt 

om eventuelle prøvinger som er foretatt for å kontrollere nøyaktigheten av beregningene, herunder nærmere 

opplysninger om den matematiske modellen for beregning av kombinasjonenes ytelse og nærmere opplysninger om 

de målingene som er utført for å kontrollere modellen. 

Tabell 7 

Opplysningskrav for prosesskjølere 

Modell(er): [Opplysninger som identifiserer den eller de modellene som opplysningene gjelder] 

Type kondensering: [luftkjølt/vannkjølt] 

Kjølemiddel/-midler: [Opplysninger som identifiserer det eller de kjølemidlene som er beregnet brukt sammen med 

prosesskjøleren] 

Element Symbol Verdi Enhet 

Driftstemperatur t – 8 °C – 25 °C °C 

Sesongavhengig energieffek-

tivitetsfaktor 
SEPR x,xx x,xx 
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Årlig elektrisitetsforbruk Q x x kWh/a 

Parametrer ved full belastning og referanseomgivelsestemperatur 

(punkt A) 

Nominell kuldeytelse PA x,xx x,xx kW 

Nominell inngangseffekt DA x,xx x,xx kW 

Nominell EER EERA x,xx x,xx  

Parametrer ved målepunkt B 

Angitt kuldeytelse PB x,xx x,xx kW 

Angitt inngangseffekt DB x,xx x,xx kW 

Angitt EER EERB x,xx x,xx  

Parametrer ved målepunkt C 

Angitt kuldeytelse Pc x,xx x,xx kW 

Angitt inngangseffekt Dc x,xx x,xx kW 

Angitt EER EERC x,xx x,xx  

Parametrer ved målepunkt D 

Angitt kuldeytelse PD x,xx x,xx kW 

Angitt inngangseffekt DD x,xx x,xx kW 

Angitt EER EERD x,xx x,xx  

Andre opplysninger 

Kapasitetskontroll  fast/trinnvis(**)/variabel 

Koeffisient for effektivitetstap for 

aggregater med fast og trinnvis 

ytelse(*) 

Cc x,xx x,xx  

Kontaktopplysninger Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant 

(*) For aggregater med trinnvis kapasitetskontroll skal to verdier delt med en skråstrek («/») angis i hver rute i den delen som viser til 

«kuldeytelse» og «EER».For prosesskjølere som er beregnet på drift ved bare én driftstemperatur, kan en av de to kolonnene under 

«Verdi» utgå. 

(**) Dersom Cc ikke bestemmes ved måling, er standardkoeffisienten for effektivitetstap Cc = 0,9. Dersom standardverdien Cc er valgt, 

kreves ikke resultatene fra syklusprøvingene. I andre tilfeller kreves verdien fra prøving av kjølesyklusen. 
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VEDLEGG VIII 

Målinger og beregninger for prosesskjølere 

1.  Med henblikk på samsvar og kontroll med at kravene i denne forordning er oppfylt, skal målinger og beregninger utføres 

ved bruk av harmoniserte standarder hvis referansenumre er offentliggjort for dette formål i Den europeiske unions tidende, 

eller ved bruk av andre pålitelige, nøyaktige og reproduserbare metoder som tar hensyn til allment anerkjente metoder som 

representerer det nåværende utviklingstrinn i teknikken. De skal oppfylle vilkårene og de tekniske parametrene angitt i  

nr. 2 og 3. 

2.  Med henblikk på å fastsette verdiene for kuldeytelse, inngangseffekt, energieffektivitetsfaktor og sesongavhengig energief-

fektfaktor, skal målinger foretas under følgende forhold: 

a)  referanseomgivelsestemperaturen ved den utendørs varmeveksleren skal være 35 °C for luftkjølte kjølere og vanninn-

takstemperaturen ved kondensatoren skal være 30 °C for vannkjølte kjølere, 

b)  utløpstemperaturen på væsken ved den innendørs varmeveksleren skal være – 25 °C for lav temperatur og – 8 °C for 

middels temperatur, 

c)  variasjonene i omgivelsestemperatur i løpet av året, som er representative for gjennomsnittlige klimaforhold i Unionen, 

og det tilsvarende antall timer da disse temperaturene forekommer, skal være som angitt i vedlegg VI tabell 6. 

d)  det skal tas hensyn til virkningen av energieffektivitetstapet som følge av sykler, avhengig av prosesskjølerens type 

kapasitetskontroll. 

 _____  
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VEDLEGG IX 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk 

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 når det gjelder kravene fastsatt i vedlegg II: 

1.  Medlemsstatenes myndigheter skal prøve bare en enhet per modell. 

2.  Modellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav fastsatt i vedlegg II dersom: 

a)  de angitte verdiene oppfyller kravene angitt i vedlegg II, 

b)  det målte volumet ikke er mer enn 3 % under den nominelle verdien, 

c)  den målte verdien for energiforbruk ikke overstiger den nominelle verdien (E24h) med mer enn 10 %. 

3.  Dersom resultatet nevnt i nr. 2 ikke oppnås, skal medlemsstatenes myndigheter prøve ytterligere tre tilfeldig utvalgte 

enheter av samme modell. Alternativt kan de tre ytterligere enhetene som velges, være av en eller flere forskjellige modeller 

som er oppført som tilsvarende produkt i den tekniske dokumentasjonen. 

4.  Modellen skal anses for å oppfylle gjeldende krav fastsatt i vedlegg II dersom: 

a)  gjennomsnittet for det målte volumet for de tre enhetene ikke ligger mer enn 3 % under den nominelle verdien, 

b)  gjennomsnittet for den målte verdien for energiforbruk ikke overstiger den nominelle verdien (E24h) med mer enn 

10 %. 

5.  Dersom resultatene nevnt i nr. 4 ikke oppnås, anses modellen og alle andre tilsvarende modeller av kjøleskap og fryseskap 

til yrkesbruk for ikke å være i samsvar med denne forordning. Medlemsstatenes myndigheter skal framlegge 

prøvingsresultatene og andre relevante opplysninger for de øvrige medlemsstatenes myndigheter og Kommisjonen innen en 

måned etter at det er truffet beslutning om at modellen ikke oppfyller kravene. 

Medlemsstatenes myndigheter skal bruke de måle- og beregningsmetodene som er fastsatt i vedlegg III og IV. 

Verifiseringstoleransene angitt i dette vedlegg gjelder bare for den verifiseringen som medlemsstatenes myndigheter foretar av 

de målte parametrene, og skal ikke brukes av leverandøren som en tillatt toleranse ved fastsettelse av verdiene i den tekniske 

dokumentasjonen. Verdiene og klassene på etiketten eller produktdatabladet skal ikke være gunstigere for leverandøren enn de 

verdiene som angis i den tekniske dokumentasjonen. 

 _____  



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/191 

 

VEDLEGG X 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål for kondenseringsaggregater 

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 når det gjelder kravene fastsatt i vedlegg V: 

1.  Medlemsstatenes myndigheter skal prøve bare en enhet per modell. 

2.  Modellen av kondenseringsaggregatet skal anses for å oppfylle gjeldende krav fastsatt i vedlegg V dersom: 

a)  de angitte verdiene oppfyller kravene angitt i vedlegg V, 

b)  for kondenseringsaggregater med en nominell kuldeytelse over 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middels 

temperatur, den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren (SEPR) ikke er mer enn 10 % under den angitte verdien, 

med punkt A målt ved nominell kuldeytelse, 

c)  for kondenseringsaggregater med en nominell kuldeytelse under 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middels 

temperatur, den nominelle effektfaktoren (COPA) ikke er mer enn 10 % under enn den angitte verdien målt ved 

nominell kuldeytelse, 

d)  for kondenseringsaggregater med en nominell kuldeytelse under 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middels 

temperatur, effektfaktorene COPB, COPc, COPD ikke er mer enn 10 % under den oppgitte verdien målt ved oppgitt 

kuldeytelse. 

3.  Dersom resultatet nevnt i nr. 2 ikke oppnås, skal medlemsstatenes myndigheter prøve ytterligere tre tilfeldig utvalgte 

enheter av samme modell. 

4.  Modellen av kondenseringsaggregatet skal anses for å oppfylle gjeldende krav fastsatt i vedlegg V dersom: 

a)  for kondenseringsaggregater med en nominell kuldeytelse over 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middels 

temperatur, gjennomsnittet for de tre enhetene for sesongavhengig energieffektivitetsfaktor (SEPR) ikke er mer enn  

10 % under den oppgitte verdien, med punkt A målt ved nominell kuldeytelse, 

b)  for kondenseringsaggregater med en nominell kuldeytelse under 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middels 

temperatur, gjennomsnittet for de tre enhetene for den nominelle effektfaktoren (COPA) ikke er mer enn 10 % under den 

angitte verdien målt ved nominell kuldeytelse, 

c)  for kondenseringsaggregater med en nominell kuldeytelse under 2 kW ved lav temperatur og 5 kW ved middels 

temperatur, gjennomsnittene for de tre enhetene for effektfaktorene COPB, COPc, COPD ikke er mer enn 10 % under den 

oppgitte verdien målt ved oppgitt kuldeytelse. 

5.  Dersom resultatene nevnt i nr. 4 ikke oppnås, anses modellen for ikke å være i samsvar med denne forordning. 

Medlemsstatenes myndigheter skal bruke de måle- og beregningsmetodene som er fastsatt i vedlegg VI. 

Verifiseringstoleransene angitt i dette vedlegg gjelder bare for den verifiseringen som medlemsstatenes myndigheter foretar av 

de målte parametrene, og skal ikke brukes av leverandøren som en tillatt toleranse ved fastsettelse av verdiene i den tekniske 

dokumentasjonen. 

 _____  
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VEDLEGG XI 

Framgangsmåte for verifisering for markedstilsynsformål for prosesskjølere 

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 når det gjelder kravene fastsatt i vedlegg VII: 

1.  Medlemsstatenes myndigheter skal prøve bare en enhet per modell. 

2.  Modellen av prosesskjøleren skal anses for å oppfylle gjeldende krav fastsatt i vedlegg VII dersom: 

a)  de angitte verdiene oppfyller kravene angitt i vedlegg VII, 

b)  den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren (SEPR) ikke er mer enn 10 % under den angitte verdien, med punkt A 

målt ved nominell kuldeytelse, 

c)  den nominelle energieffektivitetsfaktoren (EERA) ikke er mer enn 10 % under den angitte verdien, målt ved nominell 

kuldeytelse, 

3.  Dersom resultatet nevnt i nr. 2 ikke oppnås, skal medlemsstatenes myndigheter prøve ytterligere tre tilfeldig utvalgte 

enheter av samme modell. 

4.  Modellen av prosesskjøleren skal anses for å oppfylle gjeldende krav fastsatt i vedlegg VII dersom: 

a)  gjennomsnittet for de tre enhetene for den sesongavhengige energieffektivitetsfaktoren (SEPR) ikke er mer enn 10 % 

under den oppgitte verdien, med punkt A målt ved nominell kuldeytelse, 

b)  gjennomsnittet for de tre enhetene for den nominelle energieffektivitetsfaktoren (EERA) ikke er mer enn 10 % under den 

angitte verdien, målt ved nominell kuldeytelse. 

5.  Dersom resultatene nevnt i nr. 4 ikke oppnås, anses modellen for ikke å være i samsvar med denne forordning. 

Medlemsstatenes myndigheter skal bruke de måle- og beregningsmetodene som er fastsatt i vedlegg VIII. 

Verifiseringstoleransene angitt i dette vedlegg gjelder bare for den verifiseringen som medlemsstatenes myndigheter foretar av 

de målte parametrene, og skal ikke brukes av leverandøren som en tillatt toleranse ved fastsettelse av verdiene i den tekniske 

dokumentasjonen. 

 _____  
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VEDLEGG XII 

Veiledende referanseverdier nevnt i artikkel 6 

1.  På ikrafttredelsesdatoen for denne forordning ble følgende utpekt som den beste tilgjengelige teknologien på markedet for 

kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk når det gjelder deres energieffektivitetsindeks (EEI): 

 Nettovolum (liter) Årlig energiforbruk EEI 

Høyt kjøleskap 600 474,5 29,7 

Lavt kjøleskap 300 547,5 21,4 

Høyt fryseskap 600 1825 41,2 

Lavt fryseskap 200 1460 41,0 

2.  På ikrafttredelsesdatoen for denne forordning ble følgende utpekt som den beste tilgjengelige teknologien på markedet for 

kondenseringsaggregater når det gjelder nominell effektfaktor og sesongavhengig energieffektivitetsfaktor: 

Driftstemperatur Nominell kapasitet PA Faktor Referanseverdi 

Middels 

0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW COP 1,9 

1 kW < PA ≤ 5 kW COP 2,3 

5 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 3,6 

20 kW < PA ≤ 50 kW SEPR 3,5 

Lav 

0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW COP 1,0 

0,4 kW < PA ≤ 2 kW COP 1,3 

2 kW < PA ≤ 8 kW SEPR 2,0 

8 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 2,0 

3.  På ikrafttredelsesdatoen for denne forordning ble følgende utpekt som den beste tilgjengelige teknologien på markedet for 

prosesskjølere når det gjelder sesongavhengig energieffektivitetsfaktor: 

Varmeoverføringsmedium på 

kondensatorsiden 
Driftstemperatur 

Nominell kuldeytelse 

PA 
Minste SEPR-verdi 

Luft 

Middels 

PA ≤ 300 kW 3,4 

PA > 300 kW 3,7 

Lav 

PA ≤ 200 kW 1,9 

PA > 200 kW 1,95 

Vann 

Middels 

PA ≤ 300 kW 4,3 

PA > 300 kW 4,5 

Lav 

PA ≤ 200 kW 2,3 

PA > 200 kW 2,7 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 7. oktober 2014 

om endring av vedtak 2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i 

Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi 

[meddelt under dokument K(2014) 7083] 

(2014/702/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospekt-

rumpolitikk i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 2007/131/EF(2), endret ved vedtak 2009/343/EF(3), harmoniserer de tekniske vilkårene for 

radioutstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi, i Unionen. Vedtaket sikrer at radiospektrum blir tilgjengelig i hele 

Unionen på harmoniserte vilkår, fjerner hindringene for innføring av ultrabredbåndsteknologi og skaper et virkelig felles 

marked for ultrabredbåndssystemer, noe som gir betydelige stordriftsfordeler og fordeler for forbrukerne. 

2) Den raske utviklingen på det tekniske området og i bruken av radiospektrum bør på behørig måte avspeiles i reglene for 

ultrabredbåndsteknologien, slik at det europeiske samfunn kan dra nytte av nye og nyskapende anvendelser av denne 

teknologien, samtidig som det bør sikres at dette ikke får negative følger for andre spektrumbrukere. Siste versjon av 

vedtak 2007/131/EF må derfor endres. 

3) Den 28. mai 2012 ga Kommisjonen derfor Den europeiske post- og telekonferanse (CEPT) et femte mandat om 

ultrabredbåndsteknologi, i samsvar med vedtak nr. 676/2002/EF, for å avklare tekniske parametrer med henblikk på en 

mulig ajourføring av vedtak 2007/131/EF. 

4) I CEPT-rapport 45, som ble godkjent 21. juni 2013 av Komiteen for elektronisk kommunikasjon (ECC) og framlagt 

innenfor rammen av det femte mandatet, anbefalte CEPT Kommisjonen å følge en mer effektiv framgangsmåte ved 

senere endringer av vedtak 2007/131/EF, hvor det tas hensyn til beskrivelsen av interferensreduserende teknikker med 

alle relevante detaljerte parametrer i de harmoniserte europeiske standardene som er utarbeidet av Det europeiske 

standardiseringsinstitutt for telekommunikasjon (ETSI). 

5) I CEPT-rapport 45 ble det avklart under hvilke tekniske vilkår bestemte interferensreduserende teknikker gjør det mulig 

å bruke ultrabredbåndsutstyr med høyere sendeeffekt samtidig som det gis et vern tilsvarende de eksisterende allmenne 

grenseverdiene for allmenn bruk av ultrabredbånd, bruk i motorvogner og jernbanekjøretøyer samt i utstyr til 

posisjonsbestemmelse. I tillegg til anbefalingene i denne rapporten, som bør få anvendelse i hele EU, bør definisjonene 

og de tekniske parametrene for disse interferensreduserende teknikkene, som fastsatt i de relevante standardene, også 

gjøres bindende, ettersom disse teknikkene har en interferensreduserende virkning bare når de brukes med egnede 

driftsparametrer. 

6) Ultrabredbåndsutstyr om bord i luftfartøyer bør tillates bare forutsatt at det oppfyller standarder for flysikkerhet 

gjennom hensiktsmessig luftdyktighetssertifisering og andre relevante luftfartsbestemmelser, samt standarder for 

elektronisk kommunikasjon. Luftdyktighetsbeviser som er gyldige i hele Fellesskapet, utstedes av Det europeiske 

flysikkerhetsbyrå i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012(4).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 293 av 9.10.2014, s. 48, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 53/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssam-

funnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 24. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2007/131/EF av 21. februar 2007 om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker 

ultrabredbåndsteknologi (EUT L 55 av 23.2.2007, s. 33). 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/343/EF av 21. april 2009 om endring av vedtak 2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i 

Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi (EUT L 105 av 25.4.2009, s. 9). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljø-

sertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner 

(EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1). 

2018/EØS/39/24 
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7) Materialdetektorer brukes til å påvise og beskrive objekter og materialer eller ta bilder av rør, ledninger og andre 

konstruksjoner i veggene i bolighus og forretningsbygninger. CEPT har underrettet Kommisjonen om at det kan 

innføres mindre strenge grenseverdier for bruk av materialdetektorer, ettersom måten de brukes på, kombinert med 

deres svært lave utbredelse og bruksgrad, ytterligere reduserer sannsynligheten for skadelig interferens med 

radiokommunikasjonstjenester. De endrede grenseverdiene er fastsatt i ECC-beslutning ECC/DEC/(07)01 av  

30. mars 2007, endret 26. juni 2009. 

8) I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF(1) har Kommisjonen gitt de europeiske standardise-

ringsorganisasjonene mandat M/407 til å utarbeide harmoniserte standarder. Disse vil omfatte ultrabredbåndsutstyr som 

skal godkjennes i henhold til dette direktiv, og bruk av standardene vil innebære en formodning om samsvar med 

direktivets krav. Innenfor rammen av mandat M/407 fra Kommisjonen har ETSI utarbeidet de harmoniserte standardene 

EN 302 065-1 om felles tekniske krav til kortdistanseutstyr som bruker ultrabredbånd, EN 302 065-2 om krav til 

posisjonsbestemmelse med ultrabredbånd og EN 302 065-3 om krav til ultrabredbåndsutstyr til veigående kjøretøyer og 

jernbanekjøretøyer. 

9) Gjennom ECCs og ETSIs programerklæring undertegnet 20. oktober 2004 sikres samordning av utarbeidingen av 

harmoniserte standarder og reguleringsvilkårene for bruken av spektrum som er relevant for slike standarder. Som angitt 

i ECCs og ETSIs programerklæring er tekniske opplysninger om interferensreduserende teknikker fastsatt i ETSIs 

harmoniserte europeiske standarder og ECC-beslutning (06)04, og disse vil fortsette å være samordnet ved alle senere 

endringer. I kommisjonsbeslutningen bør det derfor bare angis egnede interferensreduserende teknikker. 

10) Vedtak 2007/131/EF bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2007/131/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 6, 7 og 8 lyde: 

«6. «EIRP» ekvivalent isotrop utstrålt effekt (Equivalent Isotropically Radiated Power), som er produktet av den effekt 

som sendes til antennen og antenneforsterkningen i en gitt retning i forhold til en isotrop antenne (absolutt eller isotrop 

forsterkning), 

7. «maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet», angitt som EIRP for radioutstyret målt ved en bestemt frekvens, 

gjennomsnittlig effekt per båndbreddeenhet (sentrert rundt frekvensen) som utstråles i retningen av det maksimale 

nivået under de angitte måleforholdene, 

8. «toppeffekt», angitt som EIRP, effekten i en båndbredde på 50 MHz ved frekvensen der den maksimale gjennom-

snittlige utstrålte effekten forekommer, utstrålt i retningen av det maksimale nivået under de angitte måleforholdene.» 

2) I artikkel 2 utgår nr. 9. 

3) I artikkel 2 skal nr. 11 lyde: 

«11. «samlet utstrålt spektral effekttetthet» gjennomsnittet av middelverdiene for spektral effekttetthet målt over en 

kuleflate rundt måleobjektet med en oppløsning på minst 15 grader. Detaljer om målingen er angitt i ETSI EN 302 

435,» 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets 

samsvar (EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10). 
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4) I artikkel 2 skal nytt nr. 12 og 13 lyde: 

«12. «om bord i luftfartøyer» bruk av radiosamband til intern kommunikasjon i et luftfartøy, 

13. «LT1» systemer som brukes til generell posisjonsbestemmelse av personer og gjenstander, og som kan tas i bruk uten 

lisens.» 

5) Artikkel 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

 Medlemsstatene skal tillate bruk av radiospektrum, uten interferens og uten vern, for utstyr som bruker 

ultrabredbåndsteknologi, forutsatt at utstyret oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegget, og at det brukes innendørs eller, 

dersom det brukes utendørs, ikke er tilkoplet et fast anlegg, en fast infrastruktur eller en fast utendørs antenne. Utstyr som 

bruker ultrabredbåndsteknologi som oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegget, skal også være tillatt i motorvogner og 

jernbanekjøretøyer.» 

6) Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 1. februar 2015. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 7. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 Neelie KROES 

 Visepresident 

 _____   
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VEDLEGG 

1. ALLMENN BRUK AV ULTRABREDBÅND 

Tekniske krav 

Frekvensområde Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet (EIRP) 
Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

f ≤ 1,6 GHz –90 dBm/MHz –50 dBm 

1,6 < f ≤ 2,7 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

2,7 < f ≤ 3,1 GHz –70 dBm/MHz –36 dBm 

3,1 < f ≤ 3,4 GHz –70 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) eller DAA(2) 

–36 dBm 

eller 

0 dBm 

3,4 < f ≤ 3,8 GHz –80 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) eller DAA(2) 

–40 dBm 

eller 

0 dBm 

3,8 < f ≤ 4,8 GHz –70 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) eller DAA(2) 

–30 dBm 

eller 

0 dBm 

4,8 < f ≤ 6 GHz –70 dBm/MHz –30 dBm 

6 < f ≤ 8,5 GHz –41,3 dBm/MHz 0 dBm 

8,5 < f ≤ 9 GHz –65 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av DAA(2) 

–25 dBm 

eller 

0 dBm 

9 < f ≤ 10,6 GHz –65 dBm/MHz –25 dBm 

f > 10,6 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

(1) I frekvensbåndet 3,1–4,8 GHz. Den interferensreduserende teknikken «Low Duty Cycle» (LDL) og grenseverdiene for denne er 

fastsatt i ETSI-standarden EN 302 065-1. 

(2) I frekvensbåndet 3,1–4,8 GHz og 8,5–9 GHz. Den interferensreduserende teknikken «Detect and Avoid» (DAA) og grenseverdiene 

for denne er fastsatt i ETSI-standarden EN 302 065-1. 

2. SYSTEMER FOR POSISJONSBESTEMMELSE TYPE 1 (LT1) 

Tekniske krav 

Frekvensområde Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet (EIRP) 
Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

f ≤ 1,6 GHz –90 dBm/MHz –50 dBm 

1,6 < f ≤ 2,7 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

2,7 < f ≤ 3,4 GHz –70 dBm/MHz –36 dBm 

3,4 < f ≤ 3,8 GHz –80 dBm/MHz –40 dBm 
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Tekniske krav 

Frekvensområde Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet (EIRP) 
Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

3,8 < f ≤ 6,0 GHz –70 dBm/MHz –30 dBm 

6 < f ≤ 8,5 GHz –41,3 dBm/MHz 0 dBm 

8,5 < f ≤ 9 GHz –65 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av DAA(1) 

–25 dBm 

eller 

0 dBm 

9 < f ≤ 10,6 GHz –65 dBm/MHz –25 dBm 

f > 10,6 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

(1) Den interferensreduserende teknikken «Detect and Avoid» (DAA) og grenseverdiene for denne er fastsatt i ETSI-standarden EN 302 

065-2. 

3. ULTRABREDBÅNDSUTSTYR MONTERT I VEIGÅENDE KJØRETØYER OG JERNBANEKJØRETØYER 

Tekniske krav 

Frekvensområde Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet (EIRP) 
Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

f ≤ 1,6 GHz –90 dBm/MHz –50 dBm 

1,6 < f ≤ 2,7 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

2,7 < f ≤ 3,1 GHz –70 dBm/MHz –36 dBm 

3,1 < f ≤ 3,4 GHz –70 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) + e.l.(4) 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av TPC(3) + DAA(2) + e.l.(4) 

–36 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

3,4 < f ≤ 3,8 GHz –80 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) + e.l.(4) 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av TPC(3) + DAA(2) + e.l.(4) 

–40 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

3,8 < f ≤ 4,8 GHz –70 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) + e.l.(4) 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av TPC(3) + DAA(2) + e.l.(4) 

–30 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

4,8 < f ≤ 6 GHz –70 dBm/MHz –30 dBm 

6 < f ≤ 8,5 GHz –53,3 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av LDC(1) + e.l.(4) 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av TPC(3) + e.l.(4) 

–13,3 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 
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Tekniske krav 

Frekvensområde Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet (EIRP) 
Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

8,5 < f ≤ 9 GHz –65 dBm/MHz 

eller 

–41,3 dBm/MHz ved bruk av TPC(3) + DAA(2) + e.l.(4) 

–25 dBm 

eller 

≤ 0 dBm 

9 < f ≤ 10,6 GHz –65 dBm/MHz –25 dBm 

f > 10,6 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

(1) Den interferensreduserende teknikken «Low Duty Cycle» (LDC) og grenseverdiene for denne er fastsatt i ETSI-standarden EN 302 

065-3. 

(2) Den interferensreduserende teknikken «Detect and Avoid» (DAA) og grenseverdiene for denne er fastsatt i ETSI-standarden EN 302 

065-3. 

(3) Den interferensreduserende teknikken «Transmit Power Control» (TPC) og grenseverdiene for denne er fastsatt i ETSI-standarden 

EN 302 065-3. 

(4) En ytre grenseverdi (exterior limit – e.l.) på ≤ –53,3 dBm/MHz kreves. Den ytre grenseverdien er fastsatt i ETSI-standarden EN 302 

065-3. 

4. ULTRABREDBÅND OM BORD I LUFTFARTØYER 

Verdiene for maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet (EIRP) og maksimal toppeffekt (EIRP) for kortdistanseutstyr 

som bruker ultrabredbåndsteknologi, med eller uten bruk av interferensreduserende teknikker, er angitt i tabellen 

nedenfor. 

Tekniske krav 

Frekvensområde 

Maksimal gjennomsnittlig 

spektral effekttetthet 

(EIRP) 

Maksimal toppeffekt 

(EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

Krav til interferensreduserende teknikker 

f ≤ 1,6 GHz –90 dBm/MHz –50 dBm  

1,6 < f ≤ 2,7 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm  

2,7 < f ≤ 3,4 GHz –70 dBm/MHz –36 dBm  

3,4 < f ≤ 3,8 GHz –80 dBm/MHz –40 dBm  

3,8 < f ≤ 6,0 GHz –70 dBm/MHz –30 dBm  

6,0 < f ≤ 6,650 GHz –41,3 dBm/MHz 0 dBm  

6,650 < f ≤ 6,6752 GHz –62,3 dBm/MHz –21 dBm Et dempingsfilter på 21 dB bør benyttes for 

å nå et nivå på –62,3 dBm/MHz(1) 

6,6752 < f ≤ 8,5 GHz –41,3 dBm/MHz 0 dBm 7,25–7,75 GHz (FSS- og MetSat-vern 

(7,45–7,55 GHz))(1)(2) 

7,75–7,9 GHz (MetSat-vern)(1)(3) 

8,5 < f ≤ 10,6 GHz –65 dBm/MHz –25 dBm  

f > 10,6 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm  

(1) Alternative interferensreduserende teknikker som gir tilsvarende vern, f.eks. bruk av skjermede vinduer, kan være en løsning. 

(2) 7,25–7,75 GHz (FSS-vern – tjenester fra geostasjonær satellitt) og 7,45–7,55 GHz (MetSat-vern – meteorologisk satellitt): –51,3–20 

* log10(10 [km] / x [km]) (dBm/MHz) for høyder over bakken som overstiger1 000 m, der x er luftfartøyets høyde over bakken i 

kilometer, og –71,3 dBm/MHz for høyder over bakken på 1 000 m og lavere. 

(3) 7,75–7,9 GHz (MetSat-vern – meteorologisk satellitt): –44,3–20 * log10(10 [km] / x [km]) (dBm/MHz) for høyder over bakken som 

overstiger1 000 m, der x er luftfartøyets høyde over bakken i kilometer, og –64,3 dBm/MHz for høyder over bakken på 1 000 m og 

lavere. 
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5. MATERIALDETEKTORER SOM BRUKER ULTRABREDBÅNDSTEKNOLOGI 

5.1. Materialdetektorer 

Materialdetektorer som tillates i henhold til denne beslutning, skal oppfylle følgende krav: 

— Faste anlegg (anvendelse A): 

— Senderen skal slå seg av dersom maskinen ikke er i bruk («driftssensor»). 

— Senderen skal bruke TPC med et dynamisk område på 10 dB, som beskrevet i den harmoniserte standarden EN 

302 498-2 for ODC-anvendelser (Object Discrimination and Characterisation), 

— Senderen skal være montert på et fast anlegg. 

— Mobile anlegg (anvendelse B): 

— Senderen skal være på bare dersom den betjenes manuelt med en bryter uten sperre (den kan f.eks. ha en sensor 

som registrerer brukerens hånd) og er i kontakt med eller i umiddelbar nærhet av materialet som undersøkes, og 

dersom utstrålingen rettes mot gjenstanden (f.eks. målt ved hjelp av en avstandssensor eller nødvendiggjort av 

den mekaniske konstruksjonen), 

— Senderen skal slå seg av dersom maskinen ikke er i bruk («driftssensor»). 

Stråling fra materialdetektorer som tillates i henhold til denne beslutning, skal begrenses til et minimum og i alle tilfeller 

ikke overskride grenseverdiene for EIRP-tetthet i tabellen nedenfor. For mobile anlegg (anvendelse B) må overholdelse 

av grenseverdiene i tabellen nedenfor sikres ved å bruke detektoren på en representativ konstruksjon av materialet som 

undersøkes (f.eks. en representativ vegg som definert i ETSI EN 302 435-1 eller ETSI EN 302 498-1). 

Frekvensområde 

Faste anlegg (anvendelse A) 

Mobile anlegg (anvendelse B) 

Maksimal gjennomsnittlig spektral 

effekttetthet (EIRP) 

Maksimal gjennomsnittlig 

spektral effekttetthet 

(EIRP) 

Maksimal gjennomsnittlig spektral 

effekttetthet (EIRP) i 

horisontalplanet 

(–20° til 30° elevasjon) 

Under 1,73 GHz –85 dBm/MHz –85 dBm/MHz 

1,73–2,2 GHz –65 dBm/MHz –70 dBm/MHz –70 dBm/MHz 

2,2–2,5 GHz –50 dBm/MHz –50 dBm/MHz 

2,5–2,69 GHz –65 dBm/MHz(1) –70 dBm/MHz –65 dBm/MHz(1)(2) 

2,69–2,7 GHz –55 dBm/MHz –75 dBm/MHz –70 dBm/MHz(3) 

2,7–2,9 GHz –50 dBm/MHz –70 dBm/MHz –70 dBm/MHz 

2,9–3,4 GHz –50 dBm/MHz –70 dBm/MHz –70 dBm/MHz(1) 

3,4–3,8 GHz –50 dBm/MHz –70 dBm/MHz –50 dBm/MHz(2)(3) 

3,8–4,8 GHz –50 dBm/MHz –50 dBm/MHz 

4,8–5 GHz –55 dBm/MHz –75 dBm/MHz –55 dBm/MHz(2)(3) 

5–5,25 GHz –50 dBm/MHz –50 dBm/MHz 

5,25–5,35 GHz –50 dBm/MHz –60 dBm/MHz –60 dBm/MHz 

5,35–5,6 GHz –50 dBm/MHz –50 dBm/MHz 

5,6–5,65 GHz –50 dBm/MHz –65 dBm/MHz –65 dBm/MHz 
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Frekvensområde 

Faste anlegg (anvendelse A) 

Mobile anlegg (anvendelse B) 

Maksimal gjennomsnittlig spektral 

effekttetthet (EIRP) 

Maksimal gjennomsnittlig 

spektral effekttetthet 

(EIRP) 

Maksimal gjennomsnittlig spektral 

effekttetthet (EIRP) i 

horisontalplanet 

(–20° til 30° elevasjon) 

5,65–5,725 GHz –50 dBm/MHz –60 dBm/MHz –60 dBm/MHz 

5,725–8,5 GHz –50 dBm/MHz –50 dBm/MHz 

8,5–10,6 GHz –65 dBm/MHz –65 dBm/MHz 

Over 10,6 GHz –85 dBm/MHz –85 dBm/MHz 

Toppeffekten (i dBm) målt i en båndbredde på 50 MHz skal være mindre enn en grenseverdi som er resultatet av å legge sammen en 

omregningsfaktor (25 dB) og grenseverdien for «maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet» (i dBm/MHz).  

(1)  Utstyr med en lytt før tale-mekanisme (Listen Before Talk – LBT) som beskrevet i den harmoniserte standarden EN 302 498-2, kan 

brukes i frekvensområdene 2,5–2,69 GHz og 2,9–3,4 GHz med en maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet på –50 dBm/MHz.  

(2)  For å verne radiotjenestene må mobile anlegg (anvendelse B) oppfylle følgende krav til samlet utstrålt spektral effekttetthet:  

a)  i frekvensområdene 2,5–2,69 GHz og 4,8–5 GHz må samlet utstrålt spektral effekttetthet være 10 dB lavere enn maksimal 

gjennomsnittlig spektral effekttetthet,  

b)  i frekvensområdet 3,4–3,8 GHz må samlet utstrålt spektral effekttetthet være 5 dB lavere enn maksimal gjennomsnittlig spektral 

effekttetthet.  

(3)  Begrensning av sendetiden til 10 % per sekund. 

5.2.  Utstyr til byggematerialanalyse (BMA) 

1. Utstyr til byggematerialanalyse som tillates i henhold til denne beslutning, skal oppfylle følgende krav: 

a) Senderen skal være på bare dersom den betjenes manuelt med en bryter uten sperre og er i kontakt med eller i 

umiddelbar nærhet av materialet som undersøkes, og dersom utstrålingen rettes mot gjenstanden. 

b) BMA-senderen skal slås av etter høyst 10 sekunder uten bevegelse. 

c) Samlet utstrålt spektral effekttetthet må være 5 dB lavere enn grenseverdiene for maksimal gjennomsnittlig spektral 

effekttetthet i tabellen nedenfor. 

2. Stråling fra BMA-utstyr skal begrenses til et minimum og i alle tilfeller ikke overskride grenseverdiene for maksimal 

effekt i tabellen nedenfor når BMA-utstyret plasseres på en representativ vegg som definert i ETSI-standardene EN 302 

435-1 og EN 302 498-2. 

Tekniske krav 

Frekvensområde 
Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet 

(EIRP) 

Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

Under 1,73 GHz –85 dBm/MHz(1) –45 dBm 

1,73–2,2 GHz –65 dBm/MHz –25 dBm 

2,2–2,5 GHz –50 dBm/MHz –10 dBm 

2,5–2,69 GHz –65 dBm/MHz(1) –25 dBm 

2,69–2,7 GHz –55 dBm/MHz(2) –15 dBm 

2,7–3,4 GHz –70 dBm/MHz(1) –30 dBm 

3,4–4,8 GHz –50 dBm/MHz –10 dBm 
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Tekniske krav 

Frekvensområde 
Maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet 

(EIRP) 

Maksimal toppeffekt (EIRP) 

(definert innen 50 MHz) 

4,8–5 GHz –55 dBm/MHz(2) –15 dBm 

5–8,5 GHz –50 dBm/MHz –10 dBm 

Over 8,5 GHz –85 dBm/MHz –45 dBm 

(1)  Utstyr med en lytt før tale-mekanisme (Listen Before Talk – LBT) som beskrevet i den harmoniserte standarden EN 302 435-1, kan 

brukes i frekvensområdet 1,215–1,73 GHz med en maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet på –70 dBm/MHz og i 

frekvensområdene 2,5–2,69 GHz og 2,7–3,4 GHz med en maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet på –50 dBm/MHz. 

(2)  For å verne frekvensbåndene for radioastronomitjenester 2,69–2,7 GHz og 4,8–5 GHz må samlet utstrålt spektral effekttetthet være 

under –65 dBm/MHz. 

 



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/203 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1998 

av 5. november 2015 

om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av de felles grunnleggende standardene 

for luftfartssikkerhet(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 

sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) nr. 300/2008 skal Kommisjonen vedta detaljerte tiltak for 

gjennomføring av de felles grunnleggende standardene omhandlet i forordningens artikkel 4 nr. 1 og av de allmenne 

tiltakene omhandlet i forordningens artikkel 4 nr. 2, som har som mål å utfylle de felles grunnleggende standardene. 

2) Dersom tiltakene inneholder følsomme sikkerhetsopplysninger, bør de behandles i samsvar med kommisjonsbeslutning 

(EU, Euratom) 2015/444(2), som fastsatt i artikkel 18 bokstav a) i forordning (EF) nr. 300/2008. Tiltakene bør derfor 

vedtas ved en særskilt gjennomføringsbeslutning fra Kommisjonen rettet til medlemsstatene, og bør ikke offentliggjøres. 

3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010(3), som fastsetter tiltakene nevnt i artikkel 4 nr. 3 i forordning (EF) 

nr. 300/2008, er endret 20 ganger siden den trådte i kraft. For å sikre klarhet og rettssikkerhet bør den derfor oppheves 

og erstattes med en ny rettsakt som konsoliderer den opprinnelige rettsakten og alle endringer av den. Denne nye 

rettsakten bør også presiseres og ajourføres når det er hensiktsmessig, på bakgrunn av de praktiske erfaringene som er 

gjort, og den relevante teknologiske utviklingen. 

4) Disse tiltakene bør revideres regelmessig for å sikre at de er i samsvar med utviklingen i trusselbildet. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, nedsatt ved 

artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

De detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for beskyttelse av sivil luftfart mot ulovlige 

inngrep som setter sikkerheten i sivil luftfart i fare, nevnt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008, og de allmenne 

tiltakene som utfyller disse felles grunnleggende standardene, nevnt i artikkel 4 nr. 2 i nevnte forordning, er fastsatt i vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 14.11.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 

19.10.2017, s. 25. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) Kommisjonsbeslutning (EU, Euratom) 2015/444 av 13. mars 2015 om sikkerhetsregler for vern av graderte EU-opplysninger (EUT L 72 

av 17.3.2015, s. 53). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende 

standarder for luftfartssikkerhet (EUT L 55 av 5.3.2010, s. 1). 

2018/EØS/39/25 
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Artikkel 2 

Forordning (EF) nr. 185/2010 oppheves. Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som henvisninger til denne 

forordning. 

Artikkel 3 

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

Den får anvendelse fra 1. februar 2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 5. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

1. SIKKERHET I LUFTHAVNER 

1.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1.0.1  Med mindre annet er angitt, skal den myndighet, den lufthavnoperatør, det luftfartsselskap eller det foretak som er 

ansvarlig i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart nevnt i artikkel 10 i forordning (EF) 

nr. 300/2008, sikre gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel. 

1.0.2  I dette kapittel skal et luftfartøy, en buss, en bagasjevogn eller andre transportmidler, eller en passasjerbro, betraktes 

som en del av en lufthavn. 

I dette kapittel menes med «sikret bagasje» gjennomsøkt innsjekket avreisebagasje som er fysisk beskyttet på en måte 

som hindrer at det innføres gjenstander i den. 

1.0.3  Uten at det berører kriteriene for unntak fastsatt i del K i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009(1), kan 

vedkommende myndighet tillate særlige sikkerhetsprosedyrer eller unntak i forbindelse med beskyttelsen av og 

sikkerheten i flysideområder på dager med høyst åtte planlagte avgående flyginger, forutsatt at det skal foretas lasting, 

lossing, ombordstigning eller avstigning for bare ett luftfartøy om gangen enten i den kritiske delen av det 

sikkerhetsbegrensede området eller i en lufthavn som ikke omfattes av nr. 1.1.3. 

1.0.4  I dette vedlegg menes med «gjenstander som medbringes av andre personer enn passasjerer» eiendeler beregnet på 

personlig bruk av personen som medbringer dem. 

1.0.5  Henvisninger til tredjestater i dette kapittel og eventuelt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005 

endelig(2) omfatter andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI. 

1.1  KRAV TIL PLANLEGGING AV LUFTHAVNER 

1.1.1 Grenser 

1.1.1.1  Grensene mellom landside, flyside, sikkerhetsbegrensede områder, kritiske deler og, dersom det er relevant, 

avgrensede områder skal være klart identifiserbare i hver lufthavn, slik at det kan treffes egnede sikkerhetstiltak i hvert 

av disse områdene. 

1.1.1.2  Grensen mellom landside og flyside skal være en fysisk hindring som er klart synlig for offentligheten og hindrer 

adgang for uvedkommende. 

1.1.2 Sikkerhetsbegrensede områder 

1.1.2.1  De sikkerhetsbegrensede områdene skal omfatte minst følgende: 

a)  en del av en lufthavn som gjennomsøkte avreisende passasjerer har adgang til, 

b)  en del av en lufthavn som gjennomsøkt innsjekket avreisebagasje kan passere gjennom eller oppbevares i, med 

mindre det dreier seg om sikret bagasje, og 

c)  en del av en lufthavn som er bestemt for parkering av luftfartøyer med henblikk på ombordstigning eller lasting. 

1.1.2.2  En del av en lufthavn skal anses som et sikkerhetsbegrenset område minst i den tiden som virksomheten nevnt i 

nr. 1.1.2.1 pågår.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet i sivil 

luftfart fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 (EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7). 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005 endelig utgave om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles 

grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet som inneholder opplysninger som nevnt i artikkel 18 bokstav a) i forordning (EF) 

nr. 300/2008, og om oppheving av beslutning (2010) 774 av 13. april 2010. 
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Når det opprettes et sikkerhetsbegrenset område, skal det umiddelbart før området opprettes, utføres en 

sikkerhetsgjennomsøking av de deler som kan ha blitt kontaminert, slik at det i rimelig grad sikres at det 

sikkerhetsbegrensede området ikke inneholder forbudte gjenstander. Denne bestemmelsen skal anses for å være 

oppfylt for luftfartøyer som underkastes en sikkerhetsgjennomsøking. 

1.1.2.3  Når uvedkommende kan ha hatt adgang til sikkerhetsbegrensede områder, skal det så snart som mulig utføres en 

sikkerhetsgjennomsøking av de deler som kan ha blitt kontaminert, slik at det i rimelig grad kan sikres at ingen av 

disse delene inneholder forbudte gjenstander. Denne bestemmelsen skal anses for å være oppfylt for luftfartøyer som 

underkastes en sikkerhetsgjennomsøking. 

1.1.3 Kritiske deler av sikkerhetsbegrensede områder 

1.1.3.1  Kritiske deler skal opprettes i lufthavner der mer enn 40 personer har identitetskort som gir adgang til 

sikkerhetsbegrensede områder. 

1.1.3.2  De kritiske delene skal omfatte minst følgende: 

a)  alle deler av en lufthavn som gjennomsøkte avreisende passasjerer har adgang til, og 

b)  alle deler av en lufthavn som gjennomsøkt innsjekket avreisebagasje kan passere gjennom eller oppbevares i, med 

mindre det dreier seg om sikret bagasje. 

En del av en lufthavn skal anses som en kritisk del minst i den tiden da virksomheten nevnt i bokstav a) eller b) pågår. 

1.1.3.3  Når det opprettes en kritisk del, skal det umiddelbart før delen opprettes, utføres en sikkerhetsgjennomsøking av de 

deler som kan ha blitt kontaminert, slik at det i rimelig grad kan sikres at den kritiske delen ikke inneholder forbudte 

gjenstander. Denne bestemmelsen skal anses for å være oppfylt for luftfartøyer som underkastes en 

sikkerhetsgjennomsøking. 

1.1.3.4  Når ikke-gjennomsøkte personer eller passasjerer og besetningsmedlemmer som ankommer fra andre tredjestater enn 

dem som er oppført i tillegg 4-B, kan ha hatt adgang til kritiske deler, skal det så snart som mulig gjennomføres en 

sikkerhetsgjennomsøking av de deler som kan ha blitt kontaminert, slik at det i rimelig grad kan sikres at den kritiske 

delen ikke inneholder forbudte gjenstander. 

Nr. 1 skal anses for å være oppfylt for luftfartøyer som underkastes en sikkerhetsgjennomsøking. 

Nr. 1 får ikke anvendelse når personer som omfattes av nr. 1.3.2 og 4.1.1.7, har hatt adgang til kritiske deler. 

Når det gjelder passasjerer og besetningsmedlemmer som ankommer fra andre tredjestater enn dem som er oppført i 

tillegg 4-B, får nr. 1 anvendelse bare for de kritiske delene som benyttes av gjennomsøkt innsjekket bagasje og/eller 

gjennomsøkte avreisende passasjerer som ikke reiser med samme luftfartøy som disse passasjerene og besetnings-

medlemmene. 

1.2  ADGANGSKONTROLL 

1.2.1 Adgang til flyside 

1.2.1.1  Adgang til flyside kan gis bare dersom personer og kjøretøyer har en berettiget grunn til å være der. Omvisninger i 

lufthavnen ledsaget av autoriserte personer skal anses for å være berettiget grunn. 

1.2.1.2  For å få adgang til flyside skal en person inneha en tillatelse. 

1.2.1.3  For å få adgang til flyside skal et kjøretøy være utstyrt med en synlig passerseddel. 

1.2.1.4  Personer som befinner seg på flyside, skal på anmodning framvise sin tillatelse for kontroll.  
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1.2.2 Adgang til sikkerhetsbegrensede områder  

1.2.2.1  Adgang til sikkerhetsbegrensede områder kan gis bare dersom personer og kjøretøyer har en berettiget grunn til å være 

der. Omvisninger i lufthavnen ledsaget av autoriserte personer skal anses for å være berettiget grunn. 

1.2.2.2  For å få adgang til sikkerhetsbegrensede områder skal en person framvise en av følgende tillatelser: 

a)  et gyldig ombordstigningskort eller tilsvarende, 

b)  et gyldig identitetskort for besetningsmedlemmer, 

c)  et gyldig identitetskort for lufthavnen, 

d)  et gyldig identitetskort utstedt av vedkommende nasjonale myndighet, eller 

e)  et gyldig identitetskort som er utstedt av tilsynsmyndigheten og anerkjent av vedkommende nasjonale myndighet. 

Alternativt kan det også gis adgang etter sikker identifikasjon ved kontroll av biometriske data. 

1.2.2.3  For å få adgang til sikkerhetsbegrensede områder skal et kjøretøy være utstyrt med en synlig og gyldig passerseddel. 

1.2.2.4  Ombordstigningskortet eller tilsvarende som nevnt i nr. 1.2.2.2 bokstav a) skal kontrolleres før en person gis adgang til 

sikkerhetsbegrensede områder, slik at det i rimelig grad kan sikres at det er gyldig. 

Kortene nevnt i henholdsvis nr. 1.2.2.2 bokstav b)–e) skal kontrolleres før en person gis adgang til 

sikkerhetsbegrensede områder, slik at det i rimelig grad kan sikres at de er gyldige og tilhører innehaveren. 

Når det benyttes biometrisk identifikasjon, skal kontrollen sikre at den som ønsker adgang til sikkerhetsbegrensede 

områder, har en av tillatelsene oppført i nr. 1.2.2.2, og at denne tillatelsen er gyldig og ikke er trukket tilbake. 

1.2.2.5  For å hindre at uvedkommende får adgang til sikkerhetsbegrensede områder, skal adgangspunktene til disse områdene 

kontrolleres ved bruk av 

a)  et elektronisk system som begrenser adgangen til én person om gangen, eller 

b)  autoriserte personer som utfører adgangskontroll. 

Vedkommende myndighet kan fastsette i sitt nasjonale sikkerhetsprogram for sivil luftfart at begrensningen til én 

person om gangen i bokstav a) ikke får anvendelse på adgangspunkter som utelukkende benyttes av politi og 

tollpersonell. 

1.2.2.6  Et kjøretøys passerseddel skal kontrolleres før kjøretøyet gis adgang til sikkerhetsbegrensede områder, for å sikre at 

den er gyldig og er utstedt til kjøretøyet. 

1.2.2.7  Adgang til sikkerhetsbegrensede områder er også underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

1.2.3 Krav til identitetskort for besetningsmedlemmer i Unionen og identitetskort for lufthavner 

1.2.3.1  Identitetskort for besetningsmedlemmer ansatt i luftfartsselskaper i Unionen og identitetskort for lufthavner kan 

utstedes bare til personer som har driftsmessige behov og har vært underkastet en vandelskontroll med tilfredsstillende 

resultat i samsvar med nr. 11.1.3. 

1.2.3.2  Identitetskort for besetningsmedlemmer og identitetskort for lufthavner skal utstedes for et tidsrom på høyst fem år. 

1.2.3.3  En person som har vært underkastet en vandelskontroll uten tilfredsstillende resultat, skal umiddelbart få sitt 

identitetskort inndratt.  
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1.2.3.4  Identitetskortet skal bæres synlig minst når innehaveren befinner seg i sikkerhetsbegrensede områder. 

En person som ikke bærer sitt identitetskort synlig i sikkerhetsbegrensede områder utenom sikkerhetsbegrensede 

områder der det befinner seg passasjerer, skal anropes av de ansvarlige for gjennomføringen av nr. 1.5.1 bokstav c) og 

om nødvendig rapporteres. 

1.2.3.5  Identitetskortet skal umiddelbart leveres tilbake til den utstedende enheten 

a)  når den utstedende enheten ber om det, 

b)  ved ansettelsesforholdets opphør, 

c)  ved bytte av arbeidsgiver, 

d)  ved en endring i behovet for adgang til de områder som tillatelsen omfatter, 

e)  når kortet utløper eller 

f)  når kortet inndras. 

1.2.3.6  Den utstedende enheten skal umiddelbart underrettes om tap, tyveri eller manglende tilbakelevering av et 

identitetskort. 

1.2.3.7  Et elektronisk kort skal deaktiveres umiddelbart etter tilbakelevering, utløp, inndragelse eller underretning om tap, 

tyveri eller manglende tilbakelevering. 

1.2.3.8  Identitetskort for besetningsmedlemmer i Unionen og identitetskort for lufthavner er også underlagt 

tilleggsbestemmelsene fastsatt Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

1.2.4 Tilleggskrav til identitetskort for besetningsmedlemmer i Unionen 

1.2.4.1  Et identitetskort for et besetningsmedlem som er ansatt i et luftfartsselskap i Unionen, skal være påført 

a)  innehaverens navn og foto, 

b)  luftfartsselskapets navn, 

c)  ordet «crew» (besetning) på engelsk og 

d)  utløpsdatoen. 

1.2.5 Tilleggskrav til identitetskort for lufthavner 

1.2.5.1  Et identitetskort for en lufthavn skal være påført 

a)  innehaverens navn og foto, 

b)  navnet på innehaverens arbeidsgiver, med mindre dette er elektronisk programmert, 

c)  den utstedende enhetens navn eller lufthavnens navn, 

d)  de områder innehaveren har adgangstillatelse til, og 

e)  utløpsdatoen, med mindre dette er elektronisk programmert. 

Navnene og de områder det gis adgang til, kan erstattes med en likeverdig identifikasjon. 

1.2.5.2  For å hindre misbruk av identitetskort for lufthavner skal det innføres et system som i rimelig grad kan sikre at forsøk 

på å bruke kort som er mistet, stjålet eller ikke levert tilbake, blir oppdaget. Dersom et slikt forsøk oppdages, skal det 

treffes egnede tiltak.  
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1.2.6 Krav til passersedler for kjøretøyer 

1.2.6.1  En passerseddel for et kjøretøy kan utstedes bare dersom det er fastslått et driftsmessig behov. 

1.2.6.2  En passerseddel for et kjøretøy skal gjelde særskilt for kjøretøyet og være påført 

a)  de områder kjøretøyet har adgangstillatelse til, og 

b)  utløpsdatoen. 

Elektroniske passersedler for kjøretøyer behøver ikke være påført de områder kjøretøyet har adgangstillatelse til, og 

heller ikke utløpsdatoen, forutsatt at disse opplysningene kan avleses elektronisk og kontrolleres før det gis adgang til 

sikkerhetsbegrensede områder. 

1.2.6.3  En elektronisk passerseddel skal være festet til kjøretøyet på en slik måte at den ikke kan overføres til et annet 

kjøretøy. 

1.2.6.4  Passerseddelen skal være plassert på et godt synlig sted på kjøretøyet når kjøretøyet befinner seg på flyside. 

1.2.6.5  Passerseddelen skal umiddelbart leveres tilbake til den utstedende enheten 

a)  når den utstedende enheten ber om det, 

b)  når kjøretøyet ikke lenger skal brukes for å få adgang til flyside, eller 

c)  når passerseddelen utløper, med mindre den automatisk gjøres ugyldig. 

1.2.6.6  Den utstedende enheten skal umiddelbart underrettes om tap, tyveri eller manglende tilbakelevering av en 

passerseddel. 

1.2.6.7  En elektronisk passerseddel skal deaktiveres umiddelbart etter tilbakelevering, utløp eller underretning om tap, tyveri 

eller manglende tilbakelevering. 

1.2.6.8  For å hindre misbruk av passersedler skal det innføres et system som i rimelig grad kan sikre at forsøk på å bruke 

passersedler som er mistet, stjålet eller ikke levert tilbake, blir oppdaget. Dersom et slikt forsøk oppdages, skal det 

treffes egnede tiltak. 

1.2.6.9  Kjøretøyer som bare benyttes på flyside og ikke har tillatelse til å kjøre på offentlig vei, kan unntas fra anvendelsen av 

nr. 1.2.6.2–1.2.6.8, forutsatt at de er tydelig merket på utsiden som kjøretøyer som benyttes i driften i vedkommende 

lufthavn. 

1.2.7 Ledsaget adgang 

1.2.7.1  Besetningsmedlemmer som ikke har et gyldig identitetskort for lufthavnen, skal ledsages til enhver tid når de befinner 

seg i sikkerhetsbegrensede områder, unntatt 

a)  områder der passasjerer kan befinne seg, 

b)  områder i umiddelbar nærhet av det luftfartøyet de har ankommet med eller skal reise av sted med, 

c)  områder bestemt for besetninger, og 

d)  strekninger mellom terminalen eller adgangspunktet og det luftfartøyet besetningsmedlemmene har ankommet med 

eller skal reise av sted med. 

1.2.7.2  I ekstraordinære tilfeller kan en person unntas fra kravene i nr. 1.2.5.1 og fra forpliktelser med hensyn til 

vandelskontroll, under forutsetning av at personen ledsages til enhver tid når vedkommende befinner seg i 

sikkerhetsbegrensede områder. En person kan unntas fra kravet om å bli ledsaget dersom vedkommende viser en 

tillatelse og er innehaver av et gyldig identitetskort for lufthavnen.  
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1.2.7.3  En ledsager skal 

a)  inneha et gyldig identitetskort som nevnt i nr. 1.2.2.2 bokstav c), d) eller e), 

b)  ha tillatelse til å være ledsager i sikkerhetsbegrensede områder, 

c)  holde den eller de ledsagede personene under direkte oppsyn hele tiden, og 

d)  i rimelig grad sikre at den eller de ledsagede personene ikke bryter sikkerhetsreglene. 

1.2.7.4  Et kjøretøy kan unntas fra kravene i nr. 1.2.6 forutsatt at det ledsages til enhver tid når det befinner seg på flyside. 

1.2.7.5  Når en passasjer ikke reiser i kraft av en lufttransportavtale som fører til utstedelse av et ombordstigningskort eller 

tilsvarende, kan et besetningsmedlem som ledsager denne passasjeren, unntas fra kravene i nr. 1.2.7.3 bokstav a). 

1.2.8 Andre unntak 

Andre unntak skal være underlagt tilleggsbestemmelser fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 

8005. 

1.3  GJENNOMSØKING AV ANDRE PERSONER ENN PASSASJERER OG AV GJENSTANDER DE BRINGER MED SEG 

1.3.1 Gjennomsøking av andre personer enn passasjerer og av gjenstander de bringer med seg 

1.3.1.1  Andre personer enn passasjerer skal gjennomsøkes ved en av følgende metoder: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  metalldetektorramme (WTMD), 

c)  bombehunder, 

d)  utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD), 

e)  sikkerhetsskannere som ikke bruker ioniserende stråling, 

f)  utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) kombinert med håndholdte metalldetektorer (HHMD). 

1.3.1.2  Nr. 4.1.1.3–4.1.1.6 og 4.1.1.10–4.1.1.11 får anvendelse på gjennomsøking av andre personer enn passasjerer. 

1.3.1.3  Bombehunder og EDT-utstyr kan benyttes bare som en supplerende metode for gjennomsøking av andre personer enn 

passasjerer eller som et uforutsigbart alternativ til manuell gjennomsøking, metalldetektorramme eller sikkerhets-

skannere. 

1.3.1.4  Gjenstander som andre personer enn passasjerer bringer med seg, skal gjennomsøkes ved en av følgende metoder: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  røntgenutstyr, 

c)  systemer for påvisning av eksplosiver (EDS), 

d)  bombehunder, 

e)  utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD). 

1.3.1.5  Nr. 4.1.2.4-4.1.2.7 og nr. 4.1.2.11 får anvendelse på gjennomsøking av gjenstander som medbringes av andre personer 

enn passasjerer.  
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1.3.1.6  Bombehunder og EDT-utstyr kan benyttes bare som en supplerende metode for gjennomsøking av gjenstander som 

medbringes av andre personer enn passasjerer, eller som et uforutsigbart alternativ til manuell gjennomsøking, 

røntgenutstyr eller EDS-utstyr. 

1.3.1.7  Når andre personer enn passasjerer og medbrakte gjenstander skal gjennomsøkes ved løpende stikkprøvekontroll, skal 

vedkommende myndighet fastsette hyppigheten av slik kontroll på grunnlag av en risikovurdering. 

1.3.1.8  Gjennomsøking av andre personer enn passasjerer og av medbrakte gjenstander er også underlagt tilleggsbe-

stemmelsene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

1.3.2 Unntak og særlige framgangsmåter for gjennomsøking 

1.3.2.1  Vedkommende myndighet kan av objektive grunner tillate at andre personer enn passasjerer unntas fra gjennomsøking 

eller underkastes særlige framgangsmåter for gjennomsøking, forutsatt at de ledsages av en person som har tillatelse til 

å være ledsager i samsvar med nr. 1.2.7.3. 

1.3.2.2  Gjennomsøkte personer som ikke er passasjerer, og som midlertidig forlater kritiske deler, kan unntas fra 

gjennomsøking når de kommer tilbake, forutsatt at de har vært under konstant oppsyn av autoriserte personer på en 

måte som er tilstrekkelig til at det i rimelig grad kan utelukkes at de bringer forbudte gjenstander inn i de kritiske 

delene. 

1.3.2.3  Unntak og særlige framgangsmåter for gjennomsøking er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommi-

sjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

1.4  UNDERSØKELSE AV KJØRETØYER 

1.4.1 Kjøretøyer som innpasserer til kritiske deler 

1.4.1.1  Alle kjøretøyer skal undersøkes før de får innpassere til kritiske deler. Etter undersøkelsen skal de beskyttes mot 

ulovlige inngrep fram til de innpasserer til kritiske deler. 

1.4.1.2  Kjøretøyets fører og eventuelle passasjerer skal ikke oppholde seg i kjøretøyet mens det undersøkes. De skal pålegges 

å ta sine personlige eiendeler med seg ut av kjøretøyet for å få dem gjennomsøkt. 

1.4.1.3  Det skal fastsettes metoder for å sikre tilfeldig utvelging av de områdene som skal undersøkes. 

1.4.1.4  Kjøretøyer som innpasserer til kritiske deler, er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

1.4.2 Kjøretøyer som innpasserer til andre sikkerhetsbegrensede områder enn kritiske deler 

1.4.2.1  Kjøretøyets fører og eventuelle passasjerer skal ikke oppholde seg i kjøretøyet mens det undersøkes. De skal pålegges 

å ta sine personlige eiendeler med seg ut av kjøretøyet for å få dem gjennomsøkt. 

1.4.2.2  Det skal fastsettes metoder for å sikre tilfeldig utvelging av de kjøretøyene og områdene som skal undersøkes. 

1.4.2.3  Kjøretøyer som innpasserer til andre sikkerhetsbegrensede områder enn kritiske deler, er også underlagt 

tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

1.4.3 Undersøkelsesmetoder 

1.4.3.1  En manuell gjennomsøking skal bestå av en grundig manuell kontroll av de utvalgte områdene, herunder deres 

innhold, slik at det i rimelig grad kan sikres at de ikke inneholder forbudte gjenstander. 

1.4.3.2  Følgende metoder kan bare brukes som supplerende undersøkelsesmetoder: 

a)  bombehunder og 

b)  utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD).  
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1.4.3.3  Undersøkelsesmetodene er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

K(2015) 8005. 

1.4.4 Unntak og særlige undersøkelsesprosedyrer 

1.4.4.1  Vedkommende myndighet kan av objektive grunner tillate at kjøretøyer unntas fra undersøkelse eller underkastes 

særlige undersøkelsesprosedyrer, forutsatt at de ledsages av en person som har tillatelse til å være ledsager i samsvar 

med nr. 1.2.7.3. 

1.4.4.2  Unntak og særlige undersøkelsesprosedyrer er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

1.5  OVERVÅKING, PATRULJERING OG ANDRE FORMER FOR FYSISK KONTROLL 

1.5.1  Det skal gjennomføres overvåking eller patruljering for å føre tilsyn med 

a)  grensene mellom landside, flyside, sikkerhetsbegrensede områder, kritiske deler og, dersom det er relevant, 

avgrensede områder, 

b)  områder i og i nærheten av terminalen der offentligheten har adgang, herunder parkeringsområder og kjørebaner, 

c)  at personer som befinner seg i andre sikkerhetsbegrensede områder enn områder der det befinner seg passasjerer, 

synlig bærer gyldige identitetskort, 

d)  at kjøretøyer som befinner seg på flyside, er utstyrt med synlige og gyldige passersedler, og 

e)  innsjekket bagasje, frakt og post, forsyninger til flygingen samt luftfartsselskapers post og materiell som befinner 

seg i kritiske deler i påvente av lasting. 

1.5.2  Hyppigheten av og metodene for overvåking og patruljering skal fastsettes på grunnlag av en risikovurdering, og skal 

godkjennes av vedkommende myndighet. De skal ta hensyn til 

a)  lufthavnens størrelse, herunder antallet og arten av flyginger, 

b)  lufthavnens utforming, særlig det innbyrdes forholdet mellom områdene som er opprettet i lufthavnen, og 

c)  mulighetene og begrensningene ved metodene for overvåking og patruljering. 

De deler av risikovurderingen som gjelder hyppigheten av og metodene for overvåking og patruljering, skal på 

anmodning stilles til rådighet skriftlig med henblikk på samsvarskontroll. 

1.5.3  Overvåking og patruljering skal ikke følge et forutsigbart mønster. Kontroll av identitetskorts gyldighet skal skje i 

form av stikkprøver. 

1.5.4  Det skal treffes tiltak som avskrekker personer fra ulovlig passering av sikkerhetskontrollpunkter, og som, dersom slik 

ulovlig passering skjer, gjør det mulig raskt å håndtere den ulovlige passeringen og avhjelpe dens konsekvenser. 

1.6  FORBUDTE GJENSTANDER 

1.6.1  Andre personer enn passasjerer skal ikke tillates å medbringe gjenstander oppført i tillegg 1-A inn i 

sikkerhetsbegrensede områder. 

1.6.2  Et unntak fra nr. 1.6.1 kan innrømmes på det vilkår at personen har tillatelse til å medbringe forbudte gjenstander inn i 

sikkerhetsbegrensede områder for det formål å utføre arbeid som er absolutt nødvendig for driften av lufthavnanlegg 

eller luftfartøyer, eller for utførelsen av oppgaver under flygingen.  
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1.6.3  For å fastslå om en person har tillatelse til å medbringe én eller flere av gjenstandene oppført i tillegg 1-A, 

a)  skal personen ha en tillatelse til å medbringe den. Tillatelsen skal enten framgå av identitetskortet som gir adgang 

til sikkerhetsbegrensede områder, eller av en særskilt skriftlig erklæring. Tillatelsen skal angi den eller de 

gjenstandene som kan medbringes, enten som en kategori eller som en særskilt gjenstand. Dersom tillatelsen er 

angitt på identitetskortet, skal den være gjenkjennelig bare for den som trenger denne informasjonen, eller 

b)  skal det være innført et system ved sikkerhetskontrollpunktene som angir hvilke personer som har tillatelse til å 

medbringe gjenstanden(e), enten som en kategori eller som en særskilt gjenstand. 

1.6.4  Dette skal fastslås før personen får tillatelse til å medbringe den eller de berørte gjenstandene inn i 

sikkerhetsbegrensede områder eller om bord på et luftfartøy, eller når personen kontrolleres av personer som overvåker 

eller patruljerer i henhold til nr. 1.5.1 bokstav c). 

1.6.5  Gjenstander oppført i tillegg 1-A kan oppbevares i sikkerhetsbegrensede områder, forutsatt at de oppbevares under 

sikre forhold. Gjenstander oppført i bokstav c), d) og e) i tillegg 4-C kan oppbevares i sikkerhetsbegrensede områder, 

forutsatt at de ikke er tilgjengelige for passasjerer. 

TILLEGG 1-A 

ANDRE PERSONER ENN PASSASJERER 

LISTE OVER FORBUDTE GJENSTANDER 

a) skytevåpen og andre innretninger som avfyrer prosjektiler – innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, forårsake 

alvorlige skader ved å avfyre et prosjektil, herunder 

— alle typer skytevåpen, f.eks. pistoler, revolvere, rifler og haglgeværer, 

— lekepistoler, kopier og etterligninger av skytevåpen som kan forveksles med virkelige våpen, 

— deler til skytevåpen, unntatt kikkertsikter, 

— trykkluft- og CO2-drevne skytevåpen, f.eks. luftpistoler og luftgeværer, 

— signalpistoler og startpistoler, 

— buer, armbrøster og piler, 

— harpungeværer, 

— spretterter og slynger; 

b) bedøvende innretninger — innretninger som er utformet spesielt for å bedøve eller lamme, herunder: 

— elektrosjokkvåpen, f.eks. elektrosjokkpistoler og elektrosjokkbatonger, 

— innretninger til bedøving og avliving av dyr, 

— bedøvende og lammende kjemikalier, gasser og sprayer, f.eks. tåregass, pepperspray, syreholdig spray og spray mot 

skadedyr; 

c) eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger — eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger som kan, eller 

som tilsynelatende kan, forårsake alvorlige skader eller utgjøre en trussel mot luftfartøyets sikkerhet, herunder 

— ammunisjon, 

— fenghetter,  
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— detonatorer og lunter, 

— kopier eller etterligninger av eksplosive innretninger, 

— miner, granater og andre militære eksplosiver, 

— fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr, 

— røykbomber og røykpatroner, 

— dynamitt, krutt og plastiske eksplosiver; 

d)  alle andre gjenstander som kan brukes til å forårsake alvorlige skader, og som ikke vanligvis brukes i sikkerhetsbegrensede 

områder, f.eks. kampsportsutstyr, sverd, sabler osv. 

2. AVGRENSEDE OMRÅDER I LUFTHAVNER 

Ingen bestemmelser i denne forordning. 

3. SIKKERHET KNYTTET TIL LUFTFARTØYET 

3.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

3.0.1  Med mindre annet er angitt, skal et luftfartsselskap sikre gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel med hensyn 

til sine luftfartøyer. 

3.0.2  Tredjestater som anvender sikkerhetsstandarder anerkjent som likeverdige med de felles grunnleggende standardene 

for sikkerhet for luftfartøyer, er oppført i tillegg 3-B. 

3.0.3  Et luftfartøy behøver ikke å underkastes en sikkerhetssjekk. Det skal underkastes en sikkerhetsgjennomsøking i 

samsvar med nr. 3.1. 

3.0.4  Et luftfartsselskap skal på anmodning bli underrettet av lufthavnoperatøren om dets luftfartøy befinner seg i en kritisk 

del. I tvilstilfeller skal det antas at luftfartøyet befinner seg i en annen del enn en kritisk del. 

3.0.5  Når et område ikke lenger anses for å være en kritisk del på grunn av en endring i sikkerhetsstatus, skal lufthavnen 

underrette de berørte luftfartsselskapene om dette. 

3.0.6  Henvisninger til tredjestater i dette kapittel og eventuelt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005 

omfatter andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke 

omfattes av traktatens tredje del avdeling VI. 

3.1  SIKKERHETSGJENNOMSØKING AV LUFTFARTØY 

3.1.1 Tilfeller der det skal utføres en sikkerhetsgjennomsøking av et luftfartøy 

3.1.1.1  Et luftfartøy skal alltid underkastes en sikkerhetsgjennomsøking når det er grunn til å anta at uvedkommende kan ha 

hatt adgang til det. 

3.1.1.2  En sikkerhetsgjennomsøking av et luftfartøy skal bestå av en undersøkelse av nærmere angitte deler av luftfartøyet 

som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

3.1.1.3  Et luftfartøy som ankommer en kritisk del fra en tredjestat som ikke er oppført i tillegg 3-B, skal underkastes en 

sikkerhetsgjennomsøking etter at passasjerene har forlatt området som skal gjennomsøkes, og/eller lasterommet er 

losset. 

3.1.1.4  Et luftfartøy som ankommer fra en medlemsstat der det har vært i transitt etter å ha ankommet fra en tredjestat som 

ikke er oppført i tillegg 3-B, skal anses som et luftfartøy som ankommer fra en tredjestat.  
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3.1.1.5  Når det bør utføres en sikkerhetsgjennomsøking av et luftfartøy, er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

3.1.2 Framgangsmåte for sikkerhetsgjennomsøking av et luftfartøy 

Framgangsmåten for sikkerhetsgjennomsøking av et luftfartøy er også underlagt bestemmelsene fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

3.1.3 Opplysninger om sikkerhetsgjennomsøkingen av et luftfartøy 

Følgende opplysninger om sikkerhetsgjennomsøking av en avgående flyging skal registreres og oppbevares et annet 

sted enn i luftfartøyet så lenge flygingen varer, men i minst 24 timer: 

a)  rutenummer og 

b)  foregående flygings avgangslufthavn.  

Dersom det er utført en sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøyet, skal også følgende opplysninger gis: 

c)  dato og klokkeslett for sikkerhetsgjennomsøkingen og 

d)  navnet og underskriften til personen med ansvar for sikkerhetsgjennomsøkingen. 

3.2  BESKYTTELSE AV LUFTFARTØYER 

3.2.1 Beskyttelse av luftfartøyer – allment 

3.2.1.1  Uansett hvor i en lufthavn et luftfartøy er parkert, skal luftfartøyets ytterdører beskyttes mot ulovlig adgang ved å 

a)  sikre at personer som ulovlig forsøker å få adgang, raskt konfronteres, 

b)  holde luftfartøyets ytterdører lukket. Når et luftfartøy befinner seg i en kritisk del, skal ytterdører som ikke er 

tilgjengelige for personer på bakken, anses som lukket dersom hjelpemidler for adgang er fjernet og plassert 

tilstrekkelig langt fra luftfartøyet til med rimelighet å hindre at personer får adgang, 

c)  bruke elektroniske systemer som umiddelbart påviser ulovlig adgang, eller 

d)  ha et elektronisk adgangssystem med identitetskort for lufthavnen ved alle dører som leder direkte til 

passasjerbroen, i tilknytning til en åpen luftfartøydør, som bare gir adgang for personer som har fått opplæring i 

samsvar med nr. 11.2.3.7. Disse personene skal sikre at ulovlig adgang forhindres når de bruker døren, 

3.2.1.2  Nr. 3.2.1.1 får ikke anvendelse på luftfartøyer som er parkert i en hangar som er låst eller på annen måte beskyttet mot 

ulovlig adgang. 

3.2.2 Ytterligere beskyttelse av luftfartøyer med lukkede ytterdører som befinner seg i en annen del enn en kritisk del 

3.2.2.1  Når ytterdørene er lukket og luftfartøyet befinner seg i en annen del enn en kritisk del, skal hver ytterdør også 

a)  atskilles fra hjelpemidler for adgang, 

b)  forsegles, 

c)  låses eller 

d)  overvåkes.  
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Bokstav a) får ikke anvendelse på dører som er tilgjengelige for personer på bakken. 

3.2.2.2  Dersom hjelpemidler for adgang fjernes fra dører som ikke er tilgjengelige for personer på bakken, skal de plasseres 

tilstrekkelig langt fra luftfartøyet til med rimelighet å hindre adgang. 

3.2.2.3  Dersom ytterdørene er låst, skal bare personer med et driftsmessig behov kunne låse dem opp. 

3.2.2.4  Dersom ytterdørene overvåkes, skal overvåkingen sikre at ulovlig adgang til luftfartøyet umiddelbart oppdages. 

3.2.2.5  Beskyttelse av luftfartøyer med lukkede ytterdører som befinner seg i en annen del enn en kritisk del, er også underlagt 

tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

TILLEGG 3-A 

SIKKERHETSGJENNOMSØKING AV LUFTFARTØY 

Nærmere bestemmelser om sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøy er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

K(2015) 8005. 

TILLEGG 3-B 

SIKKERHET KNYTTET TIL LUFTFARTØYET 

TREDJESTATER SAMT OVERSJØISKE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, SOM ER ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

Med hensyn til luftfartøysikkerhet er følgende tredjestater samt andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI, anerkjent for anvendelse av 

sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene: 

De forente stater 

Færøyene, når det gjelder Vagar lufthavn 

Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey 

Jersey 

Isle of Man 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på den 

generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i tredje-

staten eller andre berørte stater eller territorier. 

4. PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE 

4.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

4.0.1  Med mindre annet er angitt, skal den myndighet, den lufthavnoperatør, det luftfartsselskap eller det foretak som er 

ansvarlig i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart nevnt i artikkel 10 i forordning (EF) 

nr. 300/2008, sikre gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel.  
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4.0.2  Tredjestater som anvender sikkerhetsstandarder anerkjent som likeverdige med de felles grunnleggende standardene 

med hensyn til sikkerhet for passasjerer og håndbagasje, er oppført i tillegg 4-B. 

4.0.3  Passasjerer og deres håndbagasje som ankommer fra en medlemsstat der luftfartøyet har vært i transitt etter å ha 

ankommet fra en tredjestat som ikke er oppført i tillegg 4-B, skal anses som passasjerer og håndbagasje som 

ankommer fra en tredjestat, med mindre det foreligger en bekreftelse på at disse passasjerene og deres håndbagasje er 

blitt gjennomsøkt i nevnte medlemsstat. 

4.0.4  I dette vedlegg menes med: 

a) «væsker, aerosoler og geler» masser, lotion, blandinger av væsker og faste stoffer og innholdet i trykkbeholdere, 

f.eks. tannkrem, hårgelé, drikke, suppe, sirup, parfyme, barberskum og andre produkter med lignende konsistens, 

b) «forseglingspose» pose som er i samsvar med Den internasjonale organisasjon for sivil luftfarts anbefalte 

retningslinjer for sikkerhetskontroll, 

c) «systemer for påvisning av flytende eksplosiver (LEDS)» utstyr som kan påvise farlige materialer som overholder 

bestemmelsene i nr. 12.7 i vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

4.0.5  Henvisninger til tredjestater i dette kapittel og eventuelt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005 

omfatter andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke 

omfattes av traktatens tredje del avdeling VI. 

4.1  GJENNOMSØKING AV PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE 

4.1.1 Gjennomsøking av passasjerer 

4.1.1.1  Før gjennomsøking skal passasjerene ta av seg frakker, kapper, kåper og jakker, som skal gjennomsøkes som 

håndbagasje. Kontrolløren kan eventuelt anmode passasjerene om å ta av seg ytterligere plagg. 

4.1.1.2  Passasjerene skal gjennomsøkes ved hjelp av minst én av følgende metoder: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  metalldetektorramme (WTMD) 

c)  bombehunder, 

d)  utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD), 

e)  sikkerhetsskannere som ikke bruker ioniserende stråling, 

f)  ETD-utstyr kombinert med håndholdte metalldetektorer (HHMD). 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om passasjeren bringer med seg forbudte gjenstander, skal passasjeren nektes 

adgang til sikkerhetsbegrensede områder eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet. 

4.1.1.3  Når det utføres en manuell gjennomsøking, skal den utføres slik at det i rimelig grad kan sikres at personen ikke 

bringer med seg forbudte gjenstander. 

4.1.1.4  Når metalldetektorrammens alarm utløses, skal årsaken avklares. 

4.1.1.5  Håndholdt metalldetektor (HHMD) kan brukes bare som supplerende hjelpemiddel ved gjennomsøking. Den skal 

ikke brukes i stedet for manuell gjennomsøking. 

4.1.1.6  Dersom det tillates at et levende dyr fraktes i et luftfartøys kabin, skal det gjennomsøkes enten som passasjer eller 

som håndbagasje.  
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4.1.1.7  Vedkommende myndighet kan fastsette kategorier av passasjerer som av objektive grunner skal underkastes særlige 

framgangsmåter for gjennomsøking eller kan unntas fra gjennomsøking. Kommisjonen skal underrettes om de 

fastsatte kategoriene. 

4.1.1.8  Gjennomsøkingen av passasjerer er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens gjennomførings-

beslutning K(2015) 8005. 

4.1.1.9  Bombehunder og ETD-utstyr kan bare brukes som supplerende hjelpemidler ved gjennomsøking. 

4.1.1.10  Når det benyttes sikkerhetsskanner med operatør i henhold til nr. 12.11.1 annet ledd til gjennomsøking av passasjerer, 

skal følgende minstekrav være oppfylt: 

a)  Sikkerhetsskannere skal ikke lagre, oppbevare, kopiere, skrive ut eller hente bilder. Et bilde som er generert under 

gjennomsøkingen, kan imidlertid oppbevares i så lang tid som operatøren trenger for å analysere det, og skal 

slettes så snart passasjeren er klarert. All uautorisert tilgang til og bruk av bildet er forbudt og skal forhindres. 

b)  Operatøren som analyserer bildet, skal være plassert på et sted der det ikke er mulig for vedkommende å se 

passasjeren som gjennomsøkes. 

c)  Enhver teknisk innretning som kan lagre, kopiere, fotografere eller på annen måte registrere bilder, er forbudt på 

det stedet der bildet analyseres. 

d)  Bildet skal ikke kunne knyttes til data som gjelder personen som gjennomsøkes, og vedkommendes identitet skal 

være skjult. 

e)  Enhver passasjer kan be om at bildet av vedkommendes kropp analyseres av en operatør av det kjønn passasjeren 

ønsker. 

f)  Bildet skal være uskarpt eller utydelig, slik at ansiktet til vedkommende passasjer ikke kan gjenkjennes. 

Bokstav a) og d) får anvendelse også på sikkerhetsskannere med automatisk påvisning av forbudte gjenstander. 

Passasjerer har rett til å velge bort gjennomsøking med sikkerhetsskanner. I så fall skal passasjeren gjennomsøkes ved 

en alternativ metode som skal omfatte minst en manuell gjennomsøking i samsvar med tillegg 4-A til Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning (2015) 8005. Når sikkerhetsskannerens alarm utløses, skal årsaken avklares. 

Før passasjerene gjennomsøkes med en sikkerhetsskanner, skal de informeres om teknologien som benyttes, 

vilkårene for bruk av denne teknologien og muligheten for å velge bort gjennomsøking med sikkerhetsskanner. 

4.1.1.11  Utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) i kombinasjon med håndholdte metalldetektorer (HHMD) skal brukes 

bare i tilfeller der operatøren anser at en manuell gjennomsøking av en bestemt del av en person vil være ineffektivt 

og/eller uønsket. 

4.1.2 Gjennomsøking av håndbagasje 

4.1.2.1  Før håndbagasjen gjennomsøkes, skal bærbare datamaskiner og andre store elektriske gjenstander tas ut av 

håndbagasjen og gjennomsøkes separat, med mindre håndbagasjen skal gjennomsøkes med EDS-utstyr (systemer for 

påvisning av eksplosiver) som overholder standard C2 eller høyere. 

4.1.2.2  Vedkommende enhet i alle lufthavner skal ved inngangen til et sikkerhetsbegrenset område minst gjennomsøke 

væsker, aerosoler og geler som er anskaffet i en lufthavn eller om bord i et luftfartøy, og som er forseglet i en 

forseglingspose som inneholder et tilfredsstillende og synlig dokumentasjon på at de er kjøpt på flyside i en lufthavn 

eller om bord i et luftfartøy, samt væsker, aerosoler og geler som skal brukes i løpet av flygingen til medisinske 

formål eller for å dekke et spesielt ernæringsmessig behov, herunder barnemat. 

Før gjennomsøking skal væsker, aerosoler og geler tas ut av håndbagasjen og gjennomsøkes atskilt fra andre 

gjenstander i håndbagasjen, med mindre utstyret som brukes til å gjennomsøke håndbagasjen, også gjør det mulig å 

gjennomsøke lukkede beholdere med væsker, aerosoler og geler inne i håndbagasjen.  
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Når væsker, aerosoler og geler er tatt ut av håndbagasjen, skal passasjeren framvise 

a)  alle væsker, aerosoler og geler i enkeltbeholdere med en kapasitet på høyst 100 milliliter eller tilsvarende i en 

gjennomsiktig gjenlukkbar plastpose med en kapasitet på høyst 1 liter, idet innholdet lett skal få plass i posen, 

som skal være helt lukket, og 

b)  alle andre væsker, aerosoler og geler, herunder forseglingsposer som inneholder væsker, aerosoler og geler. 

Vedkommende myndigheter, luftfartsselskaper og lufthavner skal gi passasjerene relevante opplysninger om 

gjennomsøking av væsker, aerosoler og geler i lufthavnene. 

4.1.2.3  Håndbagasje skal gjennomsøkes ved hjelp av minst én av følgende metoder: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  røntgenutstyr, 

c)  systemer for påvisning av eksplosiver (EDS), 

d)  bombehunder i kombinasjon med bokstav a), 

e)  ETD-utstyr. 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om håndbagasjen inneholder forbudte gjenstander, skal håndbagasjen avvises 

eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet. 

4.1.2.4  En manuell gjennomsøking av håndbagasje skal bestå av en manuell kontroll av bagasjen og dens innhold, slik at det 

i rimelig grad kan sikres at den ikke inneholder forbudte gjenstander. 

4.1.2.5  Dersom det brukes røntgen- eller EDS-utstyr, skal hvert enkelt bilde undersøkes av kontrolløren eller analyseres med 

programvare for automatisk klarering (auto clear software – ACS). 

4.1.2.6  Dersom det brukes røntgen- eller EDS-utstyr, skal årsaken til eventuelle alarmer avklares til kontrollørens tilfredshet, 

slik at det i rimelig grad kan sikres at ingen forbudte gjenstander bringes inn i det sikkerhetsbegrensede området eller 

om bord i et luftfartøy. 

4.1.2.7  Dersom det brukes røntgen- eller EDS-utstyr, skal alle gjenstander som har en tetthet som hindrer kontrolløren i å 

analysere håndbagasjens innhold, tas ut av håndbagasjen. Bagasjen skal gjennomsøkes på nytt, og gjenstanden skal 

gjennomsøkes separat som håndbagasje. 

4.1.2.8  All bagasje som viser seg å inneholde en stor elektrisk gjenstand, skal gjennomsøkes på nytt etter at gjenstanden er 

tatt ut av bagasjen, og den elektriske gjenstanden skal gjennomsøkes separat, med mindre håndbagasjen ble 

gjennomsøkt med EDS-utstyr som overholder standard C2 eller høyere. 

4.1.2.9  Bombehunder og utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) kan brukes bare som supplerende hjelpemidler ved 

gjennomsøking. 

4.1.2.10  Vedkommende myndighet kan fastsette kategorier av håndbagasje som av objektive grunner skal underkastes særlige 

framgangsmåter for gjennomsøking eller kan unntas fra gjennomsøking. Kommisjonen skal underrettes om de 

fastsatte kategoriene. 

4.1.2.11  Personer som gjennomsøker håndbagasje ved hjelp av røntgen- eller EDS-utstyr, skal normalt ikke tilbringe mer enn 

20 minutter med å gjennomgå bilder uten avbrudd. Etter hver slik periode skal kontrolløren ikke gjennomgå bilder før 

det har gått minst 10 minutter. Dette kravet får anvendelse bare dersom det er en kontinuerlig strøm av bilder som 

skal gjennomgås. 

Det skal finnes en tilsynsfører med ansvar for kontrollører av håndbagasje for å sikre en optimal sammensetning av 

gruppen, kvalitet på arbeidet, opplæring, støtte og vurdering. 

4.1.2.12  Gjennomsøkingen av håndbagasje er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens gjennomførings-

beslutning K(2015) 8005.  
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4.1.3 Gjennomsøking av væsker, aerosoler og geler 

4.1.3.1  Væsker, aerosoler og geler som medbringes av passasjerer, kan unntas fra gjennomsøking med LEDS-utstyr ved 

inngangen til et sikkerhetsbegrenset område i følgende tilfeller: 

a)  Væskene, aerosolene og gelene er i enkeltbeholdere med en kapasitet på høyst 100 milliliter eller tilsvarende, i en 

gjennomsiktig gjenlukkbar plastpose med en kapasitet på høyst 1 liter, idet innholdet lett skal få plass i posen, 

som skal være helt lukket. 

b)  Væskene, aerosolene og gelene forsegles i en forseglingspose ved kjøp på flyside i lufthavnen. 

c)  Væskene, aerosolene og gelene er i en forseglingspose og er kjøpt i en annen lufthavn i EU eller om bord i et 

luftfartøy tilhørende et luftfartsselskap i EU og forsegles på nytt i en forseglingspose før de bringes ut av 

lufthavnens sikkerhetsbegrensede område. 

d)  Væskene, aerosolene og gelene gjennomsøkes lokalt med LEDS-utstyr på flysiden og forsegles deretter i en 

forseglingspose. 

Unntakene nevnt i bokstav c) og d) utløper 31. desember 2015. 

4.1.3.2  Forseglingsposene nevnt i nr. 4.1.3.1 bokstav b)–d) skal 

a)  tydelig kunne identifiseres som forseglingsposer fra den aktuelle lufthavnen, 

b)  inneholde dokumentasjon på kjøp eller ny forsegling i den aktuelle lufthavnen i løpet av de foregående tre timer 

og 

c)  være underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

4.1.3.3  Gjennomsøkingen av væsker, aerosoler og geler er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

4.2  BESKYTTELSE AV PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE 

Beskyttelse av passasjerer og håndbagasje er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

4.3  POTENSIELT FORSTYRRENDE PASSASJERER 

4.3.1  Et luftfartsselskap skal på forhånd motta skriftlig melding fra vedkommende myndighet dersom det planlegges å 

slippe mulig forstyrrende passasjerer om bord i selskapets luftfartøy. 

4.3.2  Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 

a)  personens identitet og kjønn, 

b)  begrunnelse for transporten, 

c)  eventuelt navn og tittel på ledsagere, 

d)  vedkommende myndighets risikovurdering, herunder begrunnelse for bruk eller manglende bruk av ledsagere, 

e)  setereservasjon om nødvendig og 

f)  arten av de reisedokumenter som foreligger. 

Luftfartsselskapet skal stille disse opplysningene til rådighet for fartøysjefen før passasjerene går om bord i 

luftfartøyet. 

4.3.3  Vedkommende myndighet skal sikre at personer i lovlig forvaring alltid blir ledsaget.  
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4.4  FORBUDTE GJENSTANDER 

4.4.1  Passasjerer skal ikke tillates å bringe gjenstander oppført i tillegg 4-C inn i sikkerhetsbegrensede områder eller om 

bord i et luftfartøy. 

4.4.2  Det kan gis unntak fra nr. 4.4.1 forutsatt at 

a)  vedkommende myndighet har gitt sitt samtykke til at gjenstanden medbringes, 

b)  luftfartsselskapet er blitt underrettet om passasjeren og gjenstanden vedkommende bringer med seg, før 

passasjerer slippes om bord i luftfartøyet, og 

c)  gjeldende sikkerhetsregler overholdes. 

Gjenstanden skal plasseres under sikre forhold om bord i luftfartøyet. 

4.4.3  Luftfartsselskapet skal sørge for at passasjerene underrettes om de forbudte gjenstandene oppført i tillegg 4-C før 

innsjekkingen avsluttes. 

TILLEGG 4-A 

KRAV TIL MANUELL GJENNOMSØKING 

Nærmere bestemmelser om manuell gjennomsøking er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

TILLEGG 4-B 

PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, SOM ER ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

Med hensyn til passasjerer og håndbagasje er følgende tredjestater samt andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 

i traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI, anerkjent for anvendelse 

sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene: 

De forente stater 

Færøyene, når det gjelder Vagar lufthavn 

Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey 

Jersey 

Isle of Man 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på den 

generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger svarer til de felles grunnleggende standardene i Unionen. 

Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i tredje-

staten eller andre berørte stater eller territorier.  
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TILLEGG 4-C 

PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE 

LISTE OVER FORBUDTE GJENSTANDER 

Uten at det berører gjeldende sikkerhetsregler, kan passasjerer ikke bringe følgende gjenstander inn i sikkerhetsbegrensede 

områder eller om bord i et luftfartøy: 

a) skytevåpen og andre innretninger som avfyrer prosjektiler – innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, forårsake 

alvorlige skader ved å avfyre et prosjektil, herunder 

— alle typer skytevåpen, f.eks. pistoler, revolvere, rifler og haglgeværer, 

— lekepistoler, kopier og etterligninger av skytevåpen som kan forveksles med virkelige våpen, 

— deler til skytevåpen, unntatt kikkertsikter, 

— trykkluft- og CO2-drevne skytevåpen, f.eks. luftpistoler og luftgeværer, 

— signalpistoler og startpistoler, 

— buer, armbrøster og piler, 

— harpungeværer, 

— spretterter og slynger; 

b) bedøvende innretninger – innretninger som er utformet spesielt for å bedøve eller lamme, herunder 

— elektrosjokkvåpen, f.eks. elektrosjokkpistoler og elektrosjokkbatonger, 

— innretninger til bedøving og avliving av dyr, 

— bedøvende og lammende kjemikalier, gasser og sprayer, f.eks. tåregass, pepperspray, syreholdig spray og spray mot 

skadedyr; 

c) skarpe eller spisse gjenstander — gjenstander med skarp spiss eller skarp egg som kan forårsake alvorlige skader, herunder 

— gjenstander utformet for hogging, f.eks. økser og kjøttøkser, 

— isøkser og ishakker, 

— barberblader, 

— tapetkniver, 

— kniver med blad som er lengre enn 6 cm, 

— sakser med blad som er lengre enn 6 cm målt fra dreiepunktet, 

— kampsportsutstyr med skarp spiss eller skarp egg, 

— sverd og sabler; 

d) verktøy — verktøy som kan brukes til å forårsake alvorlig skade eller brukes til å true luftfartøyets sikkerhet, herunder 

— brekkjern, 

— boremaskiner og bor, herunder batteridriller,  
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— verktøyer med et blad eller skaft som er lengre enn 6 cm og kan brukes som våpen, f.eks. skrujern og meisler, 

— sager, herunder batteridrevne sager, 

— blåselamper, 

— boltpistoler og spikerpistoler; 

e) stumpe gjenstander — gjenstander som kan forårsake alvorlige skader når de brukes til å slå med, herunder 

— balltrær, 

— klubber, køller og batonger, f.eks. totenschlägere og politikøller, 

— kampsportsutstyr; 

f) eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger — eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger som kan, eller 

som tilsynelatende kan, brukes til å forårsake alvorlig skade eller utgjøre en trussel mot luftfartøyets sikkerhet, herunder 

— ammunisjon, 

— fenghetter, 

— detonatorer og lunter, 

— kopier eller etterligninger av eksplosive innretninger, 

— miner, granater og andre militære eksplosiver, 

— fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr, 

— røykbomber og røykpatroner, 

— dynamitt, krutt og plastiske eksplosiver; 

5. INNSJEKKET BAGASJE 

5.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

5.0.1  Med mindre annet er angitt, skal den myndighet, den lufthavnoperatør, det luftfartsselskap eller det foretak som er 

ansvarlig i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart nevnt i artikkel 10 i forordning (EF) 

nr. 300/2008, sikre gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel. 

5.0.2  Tredjestater som anvender sikkerhetsstandarder anerkjent som likeverdige med de felles grunnleggende standardene 

for innsjekket bagasje, er oppført i tillegg 5-A. 

5.0.3  Innsjekket bagasje som ankommer fra en medlemsstat der luftfartøyet har vært i transitt etter å ha ankommet fra en 

tredjestat som ikke er oppført i tillegg 5-A, skal anses som innsjekket bagasje som ankommer fra en tredjestat, med 

mindre det foreligger en bekreftelse på at den innsjekkede bagasjen er blitt gjennomsøkt i nevnte medlemsstat. 

5.0.4  I dette kapittel menes med «sikret bagasje» gjennomsøkt innsjekket avreisebagasje som er fysisk beskyttet på en måte 

som hindrer at det innføres gjenstander i den. 

5.0.5  Henvisninger til tredjestater i dette kapittel og eventuelt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005 

omfatter andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke 

omfattes av traktatens tredje del avdeling VI. 

5.1  GJENNOMSØKING AV INNSJEKKET BAGASJE 

5.1.1  Følgende metoder, enten enkeltvis eller i kombinasjon, skal brukes til gjennomsøking av innsjekket bagasje: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  røntgenutstyr,  
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c)  systemer for påvisning av eksplosiver (EDS), 

d)  utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) eller 

e)  bombehunder. 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om den innsjekkede bagasjen inneholder forbudte gjenstander, skal 

håndbagasjen avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet. 

5.1.2  En manuell gjennomsøking skal bestå av en manuell kontroll av bagasjen og dens innhold, slik at det i rimelig grad 

sikres at den ikke inneholder forbudte gjenstander. 

5.1.3  Dersom det brukes røntgen- eller EDS-utstyr, skal alle gjenstander som har en tetthet som hindrer kontrolløren i å 

analysere bagasjens innhold, gjennomsøkes med en annen metode. 

5.1.4  Gjennomsøking med utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) skal bestå av en analyse av prøver tatt fra bagasjens 

innside og utside og fra dens innhold. Innholdet kan også underkastes en manuell gjennomsøking. 

5.1.5  Vedkommende myndighet kan fastsette kategorier av innsjekket bagasje som av objektive grunner skal underkastes 

særlige framgangsmåter for gjennomsøking eller kan unntas fra gjennomsøking. Kommisjonen skal underrettes om de 

fastsatte kategoriene. 

5.1.6  Gjennomsøkingen av innsjekket bagasje er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens gjennomfø-

ringsbeslutning K(2015) 8005. 

5.1.7  Personer som gjennomsøker innsjekket bagasje ved hjelp av røntgen- eller EDS-utstyr, skal normalt ikke tilbringe mer 

enn 20 minutter med å gjennomgå bilder uten avbrudd. Etter hver slik periode skal kontrolløren ikke gjennomgå bilder 

før det har gått minst 10 minutter. Dette kravet får anvendelse bare dersom det er en kontinuerlig strøm av bilder som 

skal gjennomgås. 

Det skal finnes en tilsynsfører med ansvar for kontrollører av innsjekket bagasje for å sikre en optimal sammensetning 

av gruppen, kvalitet på arbeidet, opplæring, støtte og vurdering. 

5.2  BESKYTTELSE AV INNSJEKKET BAGASJE 

5.2.1  Passasjerer skal ikke gis adgang til gjennomsøkt innsjekket bagasje med mindre det er deres egen bagasje og de holdes 

under tilsyn, for å sikre at 

a)  ingen forbudte gjenstander oppført i tillegg 5-B plasseres i den innsjekkede bagasjen, 

b)  ingen forbudte gjenstander oppført i tillegg 4-C tas ut av den innsjekkede bagasjen og bringes inn i sikkerhetsbe-

grensede områder eller om bord i et luftfartøy. 

5.2.2  Innsjekket bagasje som ikke har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende, skal gjennomsøkes på nytt. 

5.2.3  Beskyttelsen av innsjekket bagasje er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens gjennomførings-

beslutning K(2015) 8005. 

5.3  TILKNYTNING MELLOM PASSASJERER OG BAGASJE 

5.3.1 Identifikasjon av innsjekket bagasje 

5.3.1.1  Luftfartsselskapet skal under ombordstigningen sikre at hver passasjer framviser et gyldig ombordstigningskort eller 

tilsvarende som svarer til den bagasjen som er sjekket inn. 

5.3.1.2  Luftfartsselskapet skal sikre at det finnes en framgangsmåte for å identifisere innsjekket bagasje som tilhører 

passasjerer som ikke har gått om bord, eller som har forlatt luftfartøyet før avgang. 

5.3.1.3  Dersom en passasjer ikke befinner seg om bord i luftfartøyet, skal den innsjekkede bagasjen som svarer til 

vedkommendes ombordstigningskort eller tilsvarende, anses for å være uledsaget.  
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5.3.1.4  Luftfartsselskapet skal sikre at all uledsaget innsjekket bagasje tydelig kan identifiseres som godkjent for lufttransport. 

5.3.2 Omstendigheter utenfor passasjerens kontroll 

5.3.2.1  Årsaken til at bagasjen er blitt uledsaget, skal registreres før bagasjen lastes om bord i et luftfartøy, med mindre 

sikkerhetskontrollen nevnt i nr. 5.3.3 utføres. 

5.3.2.2  Ytterligere nærmere bestemmelser om omstendigheter utenfor passasjerens kontroll er fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

5.3.3 Egnet sikkerhetskontroll av uledsaget innsjekket bagasje 

5.3.3.1  Uledsaget innsjekket bagasje som ikke omfattes av nr. 5.3.2, skal gjennomsøkes med en av metodene nevnt i nr. 5.1.1 

og eventuelt ved anvendelse av ytterligere krav fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

5.3.3.2  Innsjekket bagasje som blir uledsaget på grunn av andre omstendigheter enn dem som er nevnt i nr. 5.3.2.2, skal 

fjernes fra luftfartøyet og gjennomsøkes på nytt før den lastes om bord igjen. 

5.3.3.3  Ytterligere nærmere bestemmelser om egnet sikkerhetskontroll av uledsaget innsjekket bagasje er fastsatt i Kommisjo-

nens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

5.4  FORBUDTE GJENSTANDER 

5.4.1  Passasjerer skal ikke tillates å medbringe gjenstandene oppført i tillegg 5-B i sin innsjekkede bagasje. 

5.4.2  Det kan gis unntak fra nr. 5.4.1 forutsatt at 

a)  vedkommende myndighet har nasjonale regler som tillater at gjenstanden medbringes, og 

b)  gjeldende sikkerhetsregler overholdes. 

5.4.3  Passasjerene skal underrettes om de forbudte gjenstandene oppført i tillegg 5-B før innsjekkingen avsluttes. 

TILLEGG 5-A 

INNSJEKKET BAGASJE 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, SOM ER ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

Med hensyn til innsjekket bagasje er følgende tredjestater, samt andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI, anerkjent for anvendelse av 

sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene: 

De forente stater 

Færøyene, når det gjelder Vagar lufthavn 

Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

Guernsey 

Jersey 

Isle of Man 

Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på den 

generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i Unionen.  
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Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier. 

TILLEGG 5-B 

INNSJEKKET BAGASJE 

LISTE OVER FORBUDTE GJENSTANDER 

Passasjerer kan ikke medbringe følgende gjenstander i sin innsjekkede bagasje: 

eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger — eksplosiver og brannfarlige stoffer og innretninger som kan brukes til å 

forårsake alvorlig skade eller utgjøre en trussel mot luftfartøyets sikkerhet, herunder 

— ammunisjon, 

— fenghetter, 

— detonatorer og lunter, 

— miner, granater og andre militære eksplosiver, 

— fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr, 

— røykbomber og røykpatroner, 

— dynamitt, krutt og plastiske eksplosiver. 

6. FRAKT OG POST 

6.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

6.0.1  Myndigheten, lufthavnoperatøren, luftfartsselskapet eller foretaket som er definert i dette kapittel, skal sikre 

gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel. 

6.0.2  Monterte eksplosive og brennbare innretninger som ikke transporteres i samsvar med gjeldende sikkerhetsregler, skal 

betraktes som forbudte gjenstander i frakt- og postforsendelser. 

6.0.3  Henvisninger til tredjestater i dette kapittel og eventuelt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005 

omfatter andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, ikke 

omfattes av traktatens tredje del avdeling VI. 

6.1  SIKKERHETSKONTROLL – ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

6.1.1  All frakt og post skal gjennomsøkes av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør før den lastes om bord i et luftfartøy, 

med mindre 

a)  en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør har foretatt den nødvendige sikkerhetskontrollen av forsendelsen, og 

forsendelsen har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til 

lastingen, 

b)  en kjent avsender har foretatt den nødvendige sikkerhetskontrollen av forsendelsen, og forsendelsen har vært 

beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til lastingen, 

c)  en registrert avsender har foretatt den nødvendige sikkerhetskontrollen av forsendelsen, forsendelsen har vært 

beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til lastingen og ikke 

transporteres på et passasjerfly, eller 

d)  forsendelsen er unntatt fra gjennomsøking og har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra det tidspunkt 

den ble identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost, og fram til lastingen.  
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6.1.2  Dersom det er grunn til å anta at en forsendelse som er sikkerhetskontrollert, har vært utsatt for ulovlige inngrep eller 

ikke har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen, skal den 

gjennomsøkes av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør før den lastes om bord i et luftfartøy. Forsendelser som ser ut 

til å ha vært utsatt for betydelige inngrep, eller som er mistenkelige på annen måte, skal behandles som høyrisikofrakt 

eller høyrisikopost (HRCM) i samsvar med nr. 6.7. 

6.1.3  En person med adgang uten følge til identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost som det er foretatt nødvendig 

sikkerhetskontroll av, skal med tilfredsstillende resultat ha gjennomgått enten en vandelskontroll eller en kontroll før 

ansettelse i samsvar med nr. 11.1. 

6.2  GJENNOMSØKING 

6.2.1 Gjennomsøking 

6.2.1.1  Ved gjennomsøking av frakt eller post skal 

a)  de midler eller metoder benyttes som best vil kunne påvise forbudte gjenstander, idet det tas hensyn til 

forsendelsens art, og 

b)  midlene eller metodene som benyttes, være i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte 

gjenstander er skjult i forsendelsen. 

6.2.1.2  Dersom kontrolløren ikke med rimelighet kan utelukke at forsendelsen inneholder forbudte gjenstander, skal 

forsendelsen avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet. 

6.2.1.3  Gjennomsøkingen av frakt og post er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

6.2.1.4  Personer som gjennomsøker frakt ved hjelp av røntgen- eller EDS-utstyr, skal normalt ikke tilbringe mer enn 

20 minutter med å gjennomgå bilder uten avbrudd. Etter hver slik periode skal kontrolløren ikke gjennomgå bilder før 

det har gått minst 10 minutter. Dette kravet får bare anvendelse dersom det er en kontinuerlig strøm av bilder som skal 

gjennomgås. 

6.2.1.5  Frakt og post skal gjennomsøkes ved hjelp av minst én av følgende metoder i samsvar med tillegg 6-J: 

a)  manuell gjennomsøking, 

b)  røntgenutstyr, 

c)  EDS-utstyr, 

d)  bombehunder (Explosive Detection Dog, EDD), 

e)  ETD-utstyr, 

f)  visuell undersøkelse, 

g)  metalldetektorutstyr (MDE). 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om frakten eller posten inneholder forbudte gjenstander, skal frakten eller 

posten avvises eller gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet. 

6.2.1.6  Dersom vedkommende myndighet har godkjent det og Kommisjonen underrettes, kan andre egnede 

sikkerhetskontroller benyttes dersom det på grunn av forsendelsens art ikke er mulig å benytte en av de andre 

metodene angitt i nr. 6.2.1.5. 

6.2.2 Unntak fra gjennomsøking 

Bestemmelser om unntak fra gjennomsøking er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005.  
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6.3  SIKKERHETSGODKJENTE FRAKTLEVERANDØRER 

6.3.1 Godkjenning av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører 

6.3.1.1  Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

Godkjenningen som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør skal gjelde for et bestemt anlegg. 

Ethvert foretak som utfører sikkerhetskontroll som nevnt i nr. 6.3.2, skal være godkjent som sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør. Dette omfatter tredjeparter som yter logistikktjenester og har ansvaret for integrerte lagrings- og 

transporttjenester, samt luftfartsselskaper og bakketjenesteleverandører. 

En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør kan overdra én eller flere av følgende oppgaver til underleverandør: 

a)  sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2 til en annen sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, 

b)  sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2 til et annet foretak, dersom kontrollen utføres på den sikkerhetsgod-

kjente fraktleverandørens eget anlegg eller i en lufthavn og omfattes av den sikkerhetsgodkjente fraktleverandørens 

eller lufthavnens sikkerhetsprogram, 

c)  sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2 til et annet foretak, dersom kontrollen utføres på et annet sted enn på den 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandørens anlegg eller i en lufthavn, og vedkommende myndighet har sertifisert eller 

godkjent foretaket og registrert det som yter av disse tjenestene, 

d)  beskyttelse og transport av forsendelser til en transportør som oppfyller kravene i nr. 6.6. 

6.3.1.2  Følgende framgangsmåte gjelder for godkjenning av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører: 

a)  Søkeren skal søke godkjenning fra vedkommende myndighet i den medlemsstat der de anlegg som søknaden 

omfatter, ligger. 

Søkeren skal framlegge et sikkerhetsprogram for vedkommende myndighet. Programmet skal inneholde en 

beskrivelse av de metoder og framgangsmåter som den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren må følge for å 

oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter. Programmet skal dessuten 

inneholde en beskrivelse av hvordan fraktleverandøren selv skal føre kontroll med at disse metodene og fram-

gangsmåtene følges. Et luftfartsselskaps sikkerhetsprogram som inneholder en beskrivelse av de metoder og 

framgangsmåter luftfartsselskapet må følge for å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens 

gjennomføringsrettsakter, skal anses for å oppfylle kravene til en sikkerhetsgodkjent fraktleverandørs sikkerhets-

program. 

Søkeren skal også framlegge den forpliktelseserklæring for sikkerhetsgodkjente fraktleverandører som er angitt i 

tillegg 6-A. Denne erklæringen skal være undertegnet av søkerens lovlige stedfortreder eller av den personen som 

er ansvarlig for sikkerheten. 

Vedkommende myndighet skal oppbevare den undertegnede erklæringen. 

b)  Vedkommende myndighet eller en validerer av luftfartssikkerheten i EU som opptrer på dens vegne, skal 

undersøke sikkerhetsprogrammet og deretter foreta en kontroll på stedet av de angitte anleggene for å vurdere om 

søkeren oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter. 

Unntatt kravene fastsatt i nr. 6.2 skal vedkommende tollmyndighets undersøkelse av søkerens anlegg i samsvar 

med artikkel 14n i kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93(1) anses som en kontroll på stedet, dersom den fant 

sted høyst tre år før den datoen søkeren søker om godkjenning som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. Søkeren 

skal stille AEO-sertifikatet og tollmyndighetens relevante vurdering til rådighet for ytterligere kontroll.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93 av 2. juli 1993 om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 om 

innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1). 
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c)  Dersom vedkommende myndighet er tilfreds med opplysningene som er framlagt i henhold til bokstav a) og b), 

skal den sikre at de nødvendige opplysningene om fraktleverandøren senest påfølgende virkedag føres inn i 

Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. Når disse opplysningene føres inn i databasen, skal 

vedkommende myndighet tildele hvert godkjent anlegg en entydig alfanumerisk identifikasjonskode i 

standardformatet. 

Dersom vedkommende myndighet ikke er tilfreds med opplysningene som er framlagt i henhold til bokstav a) og 

b), skal den umiddelbart underrette foretaket som søker om godkjenning som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, 

om årsakene til dette. 

d)  En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør skal ikke anses som godkjent før opplysningene om denne er registrert i 

Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. 

6.3.1.3  En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør skal utpeke minst én person på hvert anlegg som skal være ansvarlig for 

gjennomføringen av det framlagte sikkerhetsprogrammet. Denne personen skal med tilfredsstillende resultat ha vært 

underkastet en vandelskontroll i samsvar med nr. 11.1. 

6.3.1.4  Sikkerhetsgodkjente fraktleverandører skal valideres på nytt med jevne mellomrom og minst hvert femte år. 

Valideringen skal omfatte kontroll på stedet for å vurdere om den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren fortsatt 

oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter. 

En inspeksjon i den sikkerhetsgodkjente fraktleverandørens lokaler som vedkommende myndighet foretar i samsvar 

med sitt nasjonale kvalitetskontrollprogram, kan anses som en kontroll på stedet, forutsatt at den omfatter alle krav 

som er nødvendige for godkjenningen. 

Med unntak for kravene fastsatt i nr. 6.2 skal vedkommende tollmyndighets undersøkelse av den sikkerhetsgodkjente 

fraktleverandørens anlegg i samsvar med artikkel 14n i forordning (EØF) nr. 2454/93 anses som en kontroll på stedet. 

6.3.1.5  Dersom vedkommende myndighet ikke lenger er overbevist om at den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren oppfyller 

kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, skal den tilbakekalle dens status som 

sikkerhetsgodkjent fraktleverandør for det eller de angitte anleggene. 

Dersom foretaket ikke lenger innehar et AEO-sertifikat omhandlet i artikkel 14a nr. 1 bokstav b) eller c) i forordning 

(EØF) nr. 2454/93, eller dersom AEO-sertifikatet er midlertidig tilbakekalt på grunn av manglende samsvar med 

artikkel 14k i nevnte forordning, skal vedkommende myndighet treffe hensiktsmessige tiltak for å forvisse seg om at 

den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008. 

Foretaket skal underrette vedkommende myndighet om eventuelle endringer i forbindelse med foretakets AEO-

sertifikat omhandlet artikkel 14a nr. 1 bokstav b) eller c) i forordning (EØF) nr. 2454/93. 

Umiddelbart etter tilbakekalling og senest innen 24 timer skal vedkommende myndighet sikre at den tidligere 

fraktleverandørens endrede status angis i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. 

6.3.1.6  Uten at det berører den enkelte medlemsstats rett til å iverksette strengere tiltak i samsvar med artikkel 6 i forordning 

(EF) nr. 300/2008, skal en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er godkjent i samsvar med nr. 6.3 i dette vedlegg, 

anerkjennes i alle medlemsstater. 

6.3.1.7  Med unntak av kravet i nr. 6.3.1.2 bokstav d) får kravene i nr. 6.3.1 ikke anvendelse når vedkommende myndighet selv 

skal godkjennes som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. 

6.3.1.8  Vedkommende myndighet skal gi tollmyndigheten tilgang til alle opplysninger om en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandørs status som kan være relevant for det å inneha et AEO-sertifikat som nevnt i artikkel 14a nr. 1 bokstav 

b) eller c) i forordning (EØF) nr. 2454/93. Dette skal omfatte opplysninger om nye godkjenninger av sikkerhets-

godkjente fraktleverandører, tilbakekalling av status som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, forlengelse og kontroller, 

verifiseringsplaner og resultater av disse vurderingene. 

Vedkommende myndigheter og nasjonale tollmyndigheter skal fastsette reglene for denne utvekslingen av 

opplysninger.  
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6.3.2 Sikkerhetskontroll som skal utføres av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører 

6.3.2.1  Ved mottak av forsendelser skal en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fastslå om det foretaket den mottar 

forsendelsene fra, er en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, en kjent avsender, en registrert avsender eller ingen av 

delene. 

6.3.2.2  Den personen som leverer forsendelsene til den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller til luftfartsselskapet, skal 

framvise identitetskort, pass, førerkort eller annen legitimasjon med foto som er utstedt av eller anerkjent av den 

nasjonale myndighet. Legitimasjonen skal brukes til å fastslå identiteten til personen som leverer forsendelsene. 

6.3.2.3  Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren skal sikre at forsendelser som tidligere ikke er underkastet alle påkrevde 

sikkerhetskontroller, 

a)  gjennomsøkes i samsvar med nr. 6.2, eller 

b)  mottas for oppbevaring på den sikkerhetsgodkjente fraktleverandørens eneansvar uten at de kan identifiseres som 

last som skal transporteres på et luftfartøy før utvelgingen, og de utvelges selvstendig uten inngripen av avsenderen 

eller av andre personer eller foretak enn dem som er utpekt og har fått opplæring av den sikkerhetsgodkjente 

fraktleverandøren for dette formål. 

Bokstav b) kan anvendes bare dersom avsenderen ikke kan forutse at forsendelsen skal transporteres med fly. 

6.3.2.4  Når sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2.1–6.3.2.3 i denne forordning og i nr. 6.3 i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005 er utført, skal den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren sikre 

a)  at adgang uten følge til disse forsendelsene begrenses til autoriserte personer, og 

b)  at disse forsendelsene beskyttes mot inngrep fra uvedkommende til de overdras til en annen sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør eller et luftfartsselskap. Forsendelser av frakt og post som befinner seg i en kritisk del av et 

sikkerhetsbegrenset område, skal anses for å være beskyttet mot inngrep fra uvedkommende. Forsendelser av frakt 

og post som befinner seg i en annen del enn en kritisk del av et sikkerhetsbegrenset område, skal plasseres i de 

deler av den sikkerhetsgodkjente fraktleverandørens lokaler som har innpasseringskontroll, eller, når de er plassert 

utenfor slike deler, skal de 

— være fysisk beskyttet på en måte som hindrer at det innføres forbudte gjenstander, eller 

— ikke etterlates uten tilsyn, og adgangen skal være begrenset til personer som deltar i arbeidet med å beskytte 

og håndtere frakt. 

6.3.2.5  Når sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2.1–6.3.2.4 er gjennomført, skal den sikkerhetsgodkjente 

fraktleverandøren sikre at enhver forsendelse som overdras til et luftfartsselskap eller til en annen sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør, ledsages av relevant dokumentasjon enten i form av et luftfraktbrev eller i en særskilt erklæring, som 

kan være i elektronisk format eller på papir. 

6.3.2.6  Dokumentasjonen nevnt i nr. 6.3.2.5 skal være tilgjengelig for vedkommende myndighets inspeksjon til enhver tid 

fram til forsendelsen lastes om bord i et luftfartøy, og deretter under hele flygingen, men i minst 24 timer, og den skal 

inneholde følgende opplysninger: 

a)  den sikkerhetsgodkjente fraktleverandørens entydige alfanumeriske identifikasjonskode mottatt fra vedkommende 

myndighet, 

b)  en entydig identifikasjonskode for forsendelsen, f.eks. luftfraktbrevnummeret (HAWB-nummer eller MAWB-

nummer), 

c)  forsendelsens innhold, unntatt for forsendelser oppført i nr. 6.2.1 bokstav d) og e) i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005, 

d)  forsendelsens sikkerhetsstatus i form av en av følgende angivelser: 

— «SPX», som betyr at forsendelsen er sikret for transport med passasjerfly, fraktfly eller postfly, 

— «SCO», som betyr at forsendelsen bare er sikret for transport med fraktfly eller postfly, eller 

— «SHR», som betyr at forsendelsen kan transporteres med passasjerfly, fraktfly og postfly i samsvar med de 

krav som stilles ved høy risiko,  



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/231 

 

e)  årsaken til at sikkerhetsstatus er utstedt, med angivelse av: 

— «KC», som betyr at forsendelsen er mottatt fra en kjent avsender, 

— «AC», som betyr at forsendelsen er mottatt fra en registrert avsender, 

— «RA», som betyr at forsendelsen er utvalgt av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør,  

— hvilke gjennomsøkingsmetoder som er benyttet, eller 

— begrunnelsen for å unnta forsendelsen fra gjennomsøking, 

f)  navnet på personen som utstedte sikkerhetsstatusen, eller tilsvarende identifikasjonskode, samt dato og klokkeslett 

for utstedelsen, 

g)  den entydige identifikasjonskoden, mottatt fra vedkommende myndighet, til en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør 

som har akseptert den sikkerhetsstatus som en annen sikkerhetsgodkjent fraktleverandør har gitt en forsendelse. 

En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som overdrar forsendelser til en annen sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller 

et luftfartsselskap, kan også beslutte å overføre bare opplysningene som kreves i henhold til bokstav a)–e) og g) og å 

oppbevare opplysningene som kreves i henhold til bokstav f) så lenge flygingen eller flygingene varer, men i minst 

24 timer. 

6.3.2.7  For samleforsendelser anses kravene i nr. 6.3.2.5 og 6.3.2.6 som oppfylt dersom 

a)  den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren som foretar samleforsendelsen, oppbevarer de opplysninger som kreves 

etter nr. 6.3.2.6 bokstav a)–g) for hver enkelt forsendelse så lenge flygingen eller flygingene varer, men i minst 24 

timer, og 

b)  dokumentasjonen som følger samleforsendelsen, inneholder den alfanumeriske identifikasjonskoden for den 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren som foretok samleforsendelsen, en entydig identifikasjonskode for 

samleforsendelsen og dens sikkerhetsstatus. 

Bokstav a) kreves ikke for samleforsendelser som alltid gjennomsøkes, eller som unntas fra gjennomsøking i samsvar 

med nr. 6.2.1 bokstav d) og e) i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005, dersom den sikkerhets-

godkjente fraktleverandøren gir samleforsendelsen en entydig identifikasjonskode og angir dens sikkerhetsstatus og en 

enkelt grunn til at denne sikkerhetsstatus ble utstedt. 

6.3.2.8  Ved mottak av forsendelser som ikke tidligere har vært underkastet hele den påkrevde sikkerhetskontrollen, kan den 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren velge å ikke utføre sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 6.3.2, og i stedet 

overdra forsendelsen til en annen sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som sikrer at denne sikkerhetskontrollen utføres. 

6.3.2.9  En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør skal sikre at alt personell som utfører sikkerhetskontroll, ansettes og 

gjennomgår opplæring i samsvar med kravene i kapittel 11 og at alt personell med adgang til identifiserbar luftfrakt 

eller identifiserbar luftpost som det er utført nødvendig sikkerhetskontroll av, ansettes og gjennomgår sikkerhets-

opplæring i samsvar med kravene i kapittel 11. 

Sikkerhetskontroll som skal utføres av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører, er også underlagt tilleggsbestemmelsene 

fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

6.4  KJENTE AVSENDERE 

6.4.1 Godkjenning av kjente avsendere 

6.4.1.1  Kjente avsendere skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

Godkjenningen som kjent avsender skal gjelde for et bestemt anlegg. 

6.4.1.2  Følgende framgangsmåte gjelder for godkjenning av kjente avsendere: 

a)  Søkeren skal søke om godkjenning fra vedkommende myndighet i den medlemsstat der søkerens anlegg ligger. 

Søkeren skal få veiledningen for kjente avsendere som er angitt i tillegg 6-B, og sjekklisten for validering av kjente 

avsendere som er angitt i tillegg 6-C.  
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b)  Vedkommende myndighet eller en validerer av luftfartssikkerheten i EU som opptrer på dens vegne, skal foreta en 

kontroll på stedet av de angitte anleggene for å vurdere om søkeren oppfyller kravene i forordning (EF) 

nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter. 

For å vurdere om søkeren oppfyller disse kravene, skal vedkommende myndighet eller validereren av 

luftfartssikkerheten i EU som opptrer på dens vegne, benytte den sjekklisten for validering av kjente avsendere 

som er angitt i tillegg 6-C. Denne sjekklisten omfatter en forpliktelseserklæring som skal undertegnes av søkerens 

lovlige stedfortreder eller av den personen som er ansvarlig for sikkerheten på anlegget. 

Når sjekklisten for validering er utfylt, skal opplysningene i listen behandles som graderte opplysninger. 

Den undertegnede erklæringen skal oppbevares av vedkommende myndighet eller av validereren av 

luftfartssikkerhet i EU og på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndighet. 

c)  Vedkommende tollmyndighets undersøkelse av søkerens anlegg i samsvar med artikkel 14n i forordning (EØF) 

nr. 2454/93 skal anses som en kontroll på stedet dersom den fant sted høyst tre år før den datoen søkeren søker om 

godkjenning som kjent avsender. I disse tilfellene skal søkeren fylle ut de nødvendige opplysningene i del 1 av 

sjekklisten for validering av kjente avsendere som er angitt i tillegg 6-C, og sende den til vedkommende myndighet 

sammen med en forpliktelseserklæring som skal være undertegnet av søkerens lovlige stedfortreder eller av den 

personen som er ansvarlig for sikkerheten på anlegget. 

Søkeren skal stille AEO-sertifikatet og tollmyndighetens relevante vurdering til rådighet for ytterligere kontroll. 

Den undertegnede erklæringen skal oppbevares av vedkommende myndighet eller av validereren av 

luftfartssikkerhet i EU, og på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndighet. 

d)  Dersom vedkommende myndighet er tilfreds med opplysningene som er framlagt i henhold til bokstav a) og b) 

eller eventuelt a) og c), skal den sikre at de nødvendige opplysningene om avsenderen senest påfølgende virkedag 

registreres i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. Når disse opplysningene føres inn i databasen, 

skal vedkommende myndighet tildele hvert godkjent anlegg en entydig alfanumerisk identifikasjonskode i 

standardformatet. 

Dersom vedkommende myndighet ikke er tilfreds med opplysningene som er framlagt i henhold til bokstav a) og 

b) eller eventuelt a) og c), skal den umiddelbart underrette foretaket som søker om godkjenning som kjent 

avsender, om årsakene til dette. 

e)  En kjent avsender skal ikke anses som godkjent før opplysningene om denne er registrert i Unionens database over 

sikkerhet i forsyningskjeden. 

6.4.1.3  En kjent avsender skal utpeke minst én person på hvert anlegg som skal være ansvarlig for gjennomføringen og 

overvåkingen av sikkerhetskontrollen på vedkommende anlegg. Denne personen skal med tilfredsstillende resultat ha 

vært underkastet en vandelskontroll i samsvar med nr. 11.1. 

6.4.1.4  Kjente avsendere skal valideres på nytt med jevne mellomrom og minst hvert femte år. Valideringen skal omfatte 

kontroll på stedet for å vurdere om den kjente avsenderen fortsatt oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og 

dens gjennomføringsrettsakter. 

En inspeksjon i den kjente avsenderens lokaler som vedkommende myndighet foretar i samsvar med sitt nasjonale 

kvalitetskontrollprogram, kan anses som en kontroll på stedet, forutsatt at den omfatter alle områder som er angitt i 

sjekklisten i tillegg 6-C. 

Vedkommende tollmyndighets undersøkelse av den kjente avsenderens anlegg i samsvar med artikkel 14n i forordning 

(EØF) nr. 2454/93 skal anses som en kontroll på stedet. 

6.4.1.5  Dersom vedkommende myndighet ikke lenger er overbevist om at den kjente avsenderen oppfyller kravene i 

forordning (EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, skal den tilbakekalle dens status som kjent avsender 

for det eller de angitte anleggene.  
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Dersom foretaket ikke lenger innehar et AEO-sertifikat som omhandlet i artikkel 14a nr. 1 bokstav b) eller c) i 

forordning (EØF) nr. 2454/93, eller dersom AEO-sertifikatet er midlertidig tilbakekalt på grunn av manglende samsvar 

med artikkel 14k i nevnte forordning, skal vedkommende myndighet treffe hensiktsmessige tiltak for å forvisse seg om 

at den kjente avsenderen oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 300/2008. 

Foretaket skal underrette vedkommende myndighet om eventuelle endringer i forbindelse med foretakets AEO-

sertifikat, som omhandlet artikkel 14a nr. 1 bokstav b) eller c) i forordning (EØF) nr. 2454/93. 

Umiddelbart etter tilbakekalling og senest innen 24 timer skal vedkommende myndighet sikre at den kjente 

avsenderens endrede status angis i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. 

6.4.1.6  Uten at det berører den enkelte medlemsstats rett til å iverksette strengere tiltak i samsvar med artikkel 6 i forordning 

(EF) nr. 300/2008, skal en kjent avsender som er godkjent i samsvar med nr. 6.4 i dette vedlegg, anerkjennes i alle 

medlemsstater. 

Kjente avsendere som er godkjent i samsvar med nr. 6.4.1.2 bokstav d), er også underlagt tilleggsbestemmelsen fastsatt 

i nr. 6.4 i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

6.4.1.7  Vedkommende myndighet skal gi tollmyndigheten tilgang til alle opplysninger om en kjent avsenders status som kan 

være relevante for det å inneha et AEO-sertifikat som nevnt i artikkel 14a nr. 1 bokstav b) eller c) i forordning (EØF) 

nr. 2454/93. Dette omfatter opplysninger om nye godkjenninger av kjente avsendere, tilbakekalling av status som kjent 

avsender, forlengelse og kontroller, verifiseringsplaner og resultater av disse vurderingene. 

Vedkommende myndigheter og nasjonale tollmyndigheter skal fastsette reglene for denne utvekslingen av 

opplysninger. 

6.4.2 Sikkerhetskontroll som skal utføres av kjente avsendere 

6.4.2.1  En kjent avsender skal sikre at 

a)  sikkerheten på anlegget eller i lokalene er tilstrekkelig til å beskytte identifiserbar luftfrakt og identifiserbar 

luftpost mot inngrep fra uvedkommende, 

b)  alt personell som utfører sikkerhetskontroll, rekrutteres og gjennomgår opplæring i samsvar med kravene i 

kapittel 11, og at alt personell med adgang til identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost som det er utført 

nødvendig sikkerhetskontroll av, er rekruttert og har gjennomgått sikkerhetsopplæring i samsvar med kravene i 

kapittel 11,  

c)  identifiserbar luftfrakt og identifiserbar luftpost beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og ulovlige inngrep 

under produksjon, emballering, lagring, forsendelse og/eller transport. 

Dersom en forsendelse, uansett årsak, ikke har vært underkastet denne sikkerhetskontrollen, eller dersom forsendelsen 

ikke har sin opprinnelse hos den kjente avsenderen og ikke er sendt for dennes egen regning, skal den kjente 

avsenderen tydelig opplyse den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren om dette, slik at nr. 6.3.2.3 kan anvendes. 

6.4.2.2  Den kjente avsenderen skal godta at forsendelser som ikke har vært underkastet egnet sikkerhetskontroll, 

gjennomsøkes i samsvar med nr. 6.2.1. 

6.5  REGISTRERTE AVSENDERE 

6.5.1  Registrerte avsendere skal utpekes av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. 

6.5.2  Følgende framgangsmåte skal følges for å utpeke et foretak til registrert avsender: 

a)  Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren skal forsyne foretaket med de luftfartssikkerhetsinstruksene og den 

forpliktelseserklæringen for registrerte avsendere som er angitt i tillegg 6-D. Disse instruksene og denne 

erklæringen skal utleveres til den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren av vedkommende myndighet i den 

medlemsstat der anlegget ligger.  
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b)  Foretaket skal framlegge en undertegnet forpliktelseserklæring for registrerte avsendere som angitt tillegg 6-D for 

den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, med mindre foretaket innehar et AEO-sertifikat som nevnt i artikkel 

14a nr. 1 bokstav b) eller c) i kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93. 

Foretaket skal også utpeke minst én person som ansvarlig for sikkerheten i dets lokaler, og skal underrette den 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren om denne personens navn og kontaktopplysninger. 

Dersom det er relevant, skal den undertegnede erklæringen oppbevares av den sikkerhetsgodkjente 

fraktleverandøren og på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndighet. 

Dersom kravet om å fylle ut en forpliktelseserklæring er opphevet på grunnlag av et AEO-sertifikat, og den 

registrerte avsenderen ikke lenger innehar et slikt sertifikat, skal den registrerte avsenderen umiddelbart underrette 

den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren om dette. 

c)  Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren skal foreta en validering ved å innhente følgende opplysninger om den 

potensielle registrerte avsenderen: 

— opplysninger om foretaket, herunder korrekt forretningsadresse, 

— virksomhetens art, 

— kontaktopplysninger, også for den eller de personene som har ansvar for sikkerheten, 

— registreringsnummer for merverdiavgift eller foretaksnummer, og 

— dersom unntaket i henhold til nr. 6.5.2 bokstav b) anvendes, AEO-sertifikatnummeret. 

d)  Dersom den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren finner at opplysningene som er gitt i henhold til bokstav b) og 

c), er tilfredsstillende, kan foretaket utpekes til registrert avsender. 

6.5.3  Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren skal vedlikeholde en database over opplysningene nevnt i nr. 6.5.2 bokstav 

c). Databasen skal kunne inspiseres av vedkommende myndighet. 

6.5.4  Dersom det ikke er noen aktivitet på den registrerte avsenderens konto med hensyn til forsendelser av luftfrakt eller 

luftpost i et tidsrom på to år, skal avsenderens status som registrert avsender opphøre. 

6.5.5  Dersom vedkommende myndighet eller den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren ikke lenger er overbevist om at den 

registrerte avsenderen følger instruksen som er angitt i tillegg 6-D, skal den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren 

umiddelbart tilbakekalle dens status som registrert avsender. 

6.5.6  Dersom en forsendelse, uansett årsak, ikke har vært underkastet sikkerhetskontrollen angitt i 

luftfartssikkerhetsinstruksen for registrerte avsendere, eller dersom forsendelsen ikke har sin opprinnelse hos den 

registrerte avsenderen og ikke er sendt for dennes egen regning, skal den registrerte avsenderen tydelig opplyse den 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren om dette, slik at nr. 6.3.2.3 kan anvendes. 

6.6  BESKYTTELSE AV FRAKT OG POST 

6.6.1 Beskyttelse av frakt og post under transport 

6.6.1.1  For å sikre at forsendelser som har vært underkastet nødvendig sikkerhetskontroll, er beskyttet mot inngrep fra 

uvedkommende, 

a)  skal forsendelsene emballeres eller forsegles av den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente avsenderen 

eller den registrerte avsenderen på en slik måte at eventuelle ulovlige inngrep vises tydelig; dersom dette ikke er 

mulig, skal det treffes alternative beskyttelsestiltak som sikrer forsendelsens integritet, og 

b)  skal lasterommet i det kjøretøyet som forsendelsene skal transporteres i, være låst eller forseglet eller, dersom det 

dreier seg om et kjøretøy med presenning, være sikret med TIR-snorer slik at eventuelle ulovlige inngrep tydelig 

vises, eller, dersom det dreier seg om et kjøretøy med plan, holdes under oppsikt, og  
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c)  skal transportørerklæringen i tillegg 6-E være godkjent av den transportøren som har inngått transportavtalen med 

den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente avsenderen eller den registrerte avsenderen, med mindre 

transportøren selv er en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. 

Den undertegnede erklæringen skal oppbevares av den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente 

avsenderen eller den registrerte avsenderen som transporten utføres for. På anmodning skal en kopi av den 

undertegnede erklæringen også stilles til rådighet for den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller det 

luftfartsselskapet som mottar forsendelsen, eller for berørt vedkommende myndighet. 

Som alternativ til bokstav c) kan transportøren overfor den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente 

avsenderen eller den registrerte avsenderen som transporten utføres for, dokumentere at transportøren er sertifisert eller 

godkjent av vedkommende myndighet. 

Dokumentasjonen skal oppfylle kravene fastsatt i tillegg 6-E, og kopier skal oppbevares av den berørte 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente avsenderen eller den registrerte avsenderen. På anmodning skal en 

kopi også stilles til rådighet for den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren eller det luftfartsselskapet som mottar 

forsendelsen, eller for en annen vedkommende myndighet. 

6.6.1.2  Nr. 6.6.1.1 bokstav b)–d) får ikke anvendelse under transport på flyside. 

6.6.2 Beskyttelse av frakt og post i lufthavner til lasting om bord i et luftfartøy 

6.6.2.1  Forsendelser av frakt og post som befinner seg i en kritisk del, skal anses for å være beskyttet mot inngrep fra 

uvedkommende. 

6.6.2.2  Forsendelser av frakt og post som befinner seg i en annen del enn en kritisk del av et sikkerhetsbegrenset område, skal 

plasseres i de deler av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandørs lokaler som har innpasseringskontroll, eller når de er 

plassert utenfor slike deler, skal de anses for å være beskyttet mot inngrep fra uvedkommende dersom 

a)  de er fysisk beskyttet på en måte som hindrer at det innføres forbudte gjenstander, eller 

b)  de ikke etterlates uten tilsyn, og dersom adgangen er begrenset til personer som deltar i arbeidet med å beskytte 

frakt og post og med å laste frakt og post om bord i et luftfartøy. 

6.7  HØYRISIKOFRAKT OG HØYRISIKOPOST (HRCM) 

Bestemmelser om høyrisikofrakt og høyrisikopost er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 

8005. 

6.8  SIKKERHETSPROSDYRER FOR FRAKT OG POST SOM TRANSPORTERES TIL UNIONEN FRA TREDJESTATER 

6.8.1 Utpeking av luftfartsselskaper 

6.8.1.1  Luftfartsselskaper som transporterer frakt eller post fra en lufthavn i en tredjestat som ikke er oppført i tillegg 6-Fi eller 

6-Fii, for omlasting, transitt eller lossing i en lufthavn som omfattes av forordning (EF) nr. 300/2008, skal utpekes til 

«luftfartsselskap som transporterer luftfrakt eller luftpost til Unionen fra en lufthavn i en tredjestat» (ACC3) av en av 

følgende myndigheter: 

a)  vedkommende myndighet i den medlemsstaten som har utstedt luftfartsselskapets godkjenningssertifikat, 

b)  vedkommende myndighet i den medlemsstaten som er oppført i vedlegget til kommisjonsforordning (EF) 

nr. 748/2009(1), for luftfartsselskaper som ikke har et godkjenningssertifikat utstedt av en medlemsstat, 

c)  vedkommende myndighet i den medlemsstaten der luftfartsselskapet har sin hovedbase i Unionen, eller en annen 

vedkommende myndighet i Unionen etter avtale med førstnevnte myndighet, for luftfartsselskaper som ikke har et 

godkjenningssertifikat utstedt av en medlemsstat og ikke er oppført i vedlegget til forordning (EF) nr. 748/2009.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009 av 5. august 2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført 

en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør 

(EUT L 219 av 22.8.2009, s. 1). 
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6.8.1.2  Utpeking av et luftfartsselskap til ACC3 med hensyn til dets frakt- og postvirksomhet fra en lufthavn som det kreves 

ACC3-utpeking for (heretter kalt «relevant fraktvirksomhet»), skal bygge på 

a)  utnevnelse av en person som på luftfartsselskapets vegne skal ha overordnet ansvar for gjennomføringen av 

sikkerhetsbestemmelser for frakt og post med hensyn til den relevante fraktvirksomheten, og 

b)  en rapport om validering av luftfartssikkerheten i EU som bekrefter gjennomføringen av sikkerhetstiltakene. 

6.8.1.3  Vedkommende myndighet skal tildele det utpekte ACC3-et en entydig alfanumerisk identifikasjonskode i 

standardformat som identifiserer luftfartsselskapet og den lufthavnen i en tredjestat som luftfartsselskapet er godkjent 

for transport av frakt og post til Unionen fra. 

6.8.1.4  Utpekingen skal gjelde fra den dato vedkommende myndighet har ført opplysningene om ACC3-et inn i Unionens 

database over sikkerhet i forsyningskjeden, og være gyldig i høyst fem år. 

6.8.1.5  Et ACC3 som er innført i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden, skal anerkjennes i alle medlemsstater 

for alle flyginger fra tredjestatslufthavnen til Unionen. 

6.8.2 Validering av luftfartssikkerhet i EU for ACC3 

6.8.2.1  Validering av luftfartssikkerhet i EU med hensyn til et luftfartsselskaps relevante fraktvirksomhet skal bestå av 

a)  en undersøkelse av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram for å sikre at det er relevant og fullstendig med hensyn til 

alle punkter i tillegg 6-G, og 

b)  kontroll av gjennomføringen av luftfartssikkerhetstiltak for relevant fraktvirksomhet ved bruk av sjekklisten i 

tillegg 6-C3. 

6.8.2.2  Kontrollen av gjennomføringen av valideringen av luftfartssikkerhet i EU skal gjennomføres på stedet, på en av 

følgende to måter: 

1)  I den lufthavnen der luftfartsselskapet utfører relevant fraktvirksomhet før ACC3-utpeking kan innvilges for denne 

lufthavnen. 

Dersom det ved validering av luftfartssikkerhet i EU fastslås manglende gjennomføring av ett eller flere av målene 

oppført i sjekklisten i tillegg 6-C3, skal vedkommende myndighet ikke utpeke luftfartsselskapet til ACC3 for den 

relevante fraktvirksomheten før det kan dokumenteres at luftfartsselskapet har iverksatt tiltak for å utbedre påviste 

mangler. 

2)  I et representativt antall lufthavner der et luftfartsselskap utfører relevant fraktvirksomhet før ACC3-utpeking 

innvilges for alle lufthavner der dette luftfartsselskapet utfører relevant fraktvirksomhet. Følgende vilkår får 

anvendelse: 

a)  Dette alternativet ønskes av et luftfartsselskap som utfører flere typer relevant luftfraktvirksomhet. 

b)  Vedkommende myndighet har kontrollert at luftfartsselskapet anvender et internt kvalitetssikringsprogram for 

sikkerhet som tilsvarer validering av luftfartssikkerheten i EU. 

c)  Det representative antallet skal være minst 3 lufthavner eller 5 %, alt etter hvilken verdi som er størst, og alle 

lufthavner som ligger i høyrisikoområder. 

d)  Vedkommende myndighet skal ha godkjent en plan som sikrer valideringer av luftfartssikkerhet i EU for hvert 

år utpekingen gjelder for ytterligere lufthavner som ACC3-utpeking blir gitt for, eller inntil alle lufthavner er 

blitt validert. Det skal hvert år utføres like mange slike valideringer som det som kreves i henhold til bokstav 

c). Planen skal angi grunnene til valget av ytterligere lufthavner. 

e)  Alle ACC3-utpekinger skal utløpe på samme dato.  
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f)  Dersom det i forbindelse med de valideringer av luftfartsikkerhet i EU som er avtalt i henhold til planen, 

fastslås at ett eller flere av målene oppført i sjekklisten i tillegg 6-C3 ikke er gjennomført, skal den 

vedkommende myndighet som utsteder godkjenningen, kreve dokumentasjon på at det er gjennomført tiltak 

for å utbedre de mangler som er påvist i den aktuelle lufthavnen og, avhengig av hvor alvorlig mangelen er, 

kreve 

— validering av luftfartssikkerhet i EU for alle lufthavner der det kreves ACC3-utpeking i samsvar med  

nr. 6.8.2.2.1 innen en tidsfrist fastsatt av vedkommende myndighet, eller 

— dobbelt så mange valideringer av luftfartssikkerhet i EU som det som er fastsatt i bokstav d) for hvert av 

de gjenværende årene av ACC3-utpekingene. 

6.8.2.3  Vedkommende myndighet kan godta rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU fra et foretak i en tredjestat i 

forbindelse med ACC3-utpeking i tilfeller der dette foretaket utfører hele fraktvirksomheten, herunder lasting om bord 

i luftfartøyets lasterom, på vegne av et ACC3, og rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU omfatter hele 

denne virksomheten. 

6.8.2.4  Vedkommende myndighet kan utpeke et luftfartsselskap til ACC3 for en begrenset periode som må avsluttes senest 

30. juni 2016, i tilfellet der en validering av luftfartssikkerheten i EU ikke kan finne sted av objektive årsaker som 

ligger utenfor luftfartsselskapets ansvar. Dersom en slik utpeking gis for et tidsrom på mer enn seks måneder, skal 

vedkommende myndighet ha kontrollert at luftfartsselskapet anvender et internt kvalitetssikringsprogram for sikkerhet 

som er likeverdig med valideringen av luftfartssikkerheten i EU. 

6.8.2.5  Valideringen av luftfartssikkerheten i EU skal dokumenteres i en valideringsrapport som minst består av 

forpliktelseserklæringen nevnt i tillegg 6-H1, sjekklisten nevnt i tillegg 6-C3 og en erklæring fra validereren av 

luftfartssikkerheten i EU som angitt i vedlegg 11-A. Validereren av luftfartssikkerheten i EU skal sende 

valideringsrapporten til vedkommende myndighet med kopi til det validerte luftfartsselskapet. 

6.8.3 Sikkerhetskontroll av frakt og post som ankommer fra en tredjestat 

6.8.3.1  ACC3-et skal sikre at all frakt og post som transporteres med sikte på omlasting, transitt eller lossing i en lufthavn i 

Unionen, blir gjennomsøkt, med mindre 

a)  en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU, har foretatt den nødvendige 

sikkerhetskontrollen av forsendelsen, og forsendelsen har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra 

tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til lastingen, 

b)  en kjent avsender som er validert for luftfartssikkerhet i EU, har foretatt den nødvendige sikkerhetskontrollen av 

forsendelsen, og forsendelsen har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for 

sikkerhetskontrollen og fram til lastingen, 

c)  en registrert avsender som er underlagt ansvaret til et ACC3 eller en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er 

validert for luftfartssikkerhet i EU, har foretatt den nødvendige sikkerhetskontrollen av forsendelsen, forsendelsen 

har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til lastingen, og 

den transporteres ikke på et passasjerfly, eller 

d)  forsendelsen er unntatt fra gjennomsøking i samsvar med nr. 6.1.1 bokstav d) og har vært beskyttet mot inngrep fra 

uvedkommende fra det tidspunktet den ble identifiserbar luftfrakt eller identifiserbar luftpost, og fram til lastingen. 

6.8.3.2  Frakt og post som transporteres til Unionen, skal gjennomsøkes ved bruk av metodene angitt i nr. 6.2.1 i samsvar med 

en standard som i rimelig grad sikrer at de ikke inneholder forbudte gjenstander. 

6.8.3.3  ACC3-et skal sikre at 

a)  frakt og post for omlasting eller transitt har gjennomgått gjennomsøking i samsvar med nr. 6.8.3.2 eller 

sikkerhetskontroll er utført av ACC3-et selv eller av et foretak som er validert for luftfartssikkerhet i EU på 

opprinnelsesstedet eller et annet sted i forsyningskjeden, og disse forsendelsene har vært beskyttet mot inngrep fra 

uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til lastingen,  
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b)  høyrisikofrakt og høyrisikopost er gjennomsøkt i samsvar med nr. 6.7 av ACC3-et eller av et foretak som er blitt 

validert for luftfartssikkerhet i EU på opprinnelsesstedet eller et annet sted i forsyningskjeden, og at slike 

forsendelser er blitt merket som SHR og har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for 

sikkerhetskontrollen og fram til lastingen. 

6.8.3.4  ACC3-ets entydige alfanumeriske identifikasjonskode og forsendelsens sikkerhetsstatus nevnt i nr. 6.3.2.6 bokstav d) 

utstedt av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU, skal angis i elektronisk 

format eller på papir i følgedokumentasjonen, i form av et luftfraktbrev eller et tilsvarende postdokument eller i en 

særskilt erklæring. 

6.8.3.5  I fravær av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som nevnt i nr. 6.8.4 kan ACC3-et eller et luftfartsselskap som 

ankommer fra en tredjestat oppført på listen i tillegg 6-Fii, utstede erklæringen om sikkerhetsstatus. 

6.8.4 Validering av sikkerhetsgodkjente fraktleverandører og kjente avsendere 

6.8.4.1  For å bli sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller kjent avsender som er validert for luftfartssikkerhet i EU, skal foretak 

i tredjestater valideres i samsvar med et av de følgende to alternativene og registreres i databasen over ACC3(-er) den 

leverer frakt eller post direkte til for transport til Unionen: 

a)  ACC3-ets sikkerhetsprogram skal inneholde nærmere opplysninger om sikkerhetskontroller som er gjennomført på 

dets vegne av foretak i tredjestater som det mottar frakt eller post direkte fra, for transport til Unionen. 

Valideringen av luftfartsikkerheten i EU for et ACC3 skal omfatte en validering av den sikkerhetskontrollen som 

anvendes av disse foretakene, eller 

b)  foretakene i tredjestater skal med høyst fem års mellomrom foreta en validering av luftfartssikkerheten i EU for de 

relevante typene lasthåndteringsvirksomhet og oversende en kopi av valideringsrapporten til ACC3-et. 

Valideringsrapporten skal for sikkerhetsgodkjente fraktleverandører i tredjestater bestå av forpliktelseserklæringen 

i tillegg 6-H2 og sjekklisten i tillegg 6-C2, og for kjente avsendere i tredjestater, forpliktelseserklæringen i 

tillegg 6-H3 og sjekklisten i tillegg 6-C4. Valideringsrapporten skal også omfatte en erklæring fra validereren av 

luftfartssikkerheten i EU, som angitt i tillegg 11-A. 

6.8.4.2  Dersom valideringen av luftfartssikkerheten i EU i samsvar med nr. 6.8.4.1 bokstav b) viser at foretaket 

a)  har oppfylt de mål som er fastsatt i den relevante sjekklisten, skal det framgå av valideringsrapporten at foretaket 

er utpekt til sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller kjent avsender som er validert for luftfartssikkerhet i EU. 

Validereren skal gi det validerte foretaket originalen av valideringsrapporten, 

b)  ikke har oppfylt de mål som er fastsatt i den relevante sjekklisten, er foretaket ikke godkjent for å transportere frakt 

til EU. Foretaket skal motta en kopi av den utfylte sjekklisten der manglene er angitt. 

6.8.4.3  ACC3-et skal vedlikeholde en database som minst inneholder følgende opplysninger om hver sikkerhetsgodkjente 

fraktleverandør eller kjente avsender som har gjennomgått validering av luftfartssikkerhet i EU i samsvar med  

nr. 6.8.4.1, og som ACC3-et mottar frakt eller post direkte fra for transport til Unionen: 

a)  opplysninger om foretaket, herunder korrekt forretningsadresse, 

b)  virksomhetens art, unntatt følsomme forretningsopplysninger, 

c)  kontaktopplysninger, også for den eller de personene som har ansvar for sikkerheten, 

d)  eventuelt foretaksnummer og 

e)  valideringsrapporten, dersom denne foreligger. 

Databasen skal kunne inspiseres av ACC3-et. 

Andre foretak som er validert for luftfartssikkerhet i EU, kan også vedlikeholde en slik database.  



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/239 

 

6.8.4.4  Et foretak som leverer luftfrakt eller luftpost, og som har et nettverk av ulike anlegg i tredjestater, kan få én utpeking 

som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU, som omfatter alle anleggene i 

nettverket, forutsatt at 

a)  den relevante luftfartssikkehetsvirksomheten i nettverket, herunder transporttjenester mellom anlegg, omfattes av 

ett enkelt sikkerhetsprogram eller av standardiserte sikkerhetsprogrammer, 

b)  gjennomføringen av sikkerhetsprogram(mer) omfattes av ett enkelt internt kvalitetssikringsprogram som tilsvarer 

valideringen av luftfartssikkerheten i EU, og 

c)  følgende av foretakets anlegg underkastes en validering for luftfartssikkerhet i EU før nettverket utpekes til 

sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU: 

i)  anlegg der frakt eller post leveres direkte til et ACC3, 

ii)  minst to eller 20 % av anleggene i nettet, idet det høyeste velges, der frakt eller post videresendes til anlegg 

omhandlet i punkt i), og 

iii)  alle anlegg i tredjestater oppført i tillegg 6-I til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

For at en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU, skal kunne beholde utpekingen 

for alle anlegg i nettverket som ennå ikke er validert fram til senest 30. juni 2018, skal ytterligere minst to eller 20 %, 

idet det høyeste velges, av de anleggene der frakt eller post videresendes til anlegg omhandlet i nr. 6.8.4.4 

bokstav c) i), hvert år fra året for utpekingen underkastes en validering for luftfartssikkerhet i EU fram til alle anlegg er 

validert. 

En validerer av luftfartssikkerheten i EU skal utarbeide en plan over rekkefølgen av stedene som skal valideres hvert 

år, som velges ved bruk av stikkprøver. Planen skal utarbeides uavhengig av foretaket som driver nettet, og kan ikke 

endres av dette foretaket. Planen skal utgjøre en integrert del av valideringsrapporten, som ligger til grunn for at 

nettverket er utpekt til sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU. 

Når et anlegg i nettet er blitt underkastet en validering for luftfartssikkerhet i EU, skal anlegget anses som en 

sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i samsvar med nr. 6.8.4.2 bokstav a). 

6.8.4.5  Dersom valideringen av luftfartssikkerhet i EU for et anlegg i nettet omhandlet i nr. 6.8.4.4 bokstav c) ii) viser at 

anlegget ikke oppfyller målene nevnt i sjekklisten i tillegg 6-C2, skal frakt og post fra dette anlegget gjennomsøkes 

ved et anlegg som er validert i samsvar med 6.8.4.2 bokstav a), inntil en validering av luftfartssikkerheten i EU 

bekrefter at målene i sjekklisten er oppfylt. 

6.8.4.6  Nr. 6.8.4.4–6.8.4.6 utløper 30. juni 2018. 

6.8.5 Manglende overholdelse og inndragelse av utpeking som ACC3 

6.8.5.1 Manglende overholdelse 

1.  Dersom Kommisjonen eller en vedkommende myndighet finner en alvorlig mangel ved en ACC3-virksomhet som 

anses å ha vesentlig betydning for den generelle flysikkerheten i Unionen, skal den 

a)  omgående underrette det berørte ACC3-et og anmode om kommentarer og at det iverksettes egnede tiltak for å 

utbedre den alvorlige mangelen, og 

b)  omgående underrette Kommisjonen og andre medlemsstater. 

2.  Dersom en vedkommende myndighet ikke har fått bekreftet at mangelen er utbedret, kan Kommisjonen etter 

samråd med Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart nedsatt ved artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008 

fastsette at luftfartsselskapet ikke lenger er godkjent som ACC3, enten for bestemte ruter eller for alle ruter fra 

tredjestater til Unionen. I slike tilfeller skal opplysningene om ACC3-et fjernes fra Unionens database over 

sikkerhet i forsyningskjeden.  
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3.  Et luftfartsselskap som har fått sin godkjenning som ACC3 inndratt i samsvar med nr. 6.8.5.1.2, skal ikke få 

godkjenningen tilbake eller registreres i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden før en validering av 

luftfartssikkerheten i EU har bekreftet at den alvorlige mangelen er utbedret og vedkommende myndighet har 

underrettet Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart om dette. 

6.8.5.2 Inndragelse 

Den vedkommende myndighet som har utpekt ACC3-et, har ansvar for å fjerne ACC3-et fra Unionens database over 

sikkerhet i forsyningskjeden 

a)  på anmodning fra eller i samråd med luftfartsselskapet, eller 

b)  dersom ACC3-et ikke utfører relevant fraktvirksomhet og ikke etterkommer en anmodning om kommentarer eller 

på annen måte legger hindringer i veien for en vurdering av risikoen for flysikkerheten. 

TILLEGG 6-A 

FORPLIKTELSESERKLÆRING – SIKKERHETSGODKJENT FRAKTLEVERANDØR 

I samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008(1) om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og 

dens gjennomføringsrettsakter 

erklærer jeg at 

— opplysningene i foretakets sikkerhetsprogram så langt jeg kjenner til, er riktige og nøyaktige, 

— de metoder og framgangsmåter som er fastsatt i dette sikkerhetsprogrammet, vil gjennomføres og opprettholdes på alle 

anlegg som omfattes av programmet, 

— dette sikkerhetsprogrammet vil bli justert og tilpasset slik at det er i samsvar med alle framtidige relevante endringer i 

Unionens regelverk, med mindre [foretakets navn] underretter [vedkommende myndighets navn] om at det ikke lenger 

ønsker å være sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, 

— [foretakets navn] skriftlig vil underrette [vedkommende myndighets navn] om 

a)  mindre endringer i sitt sikkerhetsprogram, f.eks. foretaksnavn, person som er ansvarlig for sikkerheten, eller dennes 

kontaktopplysninger, endring av person som trenger tilgang til Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden, 

snarest mulig og senest innen ti virkedager, og 

b)  større planlagte endringer, f.eks. nye framgangsmåter for gjennomsøking, større byggearbeider som kan påvirke 

foretakets overholdelse av gjeldende unionsregelverk, eller endring av anlegg/adresse, senest 15 virkedager før 

iverksettingen av den planlagte endringen, 

— [foretakets navn], for å sikre at gjeldende unionsregelverk overholdes, vil samarbeide fullt ut i forbindelse med alle 

nødvendige inspeksjoner og gi inspektørene tilgang til alle dokumenter de ber om, 

— [foretakets navn] vil underrette [vedkommende myndighets navn] om eventuelle alvorlige brudd på sikkerhetsreglene og 

om eventuelle mistenkelige forhold som kan ha betydning for sikkerheten for luftfrakt eller luftpost, særlig eventuelle 

forsøk på å skjule forbudte gjenstander i forsendelser, 

— [foretakets navn] vil sikre at alt berørt personell får opplæring i samsvar med kapittel 11 i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, og er klar over sitt sikkerhetsansvar i henhold til foretakets sikkerhetsprogram, 

og  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72). 
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— [foretakets navn] vil underrette [vedkommende myndighets navn] dersom 

a)  det nedlegger sin virksomhet, 

b)  det ikke lenger håndterer luftfrakt eller luftpost, eller 

c)  det ikke lenger oppfyller kravene i gjeldende unionsregelverk. 

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring. 

Navn: 

Stilling i selskapet: 

Dato: 

Underskrift: 

TILLEGG 6-B 

VEILEDNING FOR KJENTE AVSENDERE 

Denne veiledningen vil hjelpe deg med å vurdere dine nåværende sikkerhetsordninger mot de nødvendige kriteriene for kjente 

avsendere som beskrevet i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008(1) og dens gjennomføringsrettsakter. Den 

bør gjøre det mulig for deg å sikre at du oppfyller kravene før det organiseres et offisielt valideringsbesøk på stedet. 

Det er viktig at validereren har mulighet til å snakke med de rette personene under valideringsbesøket (f.eks. personen som har 

ansvar for sikkerheten, og personen som har ansvar for rekruttering). Validererens vurdering dokumenteres i en EU-sjekkliste. 

Når sjekklisten for validering er utfylt, skal opplysningene i listen behandles som graderte opplysninger. 

Merk at EU-sjekklisten omfatter to typer spørsmål: 1) Spørsmål der et negativt svar automatisk innebærer at du ikke kan godtas 

som kjent avsender, og 2) spørsmål som skal brukes til å danne et helhetlig bilde av dine sikkerhetsbestemmelser, slik at 

validereren kan komme fram til en samlet konklusjon. Områdene der «ikke bestått» vil bli registrert automatisk, er angitt med 

fet skrift i kravene nedenfor. Dersom et av kravene angitt med fet skrift fører til «ikke bestått», vil du få en begrunnelse samt 

råd om hvilke justeringer som er nødvendige for å bestå. 

Dersom du innehar et AEO-sertifikat som nevnt i bokstav b) eller c) i artikkel 14a nr. 1) i forordning (EØF) nr. 2454/93(2) 

(såkalte AEOF- og AEOS-sertifikater), og dersom anlegget du søker om status som kjent avsender for, er underkastet en 

kontroll ved tollmyndighetene med tilfredsstillende resultat høyst tre måneder før datoen for søknad om status som kjent 

avsender, må du fylle ut del 1 om organisasjon og ansvar, som skal undertegnes av foretakets lovlige stedfortreder, samt 

forpliktelseserklæringen i sjekklisten for validering av kjente avsendere som er angitt i tillegg 6-C. 

Innledning 

Frakten skal ha sin opprinnelse hos ditt selskap og på anlegget som skal inspiseres. Dette omfatter framstilling på stedet og 

plukk og pakk-håndtering der gjenstandene ikke kan indentifiseres som luftfrakt før de velges ut som følge av en bestilling. (Se 

også merknaden.) 

Du må fastslå hvor en forsendelse av frakt/post blir identifiserbar som luftfrakt/luftpost, og påvise at relevante tiltak er 

iverksatt for å beskytte forsendelsen mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep. Dette omfatter opplysninger om 

produksjon, emballering, lagring og/eller ekspedisjon.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72). 

(2) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93 av 2. juli 1993 om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 om 

innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1). 
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Organisasjon og ansvarsforhold 

Du må framlegge opplysninger om organisasjonen (navn, mva-nummer eller registreringsnummer hos handelskammeret eller 

foretaksnummer, alt etter hva som er relevant, AEO-sertifikatnummeret og eventuelt datoen for tollmyndighetenes siste 

undersøkelse av anlegget), adressen til anlegget som skal valideres, og organisasjonens hovedadresse (dersom den avviker fra 

adressen til anlegget som skal valideres). Dato for forrige valideringsbesøk og seneste entydige alfanumeriske 

identifikasjonskode (dersom det er relevant) kreves samt opplysninger om virksomhetens art, anslått antall ansatte på anlegget, 

navn og stillingsbetegnelse for personen med ansvar for sikkerheten for luftfrakt/luftpost og kontaktopplysninger. 

Rekrutteringsprosedyre 

Du må framlegge opplysninger om rekrutteringsprosedyrene for alt personell (fast og midlertidig ansatte, vikarer og sjåfører) 

med adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost. Rekrutteringsprosedyren skal omfatte en kontroll før ansettelse eller en 

vandelskontroll i samsvar med nr. 11.1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 2015/1998. Valideringsbesøket på stedet vil omfatte 

et intervju med personen som har ansvar for rekruttering. Vedkommende må framlegge dokumentasjon (f.eks. uutfylte 

skjemaer) for å underbygge selskapets prosedyrer. Rekrutteringsprosedyren får anvendelse på personell som rekrutteres etter 

29. april 2010. 

Sikkerhetsopplæring av personell 

Du må påvise at alt personell (fast og midlertidig ansatte, vikarer og sjåfører) med adgang til luftfrakt/luftpost har 

gjennomgått relevant opplæring knyttet til bevisstgjøring om sikkerheten. Denne opplæringen skal gjennomføres i samsvar 

med nr. 11.2.7 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. Det skal føres et register over hver enkelt persons 

opplæring. Videre må du vise at alt berørt personell som utfører sikkerhetskontroll, har gjennomgått opplæring eller 

periodisk opplæring i samsvar med kapittel 11 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

Fysisk sikkerhet 

Du må vise hvordan anlegget er beskyttet (f.eks. med et gjerde eller avsperringer), og at det er innført relevante 

adgangskontrollprosedyrer. Dersom det er relevant, må du framlegge opplysninger om eventuelle alarmanlegg og/eller 

videoovervåking. Det er avgjørende at adgangen til områder der luftfrakt/luftpost behandles eller lagres, kontrolleres. 

Alle dører, vinduer og andre adgangspunkter til luftfrakt/luftpost skal være sikret eller omfattes av adgangskontroll. 

Produksjon (dersom det er relevant) 

Du må vise at adgang til produksjonsområdet kontrolleres, og at det føres tilsyn med produksjonsprosessen. Dersom produktet 

kan identifiseres som luftfrakt/luftpost i produksjonsprosessen, må du vise at det er truffet tiltak for å beskytte 

luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i denne fasen. 

Emballering (dersom det er relevant) 

Du må vise at adgang til emballeringsområdet kontrolleres, og at det føres tilsyn med emballeringsprosessen. Dersom produktet 

kan identifiseres som luftfrakt/luftpost i emballeringsprosessen, må du vise at det er truffet tiltak for å beskytte 

luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i denne fasen. 

Du må framlegge opplysninger om emballeringsprosessen og vise at alle ferdigvarer kontrolleres før emballering. 

Du må beskrive den ferdige ytre emballasjen og vise at den er solid. Du må også vise hvordan den ferdige ytre emballasjen er 

forseglet, for eksempel ved hjelp av nummererte forseglinger, forseglingsteip, særlige stempler eller pappesker lukket med teip. 

Du må også vise at slik forsegling oppbevares på et sikkert sted når den ikke er i bruk, og at utlevering av slik forsegling 

kontrolleres. 

Lagring (dersom det er relevant) 

Du må vise at adgang til lagringsområdet kontrolleres. Dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost under 

lagringen, må du vise at det er truffet tiltak for å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige 

inngrep i denne fasen.  
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Til slutt må du vise at ferdig og emballert luftfrakt/luftpost kontrolleres før ekspedisjon. 

Ekspedisjon (dersom det er relevant) 

Du må vise at adgang til ekspedisjonsområdet kontrolleres. Dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost i 

ekspedisjonsprosessen, må du vise at det er truffet tiltak for å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende 

eller ulovlige inngrep i denne fasen. 

Transport 

Du må framlegge opplysninger om hvordan frakt/post transporteres til den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren. 

Dersom du selv besørger transport, må du vise at sjåførene dine har gjennomgått den nødvendige opplæringen. Dersom 

selskapet ditt bruker en underleverandør, må du sikre a) at luftfrakten/luftposten er forseglet eller emballert av deg på 

en slik måte at eventuelle ulovlige inngrep tydelig vises, og b) at transportøren har undertegnet transportørerklæringen 

som er angitt i tillegg 6-E i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

Dersom du er ansvarlig for transporten av luftfrakt/luftpost, må du vise at transportmidlene kan sikres, enten ved bruk av 

forseglinger dersom det er praktisk mulig, eller på annen måte. Dersom det brukes nummererte forseglinger, må du vise at 

adgangen til forseglingene kontrolleres og at numrene registreres. Dersom andre metoder brukes, må du vise hvordan frakt/post 

er forseglet og/eller sikret. Videre må du vise at det er truffet tiltak for å kontrollere identiteten til førerne av kjøretøyene som 

brukes til å hente luftfrakten/luftposten. Du må også vise at du sørger for at frakt/post er sikret når den forlater lokalene. Du må 

vise at luftfrakt/luftpost er beskyttet mot inngrep fra uvedkommende under transport. 

Du trenger ikke å framlegge dokumentasjon på føreropplæring eller en kopi av transportørerklæringen dersom en 

sikkerhetsgodkjent fraktleverandør besørger transport ved henting av luftfrakt/luftpost fra dine lokaler. 

Avsenders ansvar 

Du må erklære at du godtar at vedkommende myndighets inspektører foretar uanmeldte inspeksjoner for å overvåke at 

disse standardene overholdes. 

Du må også erklære at du vil framlegge for [vedkommende myndighets navn] relevante opplysninger snarest mulig og 

senest innen ti virkedager dersom 

a) det overordnede ansvaret for sikkerheten tildeles til en annen person enn den som er navngitt, 

b) det gjøres andre endringer i lokaler eller prosedyrer som sannsynligvis kan få vesentlig innvirkning på sikkerheten, 

eller 

c) selskapet ditt nedlegger sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt/luftpost eller ikke lenger oppfyller kravene i 

gjeldende EU-regelverk. 

Endelig må du erklære at du vil opprettholde sikkerhetsstandardene fram til neste valideringsbesøk og/eller inspeksjon 

på stedet. 

Du må deretter påta deg det hele og fulle ansvar for erklæringen og undertegne valideringsdokumentet. 

MERKNADER: 

Eksplosive og brennbare innretninger 

Monterte eksplosive og brennbare innretninger kan transporteres i fraktforsendelser dersom kravene i alle sikkerhetsregler er 

oppfylt fullt ut. 



Nr. 39/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

Forsendelser fra andre kilder 

En kjent avsender kan videresende forsendelser som ikke har sin opprinnelse hos den kjente avsenderen selv, til en 

sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, forutsatt at 

a)  de holdes atskilt fra forsendelser som har sin opprinnelse hos avsenderen selv, og 

b)  opprinnelsesstedet er tydelig angitt på forsendelsen eller i følgedokumentasjonen. 

Alle slike forsendelser må gjennomsøkes før de lastes om bord i et luftfartøy. 

TILLEGG 6-C 

SJEKKLISTE FOR VALIDERING AV KJENTE AVSENDERE 

Merknader til utfyllingen: 

Følgende gjelder ved utfylling av dette skjemaet: 

— Numre merket med (*) er obligatoriske og MÅ fylles ut. 

— Dersom det svares NEI på et spørsmål som er angitt med fet skrift, SKAL resultatet av valideringen anses som IKKE 

BESTÅTT. Dette gjelder ikke dersom spørsmålene ikke får anvendelse. 

— Den samlede vurderingen kan bedømmes som BESTÅTT først etter at avsenderen har undertegnet forpliktelses-

erklæringen på siste side. 

— Originalen av forpliktelseserklæringen skal oppbevares av eller stilles til rådighet for vedkommende myndighet fram til 

valideringen utløper. En kopi av erklæringen skal også gis til avsenderen. 

DEL 1 

Organisasjon og ansvarsforhold 

1.1  Valideringsdato (*) 

dd/mm/åååå  

1.2  Dato for forrige validering og entydig identifikasjon (UNI), dersom det er relevant 

dd/mm/åååå  

UNI  

1.3  Navn på organisasjon som skal valideres (*) 

Navn 

Mva-nummer / registreringsnummer hos handelskammeret / foretaksnummer (dersom det er relevant) 

1.4  Opplysninger om AEOF- eller AEOS-sertifikat, dersom det er relevant 

AEO-sertifikatnummer  

Dato for tollmyndighetenes siste 

undersøkelse av anlegget 
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1.5  Adresse til anlegget som skal valideres (*) 

Nummer/enhet/bygning  

Gate/vei  

Poststed  

Postnummer  

Land  

1.6  Organisasjonens hovedadresse (dersom den avviker fra adressen til anlegget som skal valideres, og forutsatt at den er i 

samme stat) 

Nummer/enhet/bygning  

Gate/vei  

Poststed  

Postnummer  

Land  

1.7  Virksomheten(e)s art — typer frakt som behandles 

1.8  Er søkeren ansvarlig for: 

a)  Produksjon 

b)  Emballering 

c)  Lagring 

d)  Ekspedisjon 

e)  Annet, angi nærmere 

 

1.9  Anslått antall ansatte på anlegget  

1.10  Navn og stillingsbetegnelse for personen med ansvar for sikkerheten for luftfrakt/luftpost(*) 

Navn  

Stillingsbetegnelse  

1.11  Telefonnummer 

Tlf.nr.  

1.12  E-postadresse(*) 

E-post  
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DEL 2 

Identifiserbar luftfrakt/luftpost 

Mål: Å fastslå punktet (eller stedet) der frakt/post blir identifiserbar som luftfrakt/luftpost. 

2.1  Fastslå ved inspeksjon av produksjon, emballering, lagring, utvelgelse, ekspedisjon og andre relevante områder hvor og 

hvordan en forsendelse av luftfrakt/luftpost kan identifiseres som luftfrakt/luftpost. 

Gi nærmere opplysninger: 

NB: Det skal gis nærmere opplysninger om beskyttelse av identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra 

uvedkommende eller ulovlige inngrep i del 5–8. 

DEL 3 

Rekruttering og opplæring av personell 

Mål: Å sikre at alt personell (fast og midlertidig ansatte, vikarer og sjåfører) med adgang til identifiserbar 

luftfrakt/luftpost har gjennomgått en egnet kontroll før ansettelse og/eller vandelskontroll samt gjennomgått opplæring 

i samsvar med nr. 11.2.7 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. Videre å sikre at alt personell som 

utfører sikkerhetskontroll av forsyninger, gjennomgår opplæring i samsvar med kapittel 11 i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

Om spørsmål 3.1 og 3.2 skal angis med fet skrift (og svaret NEI dermed må bedømmes som ikke bestått), avhenger av 

gjeldende nasjonale regler i staten der anlegget ligger. Minst ett av disse to spørsmålene skal imidlertid angis med fet skrift, 

idet det også bør tillates at kontroll før ansettelse ikke lenger kreves dersom en vandelskontroll er utført. Personen med ansvar 

for å utføre sikkerhetskontroll skal alltid ha vært gjenstand for en vandelskontroll. 

3.1 Er det innført en rekrutteringsprosedyre for alt personell med adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost som 

omfatter en kontroll før ansettelse i samsvar med nr. 11.1.4 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/1998? Dette gjelder for personell som rekrutteres etter 29. april 2010. 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvilken type?  

3.2 Omfatter denne rekrutteringsprosedyren også en vandelskontroll, herunder en kontroll av strafferegisteret, i 

samsvar med nr. 11.1.3 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998? 

Dette gjelder for personell som rekrutteres etter 29. april 2010. 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvilken type?  

3.3 Omfatter utnevnelsesprosessen for personen med ansvar for gjennomføringen og overvåkingen av 

sikkerhetskontroll på anlegget et krav om vandelskontroll, herunder en kontroll av strafferegisteret, i samsvar 

med nr. 11.1.3 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  
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3.4 Gjennomgår personell med adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost sikkerhetsopplæring i samsvar med 

nr. 11.2.7 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 før de gis adgang til identifiserbar 

luftfrakt/luftpost? Gjennomgår personell som utfører sikkerhetskontroll av forsyninger, opplæring i samsvar 

med kapittel 11 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

3.5 Gjennomgår personell (som nevnt ovenfor) oppfriskingsopplæring med den hyppigheten som er fastsatt for 

denne opplæringen? 

JA eller NEI  

3.6 Vurdering — Er tiltakene tilstrekkelige til å sikre at alt personell med adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost 

og personell som utfører sikkerhetskontroll, er blitt ansatt og opplært i samsvar med kapittel 11 i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

DEL 4 

Fysisk sikkerhet 

Mål: Å fastslå om (den fysiske) sikkerheten på anlegget eller i lokalene er tilstrekkelig til å beskytte identifiserbar 

luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende. 

4.1 Er anlegget beskyttet med et gjerde eller avsperringer? 

JA eller NEI  

4.2 Omfattes alle adgangspunkter til anlegget av adgangskontroll? 

JA eller NEI  

4.3 Dersom JA, er adgangspunktene 

bemannet  

manuelle  

automatiske  

elektroniske 

annet, angi nærmere 
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4.4 Har bygningen solid konstruksjon? 

JA eller NEI  

4.5 Har bygningen et effektivt alarmanlegg? 

JA eller NEI  

4.6 Har bygningen et effektivt system for videoovervåking? 

JA eller NEI  

4.7 Dersom ja, lagres bildene fra videoovervåkingen? 

JA eller NEI  

4.8 Er alle dører, vinduer og andre adgangspunkter til identifiserbar luftfrakt/luftpost sikret eller omfattet av 

adgangskontroll? 

JA eller NEI  

4.9 Dersom nei, angi årsakene 

4.10 Vurdering: Er organisasjonens tiltak tilstrekkelige til å hindre at uvedkommende får adgang til de delene av 

anlegget og lokalene der identifiserbar luftfrakt/luftpost behandles eller lagres? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

DEL 5 

Produksjon 

Mål: Å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost i løpet av produksjonsprosessen. 

5.1  Blir adgang til produksjonsområdet kontrollert? 

JA eller NEI  

5.2  Dersom JA, hvordan? 

5.3  Føres det tilsyn med produksjonsprosessen? 

JA eller NEI  
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5.4  Dersom JA, hvordan? 

5.5  Er det innført kontroll for å hindre ulovlige inngrep i produksjonsfasen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger 

5.6 Vurdering: Er organisasjonens tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra 

uvedkommende eller ulovlige inngrep under produksjonen? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

DEL 6 

Emballering 

Mål: Å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost i løpet av emballeringsprosessen. 

6.1 Føres det tilsyn med emballeringsprosessen? 

JA eller NEI  

6.2 Dersom JA, hvordan? 

6.3 Beskriv den ferdige ytre emballasjen: 

a)  Er den ferdige ytre emballasjen solid? 

JA eller NEI 

Gi nærmere opplysninger: 

b)  Er den ferdige ytre emballasjen forseglet? 

JA eller NEI  

Gi nærmere opplysninger:  

6.4 a)  Brukes nummererte forseglinger, forseglingsteip, særlige stempler eller pappesker lukket med teip til å forsegle 

luftfrakt/luftpost? 

JA eller NEI  
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Dersom JA:  

6.4 b)  Oppbevares forseglinger, forseglingsteip og særlige stempler et sikkert sted når de ikke er i bruk? 

JA eller NEI  

Gi nærmere opplysninger:  

6.4 c)  Kontrolleres utleveringen av nummererte forseglinger, forseglingsteip og/eller stempler? 

JA eller NEI  

Gi nærmere opplysninger:  

6.5 Dersom svaret på 6.4 bokstav a) er JA, hvordan kontrolleres dette? 

6.6 Vurdering: Er emballeringsprosedyrene tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep 

fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

DEL 7 

Lagring 

Mål: Å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost under lagringsprosessen. 

7.1 Blir ferdig og emballert luftfrakt/luftpost lagret på en sikker måte og kontrollert for ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

7.2 Vurdering: Er lagringsprosedyrene tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra 

uvedkommende og/eller ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene 

DEL 8 

Ekspedisjon 

Mål: Å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep.  
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Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost under ekspedisjonsprosessen. 

8.1  Blir adgang til ekspedisjonsområdet kontrollert? 

JA eller NEI  

8.2  Dersom JA, hvordan? 

8.3  Hvem har adgang til ekspedisjonsområdet? 

Ansatte? 

JA eller NEI  

Sjåfører? 

JA eller NEI  

Besøkende? 

JA eller NEI  

Underleverandører? 

JA eller NEI  

8.4 Vurdering: Er beskyttelsen tilstrekkelig til å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller 

ulovlige inngrep i ekspedisjonsområdet? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene 

DEL 8A 

Forsendelser fra andre kilder 

Mål: Å fastsette framgangsmåter for håndtering av usikrede forsendelser. 

Disse spørsmålene skal besvares bare dersom forsendelser som er beregnet på lufttransport, mottas fra andre selskaper. 

8A.1 Mottar selskapet forsendelser av frakt som er beregnet på lufttransport, fra andre selskaper? 

JA eller NEI  

8A.2 Dersom JA, hvordan holdes disse atskilt fra selskapets egen frakt, og hvordan identifiseres de for den 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren/transportøren? 
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DEL 9 

Transport 

Mål: Å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep. 

9.1 Hvordan overleveres luftfrakten/luftposten til den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren? 

a)  Av, eller på vegne av, den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren? 

JA eller NEI  

b)  Avsenderens egen transport? 

JA eller NEI  

c)  Avsenderens underleverandør? 

JA eller NEI  

9.2 Når avsenderen bruker en underleverandør: 

— Er luftfrakten/luftposten forseglet eller emballert før transport på en slik måte at eventuelle ulovlige inngrep 

tydelig vises? 

— Har transportøren undertegnet transportørerklæringen? 

JA eller NEI  

Følgende spørsmål skal besvares bare dersom nr. 9.1 b) eller 9.1 c) får anvendelse. 

9.3 Kan transportkjøretøyets lasterom sikres? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvordan … 

9.4 a)  Dersom transportkjøretøyets lasterom kan sikres, gjøres dette med nummererte forseglinger? 

JA eller NEI  

b)  Dersom det brukes nummererte forseglinger, kontrolleres adgangen til forseglingene og registreres numrene ved 

utlevering? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvordan …  

9.5 Dersom transportkjøretøyets lasterom ikke kan sikres, er luftfrakten/luftposten forseglet? 

JA eller NEI 
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9.6 Dersom JA, beskriv forseglingen som brukes. 

9.7 Dersom NEI, hvordan er frakten/posten sikret? 

9.8 Vurdering: Er tiltakene tilstrekkelige til å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende under 

transport? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

FORPLIKTELSESERKLÆRING 

Jeg erklærer følgende: 

— Jeg godtar at vedkommende myndighets inspektører foretar uanmeldte inspeksjoner for å overvåke at disse 

standardene overholdes. Dersom inspektøren avdekker alvorlige sikkerhetsmangler, kan dette føre til at min status 

som kjent avsender trekkes tilbake. 

— Jeg vil framlegge for [vedkommende myndighets navn] relevante opplysninger snarest mulig og senest innen ti 

virkedager dersom 

— det overordnede ansvaret for sikkerheten overdras til en annen person enn den som er navngitt i nr. 1.10, 

— det gjøres andre endringer i lokaler eller prosedyrer som sannsynligvis kan få vesentlig innvirkning på 

sikkerheten, og 

— selskapet nedlegger sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt/luftpost eller ikke lenger oppfyller kravene i 

gjeldende unionsregelverk. 

— Jeg vil opprettholde sikkerhetsstandardene fram til neste valideringsbesøk og/eller inspeksjon på stedet. 

— Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring. 

Underskrift 

Stilling i selskapet  

Vurdering (og underretning) 

Bestått / ikke bestått  

Dersom den samlede vurderingen er «ikke bestått», angis nedenfor de områder der avsenderen ikke overholder den 

påkrevde sikkerhetsstandarden eller har spesifikke svake punkter. Det skal også angis hvilke justeringer som må 

gjøres for å oppnå den påkrevde standarden og dermed bestå. 

Underskrift 

(Validererens navn) 
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TILLEGG 6-C2 

SJEKKLISTE FOR VALIDERING AV SIKKERHETSGODKJENTE FRAKTLEVERANDØRER FRA TREDJESTATER SOM ER 

VALIDERT FOR LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

Foretak i tredjestater har mulighet til å bli en del av den sikre forsyningskjeden til et ACC3 (luftfartsselskap som transporterer 

luftfrakt eller luftpost til Unionen fra en lufthavn i en tredjestat) ved å søke om å bli utpekt til sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør fra en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3). En RA3 er et foretak som håndterer frakt og 

ligger i en tredjestat, og som er validert og godkjent som dette på grunnlag av en validering av luftfartssikkerheten i EU. 

En RA3 skal sikre at det er foretatt sikkerhetskontroll, herunder eventuell gjennomsøking, av forsendelser med bestemmel-

sessted i Den europeiske union, og at forsendelsene har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for 

sikkerhetskontrollen og fram til forsendelsene blir lastet om bord i et luftfartøy eller overlevert på annen måte til et ACC3 eller 

en annen RA3. 

Forutsetningene for å transportere luftfrakt eller luftpost til Unionen(1) eller Island, Norge og Sveits er fastsatt i forordning (EU) 

nr. 2015/1998. 

Sjekklisten er det instrumentet som skal brukes av validereren av luftfartssikkerhet i EU til å vurdere sikkerhetsnivået som 

gjelder for luftfrakt eller luftpost(2) med bestemmelsessted i EU/EØS som transporteres av foretaket som søker om å bli utpekt 

til RA3, eller på dettes ansvar. Sjekklisten skal brukes bare i tilfellene angitt i nr. 6.8.4.1 bokstav b) i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. I tilfellene angitt i nr. 6.8.4.1 bokstav a) i nevnte vedlegg skal validereren av 

luftfartssikkerheten i EU bruke sjekklisten for ACC3-er. 

Dersom validereren av luftfartssikkerhet i EU kommer fram til at foretaket har oppfylt målene i denne sjekklisten, skal en 

valideringsrapport overleveres til det validerte foretaket. Av denne valideringsrapporten skal det framgå at foretaket er utpekt til 

sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3). RA3-en skal kunne bruke 

rapporten i sine forretningsforbindelser med ACC3-er. Valideringsrapporten skal minst inneholde følgende: 

a)  Den utfylte sjekklisten (tillegg 6-C2 til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) undertegnet av validereren av 

luftfartssikkerhet i EU, eventuelt med merknader fra det validerte foretaket. 

b)  Forpliktelseserklæringen (tillegg 6-H2 til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) undertegnet av det validerte 

foretaket. 

c)  En erklæring om uavhengighet (tillegg 11-A til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) med hensyn til det validerte 

foretaket, undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU. 

Sidenummerering, dato for valideringen av luftfartssikkerhet i EU og validererens og det validerte foretakets initialer på hver 

side skal være dokumentasjon på at valideringsrapporten er fullstendig. Valideringsrapporten skal være på engelsk. 

Del 5 – Gjennomsøking og del 6 – Høyrisikofrakt eller høyrisikopost (HRCM) skal vurderes mot kravene i kapittel 6.7 og 6.8 i 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. Grunnleggende standarder for de delene som ikke kan vurderes mot 

kravene i gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, er standarder og anbefalt praksis (SARP) i vedlegg 17 til Konvensjon om 

internasjonal sivil luftfart og veiledningsmaterialet i ICAOs håndbok i luftfartssikkerhet (Doc 8973-Restricted). 

Dersom validereren av luftfartssikkerhet i EU kommer fram til at foretaket ikke har oppfylt målene i denne sjekklisten, skal 

foretaket få en kopi av den utfylte sjekklisten med angivelse av manglene. 

Merknader til utfyllingen: 

1)  Alle deler av sjekklisten skal fylles ut. I de tilfeller opplysninger ikke er tilgjengelig, skal dette forklares. 

2)  Etter hver del skal validereren av luftfartssikkerhet i EU angi om og i hvilken grad målene for delen er oppfylt.  

  

(1) EU-medlemsstater: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 

Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, 

Spania, Sverige og Det forente kongerike. 

(2) Luftfrakt/luftpost/luftfartøyer med bestemmelsessted i EU/EØS i denne sjekklisten for validering er det samme som luftfrakt/luftpost/ 

luftfartøyer med bestemmelsessted i EU samt Island, Norge og Sveits. 
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DEL 1 

Identifikasjon av det validerte foretaket og validereren 

1.1.  Valideringsdato(er) 

Bruk nøyaktig datoformat, f.eks. 01.10.2012 til 02.10.2012 

dd/mm/åååå  

1.2.  Dato for forrige validering, dersom det er relevant 

dd/mm/åååå  

Tidligere RA3-registreringsnummer, dersom dette for-

eligger 

 

AEO-sertifikat/C-TPAT-status/annen sertifisering, der-

som dette foreligger 

 

1.3.  Informasjon om validereren av luftfartssikkerhet 

Navn  

Selskap/organisasjon/myndighet  

Entydig alfanumerisk identifikasjonskode (UAI)  

E-postadresse  

Telefonnummer — inkludert landkode  

1.4.  Foretakets navn 

Navn  

Foretaksnummer (f.eks. registreringsnummer i et han-

delsregister) 

 

Nummer/enhet/bygning  

Gate/vei  

Poststed  

Postnummer  

Delstat (dersom det er relevant)  
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Land  

Postboksadresse (eventuelt)  

1.5.  Organisasjonens hovedadresse (dersom den avviker fra adressen til anlegget som skal valideres) 

Nummer/enhet/bygning  

Gate/vei  

Poststed  

Postnummer  

Delstat (dersom det er relevant)  

Land  

Postboksadresse (eventuelt)  

1.6.  Virksomhetens art – mer enn én type virksomhet kan være aktuell 

a)  bare luftfrakt 

b)  lufttransport og andre transportmåter 

c)  speditør med fraktlokaler 

d)  speditør uten fraktlokaler 

e)  bakketjenesteleverandør 

f)  annet 

 

1.7.  Hender det at søkeren 

a)  mottar frakt fra en annen sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør i en tredjestat 

 

b)  mottar frakt fra kjente avsendere i en tredjestat  

c)  mottar frakt fra registrerte avsendere i en tredjestat  

d)  mottar frakt som er unntatt fra gjennomsøking  

e)  gjennomsøker frakt  

f)  lagrer frakt  

g)  annet, angi nærmere  
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1.8.  Anslått antall ansatte på anlegget 

Antall  

1.9.  Navn og stillingsbetegnelse for personen med ansvar for sikkerheten for luftfrakt/luftpost i tredjestaten 

Navn  

Stillingsbetegnelse  

E-postadresse  

Telefonnummer — inkludert landkode  

DEL 2 

Organisasjon og ansvar for den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren fra en tredjestat som er validert for 

luftfartssikkerhet i EU 

Mål: Ingen luftfrakt eller luftpost skal transporteres til EU/EØS uten å gjennomgå sikkerhetskontroll. Frakt og post som leveres 

av en RA3 til et ACC3 eller en annen RA3, kan mottas som sikret frakt eller post bare dersom RA3-en gjennomfører denne 

sikkerhetskontrollen. Opplysninger om denne kontrollen finnes i følgende deler av denne sjekklisten. 

RA3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at det foretas egnet sikkerhetskontroll av all luftfrakt og luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS, og at den sikrede frakten eller posten beskyttes til den overleveres til et ACC3 eller en annen 

RA3. Sikkerhetskontrollen skal bestå av en av følgende: 

a)  Fysisk gjennomsøking som skal være tilstrekkelig til at det i rimelig grad sikres at ingen forbudte gjenstander er skjult i 

forsendelsen. 

b)  En annen sikkerhetskontroll som er ledd i en forsyningskjedes sikkerhetssystem, som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte 

gjenstander er skjult i forsendelsen, og som er gjennomført av en annen RA3, KC3 eller AC3 utpekt av RA3-en. 

Referanse: Nr. 6.8.3. 

2.1.  Har foretaket utarbeidet et sikkerhetsprogram? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, gå direkte til nr. 2.5.  

2.2.  Foretakets sikkerhetsprogram 

Dato – bruk nøyaktig datoformat dd/mm/åååå  

Versjon  

Er sikkerhetsprogrammet framlagt for og/eller godkjent av 

vedkommende myndighet i foretakets hjemstat? Dersom JA, 

beskriv framgangsmåten. 
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2.3.  Omfatter sikkerhetsprogrammet i tilstrekkelig grad punktene i sjekklisten (del 3–9)? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi grunnene til dette  

2.4.  Er sikkerhetsprogrammet endelig ferdigstilt, robust og fullstendig? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

2.5.  Har foretaket innført en prosedyre for å sikre at luftfrakt eller luftpost gjennomgår en egnet sikkerhetskontroll før den 

overleveres til et ACC3 eller en annen RA3? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  

2.6.  Har foretaket innført et styringssystem (f.eks. virkemidler, instrukser) for å sikre at den nødvendige sikkerhetskontrollen 

gjennomføres? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv styringssystemet og angi om det er 

godkjent, kontrollert eller stilt til rådighet av vedkommende 

myndighet eller et annet foretak. 

 

Dersom NEI, forklar hvordan foretaket sikrer at sikkerhets-

kontrollen gjennomføres i henhold til kravene. 

 

2.7.  Konklusjoner og generelle kommentarer om prosessens pålitelighet, fullstendighet og stabilitet. 

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 3 

Rekruttering og opplæring av personell 

Mål: For å sikre at den nødvendige sikkerhetskontrollen gjennomføres, skal RA3-en utpeke ansvarlig og kvalifisert personell til 

å arbeide innenfor sikring av luftfrakt og luftpost. Personell med adgang til sikret luftfrakt skal inneha alle de kvalifikasjoner 

som kreves for å utføre sine plikter og skal ha fått hensiktsmessig opplæring. 

For å oppnå dette målet skal RA3-en ha innført prosedyrer for å sikre at alt personell (fast og midlertidig ansatte, vikarer, 

sjåfører osv.) som har direkte adgang uten følge til luftfrakt/luftpost som er eller har vært gjenstand for sikkerhetskontroll, 

a)  har gjennomgått innledende og periodiske kontroller før ansettelse og/eller vandelskontroller som minst oppfyller kravene 

som stilles av de lokale myndigheter for de RA3-lokalene som valideres, og 

b)  har gjennomført innledende og periodisk sikkerhetsopplæring slik at de er klar over sitt sikkerhetsansvar i samsvar med de 

krav som stilles av de lokale myndigheter for de RA3-lokalene som valideres.  
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Merk: 

— En vandelskontroll innebærer en kontroll av en persons identitet og bakgrunn, herunder eventuell kriminell fortid dersom 

dette er tillatt i henhold til lovgivningen, som ledd i vurderingen av om en person er egnet til å utføre en sikkerhetskontroll 

og/eller gis adgang uten følge til sikkerhetsbegrensede områder (iht. definisjonen i ICAO-vedlegg 17). 

— En kontroll før ansettelse skal fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, dekke ansettelsesforhold, 

utdanning og eventuelle hull i løpet av minst de fem foregående årene og medføre krav om at personen undertegner en 

erklæring om eventuell kriminell fortid i alle bostedsstater i løpet av minst de fem foregående årene (iht. Unionens 

definisjon). 

Referanse: Nr. 6.8.3.1. 

3.1.  Er det innført en prosedyre som sikrer at alt personell som har direkte adgang uten følge til sikret luftfrakt/luftpost, 

gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av bakgrunn og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen før 

ansettelse omfatter, og hvilket foretak som utfører kontrollen. 

 

3.2.  Omfatter prosedyren følgende oppgaver? 

☐  Vandelskontroll 

☐  Kontroll før ansettelse 

☐  Kontroll av strafferegisteret 

☐  Intervjuer 

☐  Annet (spesifiser) 

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er ansvarlig 

for at oppgavene utføres og eventuelt det tidsrommet tilbake i 

tid som tas i betraktning. 

 

3.3.  Er det innført en prosedyre for å sikre at personer med ansvar for iverksettelse av og tilsyn med gjennomføringen av 

sikkerhetskontroll på stedet, gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av bakgrunn og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen før 

ansettelse omfatter, og hvilket foretak som utfører kontrollen. 

 

3.4.  Omfatter prosedyren følgende oppgaver? 

☐  Vandelskontroll 

☐  Kontroll før ansettelse 

☐  Kontroll av strafferegisteret 

☐  Intervjuer 

☐  Annet (spesifiser) 

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er ansvarlig for at oppgavene utføres, og eventuelt det tidsrommet tilbake i 

tid som tas i betraktning. 
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3.5.  Får personell med direkte adgang uten følge til sikret luftfrakt/luftpost sikkerhetsopplæring før de gis adgang til sikret 

luftfrakt/luftpost? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i, og varighet  

3.6.  Får personell som tar imot, gjennomsøker og/eller beskytter luftfrakt/luftpost særskilt arbeidsrelatert opplæring? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i, og varighet  

3.7.  Får personell som nevnt i nr. 3.5 og 3.6 periodisk opplæring? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i, og hvor ofte 

den gjentas 

 

3.8.  Konklusjon: Sikrer tiltakene for ansettelse og opplæring av personell at alt personell med adgang til sikret 

luftfrakt/luftpost er blitt ansatt og opplært i samsvar med en standard som er tilstrekkelig til at de er klar over sitt 

sikkerhetsansvar? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 4 

Mottaksprosedyrer 

Mål: RA3-en kan motta frakt eller post fra en annen RA3, en KC3, en AC3 eller fra en ukjent avsender. RA3-en skal ha innført 

egnede mottaksprosedyrer for frakt og post for å kunne fastslå om en forsendelse kommer fra en sikker forsyningskjede eller 

ikke, og dermed hvilke sikkerhetstiltak den skal omfattes av. 

En RA3 kan vedlikeholde en database som minst inneholder følgende opplysninger om hver sikkerhetsgodkjente 

fraktleverandør eller kjente avsender som har gjennomgått validering av luftfartssikkerhet i EU i samsvar med nr. 6.8.4.1, og 

som den mottar frakt eller post direkte fra for levering til et ACC3 og transport til Unionen: 

a)  opplysninger om foretaket, herunder korrekt forretningsadresse, 

b)  virksomhetens art, unntatt følsomme forretningsopplysninger, 

c)  kontaktopplysninger, også om den eller de personene som har ansvar for sikkerheten, 

d)  eventuelt foretaksnummer, 

e)  valideringsrapporten, dersom denne foreligger.  
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Referanse: Nr. 6.8.3.1 og 6.8.4.3. 

Merk: En RA3 kan motta frakt fra en AC3 som sikret frakt bare dersom vedkommende RA3 selv har utpekt denne avsenderen 

til AC3 og innestår for frakten som denne avsenderen leverer. 

4.1.  Fastslår foretaket ved mottak av en forsendelse om den kommer fra en annen RA3, en KC3, en AC3 eller fra en ukjent 

avsender? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan?  

4.2.  Oppretter og vedlikeholder foretaket en database som inneholder opplysninger om hver RA3, KC3 og AC3 som den 

mottar frakt eller post direkte fra for levering til et ACC3 og transport til Unionen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvilke opplysninger som er oppført i 

databasen. 

 

Dersom NEI, hvordan vet foretaket at frakten kommer fra en 

annen RA3, KC3 eller AC3? 

 

4.3.  Utpeker foretaket avsendere til AC3-er? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren og beskyttelsestiltakene som 

foretaket krever av avsenderen. 

 

4.4.  Når foretaket mottar en forsendelse, kontrollerer det om bestemmelsesstedet for forsendelsen er en lufthavn i EU/EØS? 

JA eller NEI — Forklar  

4.5.  Dersom JA — Iverksetter foretaket den samme sikkerhetskontrollen for all luftfrakt eller luftpost når 

bestemmelsesstedet er en lufthavn i EU/EØS? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren  

4.6.  Når foretaket mottar en forsendelse, fastslår det om den er å anse som høyrisikoluftfrakt og høyrisikoluftpost (HRCM) 

(se definisjon i del 6), også for forsendelser som leveres med andre transportmåter enn lufttransport? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan? 

Beskriv prosedyren 

 

4.7.  Når det validerte foretaket mottar en sikret forsendelse, fastslår det om den har vært beskyttet mot inngrep fra 

uvedkommende og/eller ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  
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Dersom JA, gi nærmere opplysninger (forseglinger, låser, 

inspeksjon osv.) 

 

4.8.  Er personen som foretar leveringen, pålagt å vise et offisielt identifikasjonsdokument med foto? 

JA eller NEI  

4.9.  Er det innført en prosedyre for å identifisere forsendelser som må gjennomsøkes? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan?  

4.10.  Konklusjon: Er mottaksprosedyrene tilstrekkelige til at det kan fastslås om luftfrakt/luftpost med en lufthavn i EU/EØS 

som bestemmelsessted kommer fra en sikker forsyningskjede eller må gjennomsøkes? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 5 

Gjennomsøking 

Mål: Dersom RA3-en mottar frakt og post som ikke kommer fra en sikker forsyningskjede, skal RA3-en gjennomsøke disse 

forsendelsene på en egnet måte før de kan leveres til et ACC3 som sikret frakt. RA3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at 

luftfrakt og luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS, beregnet på omlasting, transitt eller lossing i en lufthavn i Unionen, 

gjennomsøkes ved bruk av de tiltak eller metoder som beskrives i Unionens regelverk og i samsvar med en standard som i 

rimelig grad sikrer at den ikke inneholder ulovlige gjenstander. 

Dersom gjennomsøking av luftfrakt eller luftpost gjennomføres av eller på vegne av vedkommende myndighet i tredjestaten, 

skal RA3-en opplyse om dette og angi hvordan tilstrekkelig gjennomsøking er sikret. 

Referanse: Nr. 6.8.3. 

5.1.  Utføres gjennomsøking av et annet foretak på vegne av foretaket? 

JA eller NEI  

Dersom JA, 

angi foretakenes art, og gi nærmere opplysninger: 

— Privat selskap som utfører gjennomsøking 

— Offentlig selskap 

— Offentlig kontrollanlegg eller -organ 

— Annet 

Angi arten av avtalen/kontrakten mellom det validerte 

foretaket og foretaket som gjennomfører gjennomsøkingen på 

foretakets vegne. 
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5.2.  Hvilke metoder benyttes ved gjennomsøking av luftfrakt og luftpost? 

Spesifiser, med opplysninger om utstyr som benyttes ved 

gjennomsøking av luftfrakt og luftpost (f.eks. produsent, type, 

programvareversjon, standard, serienummer osv.) for alle 

anvendte metoder. 

 

5.3.  Er utstyret eller metoden (f.eks. bombehunder) som benyttes, oppført på EUs, ECACs (Den europeiske konferanse for 

sivil luftfart) eller TSAs (De forente staters Transportation Security Administration) nyeste samsvarsliste? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

Dersom NEI, gi nærmere opplysninger om godkjenning av 

utstyret og dato for godkjenning samt om det er i samsvar 

med EUs utstyrsstandarder. 

 

5.4.  Brukes utstyret i samsvar med produsentens driftsmodell (CONOPS), og blir utstyret regelmessig kontrollert og 

vedlikeholdt? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  

5.5.  Blir forsendelsens art tatt i betraktning under gjennomsøkingen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan det sikres at den valgte 

gjennomsøkingsmetoden brukes i samsvar med en standard 

som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte gjenstander er 

skjult i forsendelsen. 

 

5.6.  Er det innført en prosedyre for håndtering av alarmer som gjennomsøkingsutstyret avgir? (På noe utstyr (f.eks. 

røntgenutstyr) utløses alarmen av operatøren selv.) 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren for håndtering av alarmer som 

i rimelig grad sikrer at ingen forbudte gjenstander er til stede. 

 

Dersom NEI, beskriv hva som skjer med forsendelsen  

5.7.  Er noen forsendelser unntatt fra sikkerhetsgjennomsøking? 

JA eller NEI  

5.8.  Finnes det unntak som ikke er i samsvar med unionslisten? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  
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5.9.  Føres det kontroll med adgangen til gjennomsøkingsområdet for å sikre at bare autorisert og kvalifisert personell gis 

adgang? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

5.10.  Er det innført en ordning for kvalitetskontroll og/eller testing? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

5.11.  Konklusjon: Gjennomsøkes luftfrakt/luftpost ved bruk av en av metodene angitt i nr. 6.2.1 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2015/1998 i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at den ikke inneholder forbudte gjenstander? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 6 

Høyrisikofrakt eller høyrisikopost (HRCM) 

Mål: Forsendelser som har opprinnelse eller blir omlastet på steder som Unionen har identifisert som høyrisikoområder, eller 

som ser ut til å ha blitt utsatt for vesentlige ulovlige inngrep, skal anses som høyrisikofrakt eller høyrisikopost (HRCM). Slike 

forsendelser skal gjennomsøkes i tråd med særskilte instrukser. RA3-en skal ha innført en prosedyrer for å sikre at HRCM med 

bestemmelsessted i EU/EØS identifiseres og gjennomgår hensiktsmessige kontroller i henhold til Unionens regelverk. 

ACC3-et som mottar luftfrakt eller luftpost for transport fra RA3-en, skal ha fullmakt til å underrette RA3-en om den nyeste 

informasjonen om høyrisikoområder. 

RA3-en skal iverksette de samme tiltak uten hensyn til om det mottar høyrisikofrakt eller høyrisikopost fra et annet 

luftfartsselskap eller via andre transportmåter. 

Referanse: Nr. 6.7. 

Merk: HRCM som er klarert for transport til EU/EØS, skal gis sikkerhetsstatus «SHR», som betyr at forsendelsen er sikret for 

transport med passasjerfly, fraktfly og postfly i samsvar med de krav som stilles i forbindelse med høy risiko. 

6.1.  Vet personell som har ansvar for å utføre sikkerhetskontroller, hvilken luftfrakt og luftpost som skal behandles som 

høyrisikoluftfrakt og høyrisikoluftpost (HRCM)? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  
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6.2.  Har foretaket innført prosedyrer for å identifisere HRCM? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

6.3.  Omfattes HRCM av framgangsmåter for gjennomsøking for HRCM i samsvar med Unionens regelverk? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi hvilke prosedyrer som benyttes  

6.4.  Utsteder foretaket etter gjennomsøking en erklæring om sikkerhetsstatus for SHR i dokumentasjonen som følger 

forsendelsen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan sikkerhetsstatus utstedes, og i 

hvilket dokument 

 

6.5.  Konklusjon: Har foretaket innført en prosedyre som er relevant og tilstrekkelig til å sikre at all HRCM er blitt korrekt 

håndtert før lasting? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 7 

Beskyttelse av sikret luftfrakt og luftpost 

Mål: RA3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS beskyttes mot 

inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep, fra det punkt sikkerhetsgjennomsøking eller annen sikkerhetskontroll er 

gjennomført, eller fra det punkt der forsendelsene mottas etter at det er gjennomført gjennomsøking eller sikkerhetskontroll, og 

fram til lasting eller overlevering til et ACC3 eller en annen RA3. Dersom tidligere sikret luftfrakt og luftpost ikke beskyttes 

senere, kan den ikke lastes eller overleveres til et ACC3 eller en annen RA3 som sikret frakt eller post. 

Beskyttelsen kan oppnås med forskjellige midler, som fysiske (barrierer, avlåste rom osv.), menneskelige (patruljering, 

kvalifisert personell osv.) og teknologiske (videoovervåking, innbruddsalarmer osv.). 

Sikret luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS skal være atskilt fra luftfrakt og luftpost som ikke er sikret. 

Referanse: Nr. 6.8.3.1. 

7.1.  Er det et annet foretak som sørger for beskyttelse av sikret luftfrakt og luftpost på vegne av det validerte foretaket? 

JA eller NEI  
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Dersom JA, 

angi foretakenes art, og gi nærmere opplysninger: 

— Privat selskap som utfører gjennomsøking 

— Offentlig selskap 

— Offentlig kontrollanlegg eller -organ 

— Annet 

 

7.2.  Er det innført sikkerhetskontroll og beskyttelse for å hindre ulovlige inngrep under gjennomsøkingen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger 

Angi hvilken eller hvilke former for beskyttelse som er 

innført: 

— Fysisk (gjerde, avsperring, bygning med solid konstruk-

sjon osv.) 

— Menneskelig (patruljering osv.) 

— Teknologisk (videoovervåking, alarmanlegg osv.) 

Og forklar hvordan de er gjennomført. 

 

7.3.  Er den sikrede luftfrakten/luftposten bare tilgjengelig for autoriserte personer? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger 

Angi hvordan alle adgangspunkter (herunder dører og 

vinduer) til identifiserbar og sikret luftfrakt/luftpost 

kontrolleres. 

 

7.4.  Er det innført prosedyrer for å sikre at luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS som har gjennomgått 

sikkerhetskontroller, er beskyttet mot inngrep fra uvedkommende i tidsrommet fra forsendelsene ble sikret og fram til 

lasting eller overlevering til et ACC3 eller en annen RA3? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan den beskyttes (fysisk, mennes-

kelig, teknologisk osv.) 

Angi også om bygningen har solid konstruksjon og hvilke 

typer materialer som er brukt, om mulig 

 

Dersom NEI, angi årsakene  

7.5.  Konklusjon: Er beskyttelsen av forsendelser tilstrekkelig robust til å forhindre ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  
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Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 8 

Dokumentasjon 

Mål: En forsendelses sikkerhetsstatus skal angis i elektronisk format eller på papir i dokumentasjonen som følger forsendelsen, 

enten i form av et luftfraktbrev, et tilsvarende postdokument eller i en særskilt erklæring. Sikkerhetsstatusen skal utstedes av 

RA3-en. 

Referanse: Nr. 6.3.2.6 bokstav d) og nr. 6.8.3.4. 

Merk: Følgende sikkerhetsstatuser kan angis: 

— «SPX», som betyr at forsendelsen er sikret for transport med passasjerfly, fraktfly eller postfly, 

— «SCO», som betyr at forsendelsen bare er sikret for transport med fraktfly eller postfly, eller 

— «SHR», som betyr at forsendelsen er sikret for transport med passasjerfly, fraktfly og postfly i samsvar med de krav som 

stilles i forbindelse med høy risiko. 

8.1.  Angir foretaket i følgedokumentasjonen (f.eks. luftfraktbrev) status for frakten og hvordan den er oppnådd? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, forklar  

8.2.  Konklusjon: Er dokumentasjonsprosessen tilstrekkelig til å sikre at frakt eller post leveres med nødvendig følgedo-

kumentasjon som angir korrekt sikkerhetsstatus? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 9 

Transport 

Mål: Luftfrakt og luftpost skal beskyttes mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i tidsrommet fra den ble sikret, 

og fram til lasting eller overlevering til et ACC3 eller en RA3. Dette omfatter beskyttelse under transport til luftfartøyet, til 

ACC3-et eller til en annen RA3. Dersom tidligere sikret luftfrakt og luftpost ikke beskyttes under transport, kan den ikke lastes 

eller overleveres til et ACC3 eller en annen RA3 som sikret frakt eller post. 

Under transport til et luftfartøy, et ACC3 eller en annen RA3 er RA3-en ansvarlig for å beskytte de sikrede forsendelsene. Dette 

omfatter tilfeller der transporten foretas av et annet foretak, for eksempel en speditør, på dens vegne. Dette omfatter ikke 

tilfeller der ansvaret for transport av forsendelsene ligger hos et ACC3 eller en annen RA3.  
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Referanse: Nr. 6.8.3. 

9.1.  Hvordan overleveres luftfrakten/luftposten til et ACC3 / en annen RA3? 

a)  Det validerte foretakets egen transport? 

JA eller NEI  

b)  Transport utført av en annen RA3 / et annet ACC3? 

JA eller NEI  

c)  Underleverandør som det validerte foretaket bruker? 

JA eller NEI  

9.2.  Er luftfrakten/luftposten pakket i forseglet emballasje? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan?  

9.3.  Blir kjøretøyet forseglet eller låst før transport? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan?  

9.4.  Dersom det brukes nummererte forseglinger, kontrolleres adgangen til forseglingene og registreres numrene? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvordan  

9.5.  Dersom det er relevant, undertegner vedkommende transportør transportørerklæringen? 

JA eller NEI  

9.6.  Har personen som transporterer frakten, gjennomgått særskilt sikkerhetskontroll og sikkerhetsopplæring før 

vedkommende fikk fullmakt til å transportere sikret luftfrakt og/eller luftpost? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvilken form for sikkerhetskontroll 

(kontroll før ansettelse, vandelskontroll osv.) og hvilken type 

opplæring (sikkerhetsopplæring osv.). 

 

9.7.  Konklusjon: Er tiltakene tilstrekkelige til å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende under transport? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  
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Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 10 

Samsvar 

Mål: Etter å ha vurdert del 1–9 på denne sjekklisten skal validereren av luftfartssikkerhet i EU fastslå om kontrollen på stedet 

bekrefter at sikkerhetskontrollen gjennomføres i samsvar med målene i denne sjekklisten for luftfrakt/luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS. 

To ulike scenarioer mulige. Validereren av luftfartssikkerhet i EU fastslår at foretaket 

a)  har klart å oppfylle målene i sjekklisten. Validereren skal gi det validerte foretaket originalen av valideringsrapporten og 

angi at foretaket er utpekt til sikkerhetsgodkjent fraktleverandør i en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU, 

b)  ikke har klart å oppfylle målene i sjekklisten. I så fall har foretaket ikke fullmakt til å levere sikret luftfrakt eller luftpost 

med bestemmelsessted i EU/EØS til et ACC3 eller en annen RA3. Foretaket skal motta en kopi av den utfylte sjekklisten 

der manglene er angitt. 

Generelt må validereren av luftfartssikkerhet i EU avgjøre om frakt og post som håndteres av det validerte foretaket, behandles 

på en slik måte at den på det tidspunktet den leveres til et ACC3 eller en annen RA3, kan vurderes som sikker å fly til EU/EØS 

i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen. 

Validereren av luftfartssikkerhet i EU må ta hensyn til at vurderingen bygger på en overordnet målbasert samsvarsmetode. 

10.1.  Generell konklusjon: 

Vurdering (og underretning) 

(uthev det alternativet som gjelder) 

Dersom det står «BESTÅTT», anses foretaket å være utpekt 

til sikkerhetsgodkjent fraktleverandør i en tredjestat som er 

validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3). 

Bestått / ikke bestått 

Dersom den samlede vurderingen er «ikke bestått», angis nedenfor områdene der foretaket ikke oppnådde den påkrevde 

sikkerhetsstandarden eller har spesifikke svake punkter. Det skal også angis hvilke justeringer som må gjøres for å oppnå den 

påkrevde standarden og dermed bestå. 

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

Kommentarer fra foretaket  

Validererens navn: 

Dato: 

Underskrift: 

 _____  
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VEDLEGG 

Liste over personer og foretak som er besøkt og intervjuet 

Angi navnet på foretaket, navnet på kontaktpersonen og datoen for besøket eller intervjuet. 

Foretakets navn Navn på kontaktperson Dato for besøk/intervju 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TILLEGG 6-C3 

SJEKKLISTE FOR VALIDERING AV ACC3 

Utpeking til ACC3 (luftfartsselskap som transporterer luftfrakt eller luftpost til Unionen fra en lufthavn i en tredjestat) er en 

forutsetning for å transportere luftfrakt eller luftpost til Den europeiske union(1) (EU) eller til Island, Norge og Sveits, og er 

påkrevd i henhold til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

Utpeking til ACC3 kreves i prinsippet for alle flyginger som transporterer frakt eller post for omlasting, transitt eller lossing i 

lufthavner i EU/EØS(2). Vedkommende myndigheter i medlemsstatene i Den europeiske union, Island, Norge og Sveits har 

hver ansvar for å utpeke bestemte luftfartsselskaper til ACC3. Utpekingen skjer på grunnlag av luftfartsselskapets 

sikkerhetsprogram og kontroll på stedet av gjennomføringen i samsvar med målene nevnt i denne sjekklisten for validering. 

Sjekklisten er det instrumentet som skal brukes av validerere av luftfartssikkerhet i EU til å vurdere sikkerhetsnivået som 

gjelder for luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS av et ACC3 eller på dettes ansvar eller av et luftfartsselskap 

som søker om utpeking som ACC3. 

En valideringsrapport skal leveres til vedkommende myndighet som utsteder godkjenningen og til det validerte foretaket senest 

én måned etter at det er foretatt kontroll på stedet. Valideringsrapporten skal minst inneholde 

— utfylt sjekkliste undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU, eventuelt med kommentarer fra det validerte 

foretaket,  

  

(1) EU-medlemsstater: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 

Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, 

Spania, Sverige og Det forente kongerike. 

(2) Luftfrakt/luftpost/luftfartøyer med bestemmelsessted i EU/EØS i denne sjekklisten for validering er det samme som luftfrakt/ 

luftpost/luftfartøyer med bestemmelsessted i EU samt Island, Norge og Sveits. 
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— forpliktelseserklæringen (tillegg 6-H1 til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) undertegnet av det validerte 

foretaket, og 

— en erklæring om uavhengighet (tillegg 11-A til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) med hensyn til det validerte 

foretaket, undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU. 

Sidenummerering, dato for valideringen av luftfartssikkerhet i EU og validererens og det validerte foretakets initialer på hver 

side skal være dokumentasjon på at valideringsrapporten er fullstendig. Valideringsrapporten skal være på engelsk. 

Del 3 — Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram, del 6 — Database, del 7 — Gjennomsøking og del 8 — Høyrisikofrakt eller 

høyrisikopost (HRCM) skal vurderes mot kravene i kapittel 6.7 og 6.8 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/1998. Grunnleggende standarder for de andre delene er standarder og anbefalt praksis (SARPs) i vedlegg 17 til 

Konvensjon om internasjonal sivil luftfart og veiledningsmaterialet i ICAOs håndbok i luftfartssikkerhet (Doc 8973-Restricted). 

Merknader til utfyllingen: 

— Alle deler av sjekklisten skal fylles ut. I de tilfeller opplysninger ikke er tilgjengelig, skal dette forklares. 

— Etter hver del skal validereren av luftfartssikkerhet i EU angi om og i hvilken grad målene for delen er nådd. 

DEL 1 

Identifikasjon av det validerte foretaket og validereren 

1.1.  Valideringsdato(er) 

Bruk nøyaktig datoformat, f.eks. 01.10.2012 til 02.10.2012 

dd/mm/åååå  

1.2.  Dato for forrige validering og ACC3-ets entydige alfanumeriske identifikasjonskode (UAI) der dette foreligger 

dd/mm/åååå  

UAI  

1.3.  Informasjon om validereren av luftfartssikkerhet 

Navn  

Selskap/organisasjon/myndighet  

UAI  

E-postadresse  

Telefonnummer — inkludert landkode  

1.4.  Navn på luftfartsselskap som skal valideres 

Navn  

AOC (godkjenningssertifikat for luftfartsselskap) utstedt i 

(navn på stat): 
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Luftfartsselskapets IATA-kode (International Air Transport 

Association), eventuelt ICAO-kode (International Civil 

Aviation Organisation) dersom IATA-kode ikke finnes. Angi 

hvilken kode som oppgis 

 

Stat med ansvar for godkjenning av luftfartsselskapet som 

ACC3 

 

1.5.  Opplysninger om beliggenheten til lufthavnen i tredjestat som skal valideres, eller frakt-/postanlegg knyttet til den 

Navn  

Lufthavnens IATA-kode (eller ICAO-kode)  

Stat  

1.6.  Luftfartsselskapets virksomhet — Mer enn én type virksomhet kan være aktuell 

a)  Transport av passasjerer og frakt/post 

b)  Transport av bare frakt og post 

c)  Transport av bare frakt 

d)  Transport av bare post 

e)  Integrert transport 

f)  Charter 

 

1.7.  Navn og stillingsbetegnelse for personen med ansvar for sikkerheten for luftfrakt/luftpost i tredjestaten 

Navn  

Stillingsbetegnelse  

E-postadresse  

Telefonnummer — inkludert landkode  

1.8.  Adresse til luftfartsselskapets hovedkontor i den lufthavn som besøkes 

Nummer/enhet/bygning/lufthavn  

Gate/vei  

Poststed  

Postnummer  

Delstat (dersom det er relevant)  

Land  
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1.9.  Adresse til luftfartsselskapets hovedkontor, f.eks. forretningskontor 

Nummer/enhet/bygning/lufthavn  

Gate/vei  

Poststed  

Postnummer  

Delstat (dersom det er relevant)  

Land  

DEL 2 

ACC3-ets organisasjon og ansvar i lufthavnen 

Mål: Ingen luftfrakt eller luftpost skal transporteres til EU/EØS uten å gjennomgå sikkerhetskontroll. Opplysninger om denne 

kontrollen finnes i følgende deler av denne sjekklisten. ACC3-et skal ikke ta imot frakt eller post for transport på et luftfartøy 

med bestemmelsessted i EU med mindre gjennomsøking eller annen sikkerhetskontroll er gjennomført og attestert av en 

sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for luftfartsikkerhet i EU, en kjent avsender som er validert for 

luftfartssikkerhet i EU, eller en registrert avsender hos en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er validert for 

luftfartssikkerhet i EU, eller slike forsendelser er gjennomsøkt i samsvar med Unionens regelverk. 

ACC3-et skal ha innført en prosess for å sikre at egnet sikkerhetskontroll gjennomføres for all luftfrakt og luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS med mindre forsendelsene er unntatt fra gjennomsøking i samsvar med Unionens regelverk, og 

forutsatt at frakten eller posten deretter beskyttes fram til den lastes om bord på luftfartøyet. Sikkerhetskontrollen skal bestå av 

— fysisk gjennomsøking, som skal være i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte gjenstander er 

skjult i forsendelsen, 

— andre sikkerhetskontroller som er ledd i en forsyningskjedes sikkerhetssystem, som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte 

gjenstander er skjult i forsendelsen, og som gjennomføres av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller en kjent avsender 

som er validert for luftfartssikkerhet i EU eller av en registrert avsender hos en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør som er 

validert for luftfartssikkerhet i EU 

Referanse: Nr. 6.8.3. 

2.1.  Har luftfartsselskapet innført en prosedyre for å sikre at luftfrakt og luftpost gjennomgår en egnet sikkerhetskontroll før 

den lastes om bord i et luftfartøy med bestemmelsessted i EU/EØS? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  

2.2.  Gjennomføres sikkerhetskontrollen av luftfartsselskapet selv eller på dets vegne av et foretak som er omfattet av 

luftfartsselskapets sikkerhetsprogram? 

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

Dersom NEI, hvilket foretak som ikke er omfattet av 

luftfartsselskapets sikkerhetsprogram gjennomfører 

sikkerhetskontroll av luftfrakt og luftpost som transporteres av 

dette luftfartsselskapet til EU/EØS? 
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Angi foretakenes art og gi nærmere opplysninger 

— Privat håndteringsselskap 

— Offentlig selskap 

— Offentlig kontrollanlegg eller -organ 

— Annet 

 

2.3.  Hvilke instrumenter og instrukser benytter luftfartsselskapet for å sikre at sikkerhetskontrollen gjennomføres i samsvar 

med kravene? 

  

2.4.  Har luftfartsselskapet anledning til å anmode om en egnet sikkerhetskontroll i de tilfeller gjennomsøking foretas av 

foretak som ikke er omfattet av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram, f.eks. offentlige anlegg? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, gi nærmere opplysninger  

2.5.  Har et program for sikkerhetsgodkjente fraktleverandører/kjente avsendere for flyfrakt og flypost blitt innført i samsvar 

med ICAO-standarder i den staten der lufthavnen der valideringsbesøket finner sted, ligger? 

Dersom JA, beskriv hvilke elementer programmet består av, 

og hvordan det er gjennomført 

 

2.6.  Konklusjoner og generelle kommentarer om prosessens pålitelighet, fullstendighet og stabilitet. 

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 3 

Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram 

Mål: ACC3-et skal sikre at dets sikkerhetsprogram omfatter alle luftfartssikkerhetstiltak som er relevante og tilstrekkelige for 

luftfrakt og luftpost som skal transporteres til EU. 

Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram og tilhørende dokumentasjon skal danne grunnlaget for sikkerhetskontroller som 

gjennomføres i samsvar med målet med denne sjekklisten. Luftfartsselskapet kan om det ønsker, oversende sin dokumentasjon 

til validereren av luftfartssikkerhet i EU før et besøk på stedet slik at vedkommende kan gjøre seg kjent med de stedene som 

skal besøkes. 

Referanse: Nr. 6.8.2.1 og tillegg 6-G. 

Merk: Følgende punkter oppført i tillegg 6-G til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 skal dekkes: 

a)  beskrivelse av tiltak for luftfrakt og luftpost, 

b)  mottaksprosedyrer, 

c)  ordning og kriterier for sikkerhetsgodkjente fraktleverandører, 

d)  ordning og kriterier for kjente avsendere, 

e)  ordning og kriterier for registrerte avsendere, 

f)  gjennomsøkingsstandard, 

g)  sted der gjennomsøking utføres,  
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h)  opplysninger om gjennomsøkingsutstyret, 

i)  opplysninger om operatøren eller tjenesteyteren, 

j)  liste over unntak fra gjennomsøking, 

k)  behandling av luftfrakt og luftpost med høy risiko. 

3.1.  Sikkerhetsprogram for luftfartsselskaper 

Dato – bruk nøyaktig datoformat dd/mm/åååå  

Versjon  

Er programmet tidligere framlagt for en vedkommende 

myndighet i EU/EØS? Dersom JA, var det med henblikk på 

utpeking til ACC3? Andre formål? 

 

3.2.  Dekker sikkerhetsprogrammet i tilstrekkelig grad elementene på listen over? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi grunnene til dette  

3.3.  Er luftfartssikkerhetstiltakene beskrevet i sikkerhetsprogrammet relevante og tilstrekkelige til at luftfrakt/luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS er sikret i samsvar med de standarder som kreves? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi grunnene til dette  

3.4.  Konklusjon: Er sikkerhetsprogrammet endelig ferdigstilt, robust og fullstendig? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 4 

Rekruttering og opplæring av personell 

Mål: ACC3-et skal utpeke ansvarlig og kvalifisert personell til å arbeide innenfor sikring av luftfrakt og luftpost. Personell med 

adgang til sikret luftfrakt innehar alle de kvalifikasjoner som kreves for å utføre sine plikter og har fått hensiktsmessig 

opplæring. 

For å oppnå dette målet skal ACC3-et ha innført en prosedyre for å sikre at alt personell (fast og midlertidig ansatte, vikarer, 

sjåfører osv.) som har direkte adgang uten følge til luftfrakt/luftpost som er eller har vært gjenstand for sikkerhetskontroll, 

— har gjennomgått innledende og periodiske kontroller før ansettelse og/eller vandelskontroller som minst oppfyller kravene 

som stilles av de lokale myndigheter for den lufthavnen som valideres, og 

— har gjennomført innledende og periodisk sikkerhetsopplæring, slik at de er klart over sitt sikkerhetsansvar i samsvar med 

de krav som stilles av de lokale myndigheter for den lufthavn som valideres.  
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Referanse: Nr. 6.8.3.1. 

Merk: 

— En vandelskontroll innebærer en kontroll av en persons identitet og bakgrunn, herunder eventuell kriminell fortid dersom 

dette er tillatt i henhold til lovgivningen, som ledd i vurderingen av om en person er egnet til å utføre en sikkerhetskontroll 

og/eller gis adgang uten følge til sikkerhetsbegrensede områder (iht. definisjonen i ICAO-vedlegg 17). 

— En kontroll før ansettelse skal fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, dekke ansettelsesforhold, 

utdanning og eventuelle hull i løpet av minst de fem foregående årene, og medføre krav om at personen undertegner en 

erklæring om eventuell kriminell fortid i alle bostedsstater i løpet av minst de fem foregående årene (iht. Unionens 

definisjon). 

4.1.  Er det innført en prosedyre for å sikre at alt personell med direkte adgang uten følge til sikret luftfrakt/luftpost, 

gjennomgår kontroller før ansettelse for vurdering av bakgrunn og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen før 

ansettelse omfatter, og hvilket foretak som utfører kontrollen. 

 

4.2.  Omfatter prosedyren følgende oppgaver? 

— Vandelskontroll 

— Kontroll før ansettelse 

— Kontroll av strafferegisteret 

— Intervjuer 

— Annet (spesifiser) 

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er ansvarlig 

for at oppgavene utføres, og eventuelt det tidsrommet tilbake i 

tid som tas i betraktning. 

 

4.3.  Er det innført en prosedyre for å sikre at personer med ansvar for iverksettelse av og tilsyn med gjennomføringen av 

sikkerhetskontroll på stedet, gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av bakgrunn og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen før 

ansettelse omfatter, og hvilket foretak som utfører kontrollen. 

 

4.4.  Omfatter prosedyren følgende oppgaver? 

— Vandelskontroll 

— Kontroll før ansettelse 

— Kontroll av strafferegisteret 

— Intervjuer 

— Annet (spesifiser) 

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er ansvarlig 

for at oppgavene utføres, og eventuelt det tidsrommet tilbake i 

tid som tas i betraktning. 

 



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/277 

 

4.5.  Får personell med direkte adgang uten følge til sikret luftfrakt/luftpost sikkerhetsopplæring før de gis adgang til sikret 

luftfrakt/luftpost? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i og varighet  

4.6.  Får personell som tar imot, gjennomsøker og/eller beskytter luftfrakt/luftpost særskilt arbeidsrelatert opplæring? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i og varighet  

4.7.  Får personell som nevnt i nr. 4.5 og 4.6 periodisk opplæring? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i, og hvor ofte 

den gjentas 

 

4.8.  Konklusjon: Sikrer tiltakene for ansettelse og opplæring av personell at alt personell med adgang til sikret 

luftfrakt/luftpost, er blitt ansatt og opplært i samsvar med en standard som er tilstrekkelig til at de er klar over sitt 

sikkerhetsansvar? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 5 

Mottaksprosedyrer 

Mål: ACC3-et skal ha innført en prosedyre som ved mottak av en forsendelse gjør det mulig å vurdere og kontrollere dens 

sikkerhetsstatus med hensyn til tidligere kontroller. 

Prosedyren skal omfatte følgende: 

— kontroll av om forsendelsen er levert av en person som er utpekt av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, eller en kjent 

avsender som er validert for luftfartssikkerhet i EU og er oppført i dennes database (jf. del 6), eller av en registrert avsender 

hos en slik sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, 

— kontroll av om forsendelsen ledsages av alle nødvendige sikkerhetsopplysninger (luftfraktbrev og informasjon om 

sikkerhetsstatus på papir eller elektronisk) som gjelder den forsendelsen av luftfrakt eller luftpost som leveres, 

— kontroll av om forsendelsen ikke viser tegn til ulovlig inngrep, og 

— kontroll av om forsendelsen må behandles som høyrisikoluftfrakt eller høyrisikoluftpost (HRCM). 

Referanse: Nr. 6.8.3.1.  
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Merk: 

— En sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller en kjent avsender er et foretak som håndterer frakt som er validert av en 

validerer av luftfartssikkerhet i EU med positivt resultat, eller hvis sikkerhetstiltak er inntatt i sikkerhetsprogrammet til et 

ACC3 som er validert for luftfartssikkerhet i EU (i så fall er ACC3-et medansvarlig for sikkerhetstiltakene). 

— En registrert avsender er et foretak som håndterer frakt for egen regning under ansvar av en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør som er validert for luftfartssikkerhet i EU. Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren har det hele og fulle 

ansvaret for sikkerhetskontrollen som gjennomføres av den registrerte avsenderen. 

— Den utpekte personen er den samme personen som er gitt i oppgave å levere luftfrakten eller luftposten til 

luftfartsselskapet. Den personen som leverer forsendelsen til luftfartsselskapet, skal framvise identitetskort, pass, førerkort 

eller annen legitimasjon med foto som er utstedt av eller anerkjent av den nasjonale myndighet. 

5.1.  Når luftfartsselskapet tar direkte imot en forsendelse, fastslår det om den kommer fra en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør, en kjent avsender eller en registrert avsender som er validert eller anerkjent i henhold til Unionens 

regelverk for luftfrakt og oppført i luftfartsselskapets database? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren  

5.2.  Når luftfartsselskapet tar direkte imot en forsendelse, kontrollerer det om bestemmelsesstedet for forsendelsen er en 

lufthavn i EU/EØS? 

JA eller NEI — Forklar  

5.3.  Dersom JA — Iverksetter luftfartsselskapet den samme sikkerhetskontrollen for all luftfrakt eller luftpost når 

bestemmelsesstedet er en lufthavn i EU/EØS? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren  

5.4.  Når luftfartsselskapet tar direkte imot en forsendelse, fastslår det om den er å anse som høyrisikoluftfrakt og 

høyrisikoluftpost (HRCM), også for forsendelser som leveres med andre transportmåter enn lufttransport? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan? 

Beskriv prosedyren 

 

5.5.  Når luftfartsselskapet tar imot en sikret forsendelse, fastslår det om den har vært beskyttet mot inngrep fra 

uvedkommende og/eller ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger (forseglinger, låser 

osv.). 

 

5.6.  Dersom luftfartsselskapet tar imot luftfrakt/luftpost i transitt i denne lufthavnen (frakt/post som fraktes ut på samme 

luftfartøy som den ankom med), fastslår luftfartsselskapet på grunnlag av de opplysninger som er gitt, om ytterligere 

sikkerhetskontroll må gjennomføres eller ikke? 

JA eller NEI  
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Dersom JA, hvordan blir dette fastslått?  

Dersom NEI, hvilke kontroller gjennomføres for å ivareta 

sikkerheten for frakt og post med bestemmelsessted i 

EU/EØS? 

 

5.7.  Dersom luftfartsselskapet tar imot luftfrakt /luftpost for omlasting i denne lufthavnen (frakt/post som fraktes ut på et 

annet luftfartøy enn det den ankom med), fastslår luftfartsselskapet på grunnlag av de opplysninger som er gitt, om 

ytterligere sikkerhetskontroll må gjennomføres eller ikke? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan blir dette fastslått?  

Dersom NEI, hvilke kontroller gjennomføres for å ivareta 

sikkerheten for frakt og post med bestemmelsessted i 

EU/EØS? 

 

5.8.  Er den personen som leverer sikret kjent luftfrakt til luftfartsselskapet, pålagt å vise et offisielt identifikasjonsdokument 

med foto? 

JA eller NEI  

5.9.  Konklusjon: Er mottaksprosedyrene tilstrekkelige til at det kan fastslås om luftfrakt eller luftpost kommer fra en sikker 

forsyningskjede eller at det må foretas gjennomsøking av den? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 6 

Database 

Mål: Dersom ACC3-et ikke er pålagt å gjennomsøke all luftfrakt og luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS, skal ACC3-et 

sikre at frakten eller posten kommer fra en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller en kjent avsender som er validert for 

luftfartssikkerhet i EU eller en registrert avsender hos en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør. 

For overvåking av revisjonsspor som er relevant for sikkerheten, skal ACC3-et vedlikeholde en database som inneholder 

følgende opplysninger om alle foretak og personer som ACC3-et direkte tar imot frakt eller post fra: 

— det berørte foretakets status (sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller kjent avsender), 

— opplysninger om foretaket, herunder korrekt forretningsadresse, 

— virksomhetens art, unntatt følsomme forretningsopplysninger, 

— kontaktopplysninger, også for den eller de personene som har ansvar for sikkerheten, 

— eventuelt foretaksnummer.  
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Når ACC3-et tar imot luftfrakt eller luftpost, må det kontrollere om foretaket er oppført i databasen. Dersom foretaket ikke er 

oppført i databasen, skal luftfrakten eller luftposten den har levert, gjennomsøkes før den lastes. 

Referanse: Nr. 6.8.4.1 og 6.8.4.3. 

6.1.  Vedlikeholder luftfartsselskapet en database som alt etter hva som er relevant, inneholder ovennevnte opplysninger om 

— sikkerhetsgodkjente fraktleverandører som er validert for luftfartssikkerhet i EU, 

— kjente avsendere som er validert for luftfartssikkerhet i EU, 

— registrerte avsendere hos en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør (på frivillig basis)? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv databasen  

Dersom NEI, forklar hvorfor  

6.2.  Har personell som mottar luftfrakt eller luftpost, lett adgang til databasen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  

6.3.  Ajourføres databasen regelmessig, slik at personell som mottar luftfrakt og luftpost, får pålitelige opplysninger? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, forklar hvorfor  

6.4.  Konklusjon: Vedlikeholder luftfartsselskapet en database som sikrer fullt innsyn i dets forhold til foretak som det tar 

direkte imot (gjennomsøkt eller sikkerhetskontrollert) frakt eller post fra for transport til EU/EØS? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 7 

Gjennomsøking 

Mål: Dersom ACC3-et tar imot frakt eller post fra et foretak som ikke er validert for luftfartssikkerhet i EU, eller dersom 

frakten som mottas, ikke har vært beskyttet mot ulovlige inngrep etter det tidspunktet sikkerhetskontrollen ble gjennomført, skal 

ACC3-et påse at denne luftfrakten eller luftposten gjennomsøkes før den lastes ombord i et luftfartøy. ACC3-et skal ha innført 

en prosedyre for å sikre at luftfrakt og luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS, beregnet på omlasting, transitt eller lossing i 

en lufthavn i Unionen, gjennomsøkes ved bruk av de tiltak eller metoder som beskrives i Unionens regelverk, og i samsvar med 

en standard som i rimelig grad sikrer at den ikke inneholder ulovlige gjenstander.  
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Dersom et ACC3 ikke selv gjennomsøker luftfrakt eller luftpost, skal det påse at hensiktsmessig gjennomsøking gjennomføres i 

henhold til EU-kravene. Gjennomsøkingsprosedyrene skal, når det er relevant, omfatte håndtering av frakt og post for 

omlasting/transitt. 

Dersom gjennomsøking av luftfrakt eller luftpost utføres av eller på vegne av vedkommende myndighet i tredjestaten, skal det 

ACC3-et som tar imot slik luftfrakt eller luftpost fra foretaket, opplyse om dette i sitt sikkerhetsprogram og angi hvordan 

tilstrekkelig gjennomsøking er sikret. 

Referanse: Nr. 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3. 

7.1.  Utføres gjennomsøkingen av luftfartsselskapet selv eller på dets vegne av et foretak som er omfattet av 

luftfartsselskapets sikkerhetsprogram? 

Dersom JA, gi nærmere opplysninger 

Gi eventuelt opplysninger om det eller de foretak som 

omfattes av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram: 

— Navn 

— Adresse på stedet 

— Status som godkjent markedsdeltaker (AEO), eventuelt 

 

Dersom NEI, hvilke foretak som ikke er omfattet av 

luftfartsselskapets sikkerhetsprogram, utfører gjennomsøking 

av luftfrakt og luftpost som transporteres av dette 

luftfartsselskapet til EU/EØS? 

Angi foretakenes art og gi nærmere opplysninger 

— Privat håndteringsselskap 

— Offentlig selskap 

— Offentlig kontrollanlegg eller -organ 

— Annet 

 

7.2.  Hvilke metoder benyttes ved gjennomsøking av luftfrakt og luftpost? 

Spesifiser, med opplysninger om utstyr som benyttes ved 

gjennomsøking av luftfrakt og luftpost (produsent, type, 

programvareversjon, standard, serienummer osv.), for alle 

anvendte metoder. 

 

7.3.  Er utstyret eller metoden (f.eks. bombehunder) som benyttes, oppført på EUs, ECACs (Den europeiske konferanse for 

sivil luftfart) eller TSAs (De forente staters Transportation Security Administration) nyeste samsvarsliste? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

Dersom NEI, gi nærmere opplysninger om godkjenning av 

utstyret og dato for godkjenning samt om det er i samsvar 

med EUs utstyrsstandarder. 

 

7.4.  Brukes utstyret i samsvar med produsentens driftsmodell (CONOPS), og blir utstyret regelmessig kontrollert og 

vedlikeholdt? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosessen  
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7.5.  Blir forsendelsens art tatt i betraktning under gjennomsøkingen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan det sikres at den valgte 

gjennomsøkingsmetoden brukes i samsvar med en standard 

som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte gjenstander er 

skjult i forsendelsen. 

 

7.6.  Er det innført en prosedyre for håndtering av alarmer som gjennomsøkingsutstyret avgir? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren for håndtering av alarmer som 

i rimelig grad sikrer at ingen forbudte gjenstander er til stede. 

 

Dersom NEI, beskriv hva som skjer med forsendelsen  

7.7.  Er noen forsendelser unntatt fra sikkerhetsgjennomsøking? 

JA eller NEI  

7.8.  Finnes det unntak som ikke er i samsvar med unionslisten? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

7.9.  Føres det kontroll med adgangen til gjennomsøkingsområdet for å sikre at bare autorisert og kvalifisert personell gis 

tilgang? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

7.10.  Er det innført en ordning for kvalitetskontroll og/eller testing? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

7.11.  Konklusjon: Gjennomsøkes luftfrakt/luftpost ved bruk av en av metodene angitt i nr. 6.2.1 i gjennomføringsforordning 

(EU) 2015/1998 i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at den ikke inneholder forbudte gjenstander? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  
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DEL 8 

Høyrisikofrakt og høyrisikopost (HRCM) 

Mål: Forsendelser som har opprinnelse eller blir omlastet på steder som EU har identifisert som høyrisikoområder, eller som ser 

ut til å ha blitt utsatt for vesentlige ulovlige inngrep, skal anses som høyrisikofrakt eller høyrisikopost (HRCM). Slike 

forsendelser skal gjennomsøkes i tråd med særskilte instrukser. Høyrisikoområder og gjennomsøkingsinstrukser fastsettes av 

vedkommende myndighet i EU/EØS som har utpekt ACC3-et. RA3-en skal ha innført en prosedyre for å sikre at HRCM med 

bestemmelsessted i EU/EØS, identifiseres og gjennomgår hensiktsmessige kontroller i henhold til Unionens regelverk. 

ACC3-et skal ha løpende kontakt med vedkommende myndighet med ansvar for lufthavnene i EU/EØS som ACC3-et 

transporterer frakt til, for å få tilgang til de nyeste opplysningene om høyrisikoområder. 

ACC3-et skal iverksette de samme tiltak uten hensyn til om det mottar høyrisikofrakt eller høyrisikopost fra et annet 

luftfartsselskap eller via andre transportmåter. 

Referanse: Nr. 6.7 og 6.8.3.4. 

Merk: HRCM som er klarert for transport til EU/EØS, skal gis sikkerhetsstatus «SHR», som betyr at forsendelsen er sikret for 

transport med passasjerfly, fraktfly og postfly i samsvar med de krav som stilles i forbindelse med høy risiko. 

8.1.  Vet luftfartsselskapets personell som har ansvar for å utføre sikkerhetskontroll, hvilken luftfrakt og luftpost som skal 

behandles som høyrisikoluftfrakt og høyrisikoluftpost (HRCM)? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

8.2.  Har luftfartsselskapet innført prosedyrer for å identifisere HRCM? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

8.3.  Omfattes HRCM av prosedyrer for gjennomsøking for HRCM i samsvar med EUs regelverk? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi hvilke prosedyrer som benyttes  

8.4.  Utsteder luftfartsselskapet etter gjennomsøking en erklæring om sikkerhetsstatus for SHR i dokumentasjonen som 

følger forsendelsen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan sikkerhetsstatus utstedes og i 

hvilket dokument 

 

8.5.  Konklusjon: Har luftfartsselskapet innført en prosedyre som er relevant og tilstrekkelig til å sikre at all HRCM er blitt 

korrekt håndtert før lasting? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

  



Nr. 39/284 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

DEL 9 

Beskyttelse 

Mål: ACC3-et skal ha innført prosedyrer for å sikre at luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS beskyttes mot 

inngrep fra uvedkommende, fra det punkt sikkerhetsgjennomsøking eller annen sikkerhetskontroll er gjennomført, eller fra det 

punkt forsendelsene mottas etter at det er utført gjennomsøking eller sikkerhetskontroll, og fram til lasting. 

Beskyttelsen kan oppnås med forskjellige midler, som fysiske (barrierer, avlåste rom osv.), menneskelige (patruljering, 

kvalifisert personell osv.) og teknologiske (videoovervåking, innbruddsalarmer osv.). 

Sikret luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS skal være atskilt fra luftfrakt og luftpost som ikke er sikret. 

Referanse: Nr. 6.8.3. 

9.1.  Besørges beskyttelse av sikret luftfrakt og luftpost av luftfartsselskapet selv eller på dets vegne av et foretak som er 

omfattet av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram? 

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

Dersom NEI, hvilke foretak som ikke er omfattet av 

luftfartsselskapets sikkerhetsprogram, gjennomfører beskyttel-

sestiltakene for sikret luftfrakt og luftpost som transporteres av 

dette luftfartsselskapet til EU/EØS? 

Angi foretakenes art og gi nærmere opplysninger 

— Privat håndteringsselskap 

— Offentlig selskap 

— Offentlig kontrollanlegg eller -organ 

— Annet 

 

9.2.  Er det innført sikkerhetskontroll og beskyttelse for å hindre ulovlige inngrep under gjennomsøkingen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

9.3.  Er det innført prosedyrer for å sikre at luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS som har gjennomgått 

sikkerhetskontroller, er beskyttet mot inngrep fra uvedkommende i tidsrommet fra forsendelsene ble sikret og fram til 

lasting? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv beskyttelsestiltakene  

Dersom NEI, angi årsakene  

9.4.  Konklusjon: Er beskyttelsen av forsendelser tilstrekkelig solid til å forhindre ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  
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DEL 10 

Følgedokumentasjon 

Mål: ACC3-et skal sikre at 

1)  forsendelsens sikkerhetsstatus er angitt i elektronisk format eller på papir i følgedokumentasjonen, i form av et luftfraktbrev 

eller et tilsvarende postdokument eller i en særskilt erklæring, 

2)  den entydige alfanumeriske identifikasjonskoden er angitt i elektronisk format eller på papir i dokumentasjonen som følger 

forsendelsene som transporteres. 

Referanse: Nr. 6.3.2.6 bokstav d), nr. 6.8.3.4 og 6.8.3.5. 

Merk: Følgende sikkerhetsstatuser kan angis: 

— «SPX», som betyr at forsendelsen er sikret for transport med passasjerfly, fraktfly eller postfly, 

— «SCO», som betyr at forsendelsen bare er sikret for transport med fraktfly eller postfly, eller 

— «SHR», som betyr at forsendelsen er sikret for transport med passasjerfly, fraktfly og postfly i samsvar med de krav som 

stilles i forbindelse med høy risiko. 

I fravær av en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør kan ACC3-et eller et luftfartsselskap som ankommer fra en tredjestat som er 

unntatt fra ACC3-ordningen, utstede erklæringen om sikkerhetsstatus. 

10.1.  Ledsages forsendelsene av dokumentasjon som bekrefter tidligere og gjeldende sikkerhetskontroll? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv dokumentasjonens innhold  

Dersom NEI, forklar hvorfor og hvordan frakten eller posten 

behandles som «sikret» av luftfartsselskapet dersom den lastes 

om bord i luftfartøyet. 

 

10.2.  Omfatter dokumentasjonen luftfartsselskapets entydige alfanumeriske identifikasjonskode som ACC3? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, forklar hvorfor  

10.3.  Angir dokumentasjonen sikkerhetsstatus for frakten og hvordan denne statusen er oppnådd? 

JA eller NEI  

10.4.  Konklusjon: Er dokumentasjonsprosessen tilstrekkelig til å sikre at frakt eller post leveres med nødvendig 

følgedokumentasjon som angir korrekt sikkerhetsstatus? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsaken  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  
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DEL 11 

Samsvar 

Mål: Etter å ha vurdert de foregående ti delene av denne sjekklisten må validereren av luftfartssikkerhet i EU ta stilling til om 

vedkommendes kontroll på stedet svarer til innholdet i den delen av luftfartsselskapets sikkerhetsprogram som beskriver 

tiltakene for luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS, og om sikkerhetskontrollen i tilstrekkelig grad oppfyller 

målene i denne sjekklisten. 

I konklusjonen bør det skilles mellom fire mulige hovedtilfeller: 

1)  Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram er i samsvar med tillegg 6-G til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, og 

kontrollen på stedet bekrefter samsvar med målet i sjekklisten. 

2)  Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram er i samsvar med tillegg 6-G til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, men 

kontrollen på stedet bekrefter ikke samsvar med målet i sjekklisten. 

3)  Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram er ikke i samsvar med tillegg 6-G til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, 

men kontrollen på stedet bekrefter samsvar med målet i sjekklisten. 

4)  Luftfartsselskapets sikkerhetsprogram er ikke i samsvar med tillegg 6-G til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, og 

kontrollen på stedet bekrefter ikke samsvar med målet i sjekklisten. 

11.1.  Generell konklusjon: Angi hvilket av de fire tilfellene som nærmest beskriver situasjonen som valideres 

1, 2, 3 eller 4  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

Kommentarer fra luftfartsselskapet  

Validererens navn: 

Dato: 

Underskrift: 

 _____  
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VEDLEGG 

Liste over personer og foretak som er besøkt og intervjuet 

Angi navnet på foretaket, navnet på kontaktpersonen og datoen for besøket eller intervjuet. 

Foretakets navn Navn på kontaktperson Dato for besøk/intervju 

   

   

   

   

   

   

TILLEGG 6-C4 

SJEKKLISTE FOR VALIDERING AV KJENTE AVSENDERE I TREDJESTATER SOM ER VALIDERT FOR  

LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

Foretak i tredjestater har mulighet til å bli en del av den sikre forsyningskjeden til et ACC3 (luftfartsselskap som transporterer 

luftfrakt eller luftpost til Unionen fra en lufthavn i en tredjestat) ved å søke om å bli utpekt til kjent avsender i en tredjestat som 

er validert for luftfartssikkerhet i EU (KC3). En KC3 er et foretak som håndterer frakt og ligger i en tredjestat, og som er 

validert og godkjent som dette på grunnlag av en validering av luftfartssikkerheten i EU. 

En KC3 skal sikre at det er foretatt sikkerhetskontroll av forsendelser med bestemmelsessted i Unionen(1), og at forsendelsene 

har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til overlevering til et ACC3 

eller en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra en tredjestat, som er validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3). 

Forutsetningene for å transportere luftfrakt eller luftpost til Unionen eller Island, Norge og Sveits er fastsatt i 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

Sjekklisten er det instrumentet som skal brukes av validereren av luftfartssikkerheten i EU til å vurdere sikkerhetsnivået som 

gjelder for luftfrakt eller luftpost(2) med bestemmelsessted i EU/EØS som transporteres av foretaket som søker om å bli utpekt 

til RA3, eller på dettes ansvar. Sjekklisten skal brukes bare i tilfellene angitt i nr. 6.8.4.1 bokstav b) i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. I tilfellene angitt i nr. 6.8.4.1 bokstav a) i nevnte vedlegg skal validereren av 

luftfartssikkerhet i EU bruke sjekklisten for ACC3-er. 

Dersom validereren av luftfartssikkerhet i EU kommer fram til at foretaket har oppfylt målene i denne sjekklisten, skal en 

valideringsrapport overleveres til det validerte foretaket. Av denne valideringsrapporten skal det framgå at foretaket er utpekt til 

kjent avsender i en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU (KC3). KC3-en skal kunne bruke rapporten i sine 

forretningsforbindelser med ACC3-er og RA3-er. Valideringsrapporten skal minst inneholde følgende: 

a)  Den utfylte sjekklisten (tillegg 6-C4 til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) undertegnet av validereren av 

luftfartssikkerhet i EU, eventuelt med merknader fra det validerte foretaket.  

  

(1) EU-medlemsstater: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 

Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, 

Spania, Sverige og Det forente kongerike. 

(2) Luftfrakt/luftpost/luftfartøyer med bestemmelsessted i EU/EØS i denne sjekklisten for validering er det samme som luftfrakt/luftpost/ 

luftfartøyer med bestemmelsessted i EU samt Island, Norge og Sveits. 
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b)  Forpliktelseserklæringen (tillegg 6-H3 til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) undertegnet av det validerte 

foretaket. 

c)  En erklæring om uavhengighet (tillegg 11-A til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998) med hensyn til det validerte 

foretaket, undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU. 

Sidenummerering, dato for valideringen av luftfartssikkerhet i EU og validererens og det validerte foretakets initialer på hver 

side skal være dokumentasjon på at valideringsrapporten er fullstendig. Valideringsrapporten skal være på engelsk. 

Grunnleggende standarder for de delene som ikke kan vurderes mot kravene i gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, er 

standarder og anbefalt praksis (SARPs) i vedlegg 17 til Konvensjon om internasjonal sivil luftfart og veiledningsmaterialet i 

ICAOs håndbok i luftfartssikkerhet (Doc 8973-Restricted). 

Dersom det framkommer av valideringen av luftfartssikkerhet i EU at foretaket ikke har oppfylt målene i denne sjekklisten, skal 

foretaket få en kopi av den utfylte sjekklisten, med en angivelse av manglene. 

Merknader til utfyllingen: 

1)  Alle deler av sjekklisten skal fylles ut. I de tilfeller opplysninger ikke er tilgjengelig, skal dette forklares. 

2)  Etter hver del skal validereren av luftfartssikkerhet i EU angi om og i hvilken grad målene for delen er oppfylt. 

DEL 1 

Organisasjon og ansvarsforhold 

1.1.  Valideringsdato(er) 

Bruk nøyaktig datoformat, f.eks. 01.10.2012 til 02.10.2012 

dd/mm/åååå  

1.2.  Dato for forrige validering, dersom det er relevant 

dd/mm/åååå  

Tidligere KC3-registreringsnummer, dersom dette foreligger  

AEO-sertifikat/C-TPAT-status/annen sertifisering, dersom 

dette foreligger 

 

1.3.  Informasjon om validereren av luftfartssikkerhet 

Navn  

Selskap/organisasjon/myndighet  

Entydig alfanumerisk identifikasjonskode (UAI)  

E-postadresse  

Telefonnummer — inkludert landkode  

1.4.  Foretakets navn 

Navn  

Foretaksnummer (f.eks. registreringsnummer i et handels-

register) 
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Nummer/enhet/bygning  

Gate/vei  

Poststed  

Postnummer  

Delstat (dersom det er relevant)  

Stat  

Postboksadresse (eventuelt)  

1.5.  Organisasjonens hovedadresse (dersom den avviker fra adressen til anlegget som skal valideres) 

Nummer/enhet/bygning  

Gate/vei  

Poststed  

Postnummer  

Delstat (dersom det er relevant)  

Stat  

Postboksadresse (eventuelt)  

1.6.  Virksomhetens art – typer frakt som behandles 

Av hvilken art er virksomheten – og hvilken type er frakten 

som behandles i søkerens lokaler? 

 

1.7.  Er søkeren ansvarlig for …? 

a)  Produksjon 

b)  Emballering 

c)  Lagring 

d)  Ekspedisjon 

e)  Annet, angi nærmere 

 

1.8.  Anslått antall ansatte på anlegget 

Antall  

1.9.  Navn og stillingsbetegnelse for personen med ansvar for sikkerheten for luftfrakt/luftpost i tredjestaten 

Navn  

Stillingsbetegnelse  
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E-postadresse  

Telefonnummer — inkludert landkode  

DEL 2 

Organisasjon og ansvar for den kjente avsenderen i en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU 

Mål: Ingen luftfrakt eller luftpost skal transporteres til EU/EØS uten å gjennomgå sikkerhetskontroll. Frakt og post som leveres 

av en KC3 til et ACC3 eller en RA3, kan mottas som sikret frakt eller post bare dersom KC3-en gjennomfører en slik 

sikkerhetskontroll. Opplysninger om denne kontrollen finnes i følgende deler av denne sjekklisten. 

KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at det utføres egnet sikkerhetskontroll av all luftfrakt og luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS, og at sikret frakt eller post beskyttes til den overleveres til et ACC3 eller en annen RA3. 

Sikkerhetskontrollen skal bestå av tiltak som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte gjenstander er skjult i forsendelsen. 

Referanse: Nr. 6.8.3. 

2.1.  Har foretaket utarbeidet et sikkerhetsprogram? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, gå direkte til nr. 2.5  

2.2.  Opplysninger om foretakets sikkerhetsprogram 

Dato – bruk nøyaktig datoformat dd/mm/åååå  

Versjon  

Er sikkerhetsprogrammet framlagt for og/eller godkjent av 

vedkommende myndighet i staten der foretaket ligger? 

Dersom JA, beskriv prosedyren. 

 

2.3.  Omfatter sikkerhetsprogrammet i tilstrekkelig grad punktene i sjekklisten (del 4–11)? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi grunnene til dette  

2.4.  Er sikkerhetsprogrammet endelig ferdigstilt, robust og fullstendig? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

2.5.  Har foretaket innført en prosedyre for å sikre at luftfrakt og luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS gjennomgår en 

egnet sikkerhetskontroll før den overleveres til et ACC3 eller en RA3? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv prosedyren  
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2.6.  Har foretaket innført et styringssystem (f.eks. virkemidler, instrukser osv.) for å sikre at den nødvendige sikkerhets-

kontrollen gjennomføres? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv styringssystemet og angi om det er 

godkjent, kontrollert eller stilt til rådighet av vedkommende 

myndighet eller et annet foretak. 

 

Dersom NEI, forklar hvordan foretaket sikrer at sikkerhets-

kontrollen gjennomføres i henhold til kravene. 

 

2.7.  Konklusjoner og generelle kommentarer om prosessens pålitelighet, fullstendighet og stabilitet. 

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 3 

Identifiserbar luftfrakt/luftpost 

Mål: Å fastslå punktet (eller stedet) der frakt/post blir identifiserbar som luftfrakt/luftpost. 

3.1.  Fastslå ved inspeksjon av produksjon, emballering, lagring, utvelgelse, ekspedisjon og andre relevante områder hvor og 

hvordan en forsendelse av luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS kan identifiseres som luftfrakt/luftpost. 

Gi nærmere opplysninger  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

NB: Det skal gis nærmere opplysninger om beskyttelse av identifiserbar luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller 

ulovlige inngrep i del 6–9. 

DEL 4 

Rekruttering og opplæring av personell 

Mål: For å sikre at den nødvendige sikkerhetskontrollen gjennomføres, skal KC3-en utpeke ansvarlig og kvalifisert personell til 

å arbeide innenfor sikring av luftfrakt eller luftpost. Personell med adgang til identifiserbar luftfrakt innehar alle de 

kvalifikasjoner som kreves for å utføre sine plikter og har fått hensiktsmessig opplæring. 

For å oppnå dette målet skal KC3-en ha innført prosedyrer for å sikre at alt personell (fast og midlertidig ansatte, vikarer, 

sjåfører osv.) som har direkte adgang uten følge til luftfrakt/luftpost som er eller har vært gjenstand for sikkerhetskontroll, 

a)  har gjennomgått innledende og periodiske kontroller før ansettelse og/eller vandelskontroller som minst oppfyller kravene 

som stilles av de lokale myndigheter for de KC3-lokalene som valideres, og 

b)  har gjennomført innledende og periodisk sikkerhetsopplæring slik at de er klar over sitt sikkerhetsansvar i samsvar med de 

krav som stilles av de lokale myndigheter for de KC3-lokalene som valideres.  
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Merk: 

— En vandelskontroll innebærer en kontroll av en persons identitet og bakgrunn, herunder eventuell kriminell fortid dersom 

dette er tillatt i henhold til loven, som ledd i vurderingen av om en person er egnet til å utføre en sikkerhetskontroll og/eller 

gis adgang uten følge til sikkerhetsbegrensede områder (iht. definisjonen i ICAO-vedlegg 17). 

— En kontroll før ansettelse skal fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, dekke ansettelsesforhold, 

utdanning og eventuelle hull i løpet av minst de fem foregående årene og medføre krav om at personen undertegner en 

erklæring om eventuell kriminell fortid i alle bostedsstater i løpet av minst de fem foregående årene (iht. Unionens 

definisjon). 

Referanse: Nr. 6.8.3.1. 

4.1.  Er det innført en prosedyre som sikrer at alt personell med adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost, gjennomgår en 

kontroll før ansettelse for vurdering av vandelskontroll og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen før 

ansettelse omfatter, og hvilket foretak som utfører kontrollen. 

 

4.2.  Omfatter prosedyren følgende oppgaver? 

☐  Vandelskontroll 

☐  Kontroll før ansettelse 

☐  Kontroll av strafferegisteret 

☐  Intervjuer 

☐  Annet (spesifiser) 

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er ansvarlig 

for at oppgavene utføres, og eventuelt det tidsrommet tilbake i 

tid som tas i betraktning. 

 

4.3.  Er det innført en prosedyre for å sikre at personer med ansvar for iverksettelse av og tilsyn med gjennomføringen av 

sikkerhetskontroll på stedet, gjennomgår en kontroll før ansettelse for vurdering av bakgrunn og kvalifikasjoner? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvor mange år tilbake i tid kontrollen før 

ansettelse omfatter, og hvilket foretak som utfører kontrollen. 

 

4.4.  Omfatter prosedyren følgende oppgaver? 

☐  Vandelskontroll 

☐  Kontroll før ansettelse 

☐  Kontroll av strafferegisteret 

☐  Intervjuer 

☐  Annet (spesifiser) 

Redegjør for oppgavene, angi hvilket foretak som er ansvarlig 

for at oppgavene utføres og eventuelt det tidsrommet tilbake i 

tid som tas i betraktning. 

 



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/293 

 

4.5.  Får personell som har adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost opplæring før de gis adgang til identifiserbar 

luftfrakt/luftpost? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i og varighet  

4.6.  Får personellet nevnt i nr. 4.5 periodisk opplæring? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hva opplæringen består i, og hvor ofte 

den gjentas 

 

4.7.  Konklusjon: Sikrer tiltakene for ansettelse og opplæring av personell at alt personell med adgang til identifiserbar 

luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS, er ansatt og opplært i samsvar med en standard som er tilstrekkelig 

til at de er klar over sitt sikkerhetsansvar? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 5 

Fysisk sikkerhet 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS 

beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep. Dersom slik frakt eller post ikke beskyttes, kan den ikke 

videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket må vise hvordan anlegget eller lokalene beskyttes og at det er innført relevante adgangskontrollprosedyrer. Det er 

avgjørende at områder der identifiserbar luftfrakt/luftpost behandles eller lagres, kontrolleres. Alle dører, vinduer og andre 

adgangspunkter som skal sikre luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS, skal være sikret eller omfattet av 

adgangskontroll. 

Fysisk sikkerhet kan være, men er ikke begrenset til 

— fysiske hindringer, for eksempel gjerder eller avsperringer, 

— teknologi ved bruk av alarmer og/eller videoovervåking, 

— personell, for eksempel egne ansatte som utfører overvåking. 

Referanse: Nr. 6.8.3.1. 
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5.1.  Er alle adgangspunkter til identifiserbar luftfrakt/luftpost omfattet av adgangskontroll, og er adgangen begrenset til 

autoriserte personer? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan blir adgangen kontrollert? Forklar og gi 

nærmere opplysninger. Det er mulig å gi flere svar. 

☐  Av sikkerhetspersonell 

☐  Av annet personell 

☐  Manuell kontroll dersom personer kan få adgang til 

området 

☐  Elektroniske adgangskontrollsystemer 

☐  Annet, angi nærmere 

 

Dersom JA, hvordan sikres det at en person har 

adgangstillatelse til området? Forklar og gi nærmere 

opplysninger. Det er mulig å gi flere svar. 

— Bruk av et foretaksidentitetskort 

— Bruk av en annen type identitetskort, for eksempel pass 

eller førerkort 

— Liste over autoriserte personer som brukes av 

(sikkerhets)personell 

— Elektronisk adgangstillatelse, for eksempel ved bruk av en 

brikke 

— Utdeling av nøkler eller adgangskoder bare til autorisert 

personell 

— Annet, angi nærmere 

 

5.2.  Er alle adgangspunkter til identifiserbar luftfrakt/luftpost sikret? Dette omfatter adgangspunkter som ikke er i bruk hele 

tiden, og punkter som vanligvis ikke brukes som adgangspunkter, for eksempel vinduer. 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan er disse punktene sikret? Forklar og gi 

nærmere opplysninger. Det er mulig å gi flere svar. 

— Sikkerhetspersonell som er til stede 

— Elektroniske adgangskontrollsystemer som gir adgang til 

én person om gangen 

— Avsperringer, f.eks. lemmer eller låser 

— Videoovervåking 

— Innbruddsalarm 

 

5.3.  Finnes det ytterligere tiltak for å bedre sikkerheten i lokalene generelt? 

JA eller NEI  
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Dersom JA, forklar og beskriv disse 

☐  Gjerder og avsperringer 

☐  Videoovervåking 

☐  Innbruddsalarm 

☐  Overvåking og patruljering 

☐  Annet, angi nærmere 

 

5.4.  Har bygningen solid konstruksjon? 

JA eller NEI  

5.5.  Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å hindre at uvedkommende får adgang til de delene av anlegget og 

lokalene der identifiserbar luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS behandles eller lagres? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 6 

Produksjon 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS 

beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep i produksjonsprosessen. Dersom slik frakt eller post ikke 

beskyttes, kan den ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket skal vise at adgang til produksjonsområdet kontrolleres, og at det føres tilsyn med produksjonsprosessen. Dersom 

produktet blir identifiserbart som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS i produksjonsprosessen, skal foretaket vise 

at det er truffet tiltak for å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep fra denne fasen. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS i 

løpet av produksjonsprosessen. 

6.1.  Blir adgang til produksjonsområdet kontrollert og begrenset til autoriserte personer? 

JA eller NEI  

Dersom JA, forklar hvordan adgangen kontrolleres og 

begrenses til autoriserte personer 

 

6.2.  Føres det tilsyn med produksjonsprosessen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan det føres tilsyn med den  
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6.3.  Er det innført kontroll for å hindre ulovlige inngrep i produksjonsfasen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

6.4.  Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i 

EU/EØS mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep under produksjonen? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 7 

Emballering 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS 

beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep i emballeringsprosessen. Dersom slik frakt eller post ikke 

beskyttes, kan den ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket skal vise at adgang til emballeringsområdet kontrolleres, og at det føres tilsyn med emballeringsprosessen. Dersom 

produktet blir identifiserbart som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS i emballeringsprosessen, skal foretaket 

vise at det er truffet tiltak for å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep fra denne fasen. 

Alle ferdige varer skal kontrolleres før emballering. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS i 

løpet av emballeringsprosessen. 

7.1.  Blir adgang til emballeringsområdet kontrollert og begrenset til autoriserte personer? 

JA eller NEI  

Dersom JA, forklar hvordan adgangen kontrolleres og 

begrenses til autoriserte personer 

 

7.2.  Føres det tilsyn med emballeringsprosessen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan det føres tilsyn med den  

7.3.  Er det innført kontroll for å hindre ulovlige inngrep i emballeringsfasen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  
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7.4.  Beskriv den ferdige ytre emballasjen: 

a) Er den ferdige ytre emballasjen solid? 

JA eller NEI  

Gi nærmere opplysninger  

b) Er den ferdige ytre emballasjen forseglet? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvilken prosess som brukes til å forsegle 

emballasjen, for eksempel ved hjelp av nummererte 

forseglinger, særlige stempler eller forseglingsteip osv. 

 

Dersom NEI, beskriv hvilke tiltak som er truffet for å sikre at 

forsendelsen er intakt. 

 

7.5.  Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i 

EU/EØS mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep under emballeringen? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 8 

Lagring 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer å sikre at identifiserbar luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS 

beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep under lagring. Dersom slik frakt eller post ikke beskyttes, 

kan den ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket skal vise at adgang til lagringsområdet kontrolleres. Dersom produktet blir identifiserbart som luftfrakt/luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS under lagringen, skal foretaket vise at det er truffet tiltak for å beskytte luftfrakt/luftpost mot 

inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep fra denne fasen. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS i 

løpet av lagringsprosessen. 

8.1.  Blir adgang til lagringsområdet kontrollert og begrenset til autoriserte personer? 

JA eller NEI  

Dersom JA, forklar hvordan adgangen kontrolleres og 

begrenses til autoriserte personer 
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8.2.  Blir ferdig og emballert luftfrakt/luftpost lagret på en sikker måte og kontrollert for ulovlige inngrep? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

Dersom NEI, forklar hvordan foretaket sikrer at ferdig og 

emballert luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS 

beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og ulovlige 

inngrep. 

 

8.3.  Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i 

EU/EØS mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep under lagring? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 9 

Ekspedisjon 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS 

beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep i ekspedisjonsprosessen. Dersom slik frakt eller post ikke 

beskyttes, kan den ikke videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Foretaket skal vise at adgang til ekspedisjonsområdet kontrolleres. Dersom produktet blir identifiserbart som luftfrakt/luftpost 

med bestemmelsessted i EU/EØS i ekspedisjonsprosessen, skal foretaket vise at det er truffet tiltak for å beskytte 

luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep fra denne fasen. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS i 

løpet av ekspedisjonsprosessen. 

9.1.  Blir adgang til ekspedisjonsområdet kontrollert og begrenset til autoriserte personer? 

JA eller NEI  

Dersom JA, forklar hvordan adgangen kontrolleres og 

begrenses til autoriserte personer 

 

9.2.  Hvem har adgang til ekspedisjonsområdet? Det er mulig å gi flere svar. 

☐  Foretakets ansatte 

☐  Sjåfører 

☐  Besøkende 

☐  Leverandører 

☐  Andre, angi nærmere 
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9.3.  Føres det tilsyn med ekspedisjonsprosessen? 

JA eller NEI  

Dersom JA, beskriv hvordan det føres tilsyn med den  

9.4.  Er det innført kontroll som hindrer ulovlige inngrep i ekspedisjonsområdet? 

JA eller NEI  

Dersom JA, gi nærmere opplysninger  

9.5.  Konklusjon: Er foretakets tiltak tilstrekkelige til å beskytte identifiserbar luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i 

EU/EØS mot inngrep fra uvedkommende eller ulovlige inngrep i ekspedisjonsprosessen? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 10 

Forsendelser fra andre kilder 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at frakt eller post som ikke har sin opprinnelse hos KC3-en, ikke skal 

videresendes til et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

En KC3 kan videresende forsendelser som ikke har sin opprinnelse hos KC3-en, til en RA3 eller et ACC3, forutsatt at 

a)  de holdes atskilt fra forsendelser som har sin opprinnelse hos avsenderen selv, og 

b)  opprinnelsesstedet er tydelig angitt på forsendelsen eller i følgedokumentasjonen. 

Alle slike forsendelser skal gjennomsøkes av en RA3 eller et ACC3 før de lastes om bord i et luftfartøy. 

10.1.  Mottar foretaket forsendelser av frakt eller post som er beregnet på lufttransport, fra andre foretak? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan holdes disse forsendelsene atskilt fra 

selskapets egen frakt eller post, og hvordan identifiseres de 

for den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren/transportøren? 

 

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  
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DEL 11 

Transport 

Mål: KC3-en skal ha innført prosedyrer for å sikre at identifiserbar luftfrakt og/eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS 

beskyttes mot inngrep fra uvedkommende og/eller ulovlige inngrep under transport. Dersom slik frakt eller post ikke beskyttes, 

kan den ikke mottas av et ACC3 eller en RA3 som sikret frakt eller post. 

Under transport er KC3-en ansvarlig for å beskytte sikrede forsendelser. Dette omfatter tilfeller der transporten foretas av et 

annet foretak, for eksempel en speditør, på dens vegne. Dette omfatter ikke tilfeller der ansvaret for transport av forsendelsene 

ligger hos et ACC3 eller en RA3. 

Disse spørsmålene skal besvares dersom produktet kan identifiseres som luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS 

under transport. 

11.1.  Hvordan overleveres luftfrakten/luftposten til ACC3-et eller RA3-en? 

a)  Det validerte foretakets egen transport? 

JA eller NEI  

b)  ACC3-ets/RA3-ens transport? 

JA eller NEI  

c)  Underleverandør som det validerte foretaket bruker? 

JA eller NEI  

11.2.  Er luftfrakten/luftposten pakket i forseglet emballasje? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan?  

11.3.  Blir kjøretøyet forseglet eller låst før transport? 

JA eller NEI  

Dersom JA, hvordan?  

11.4.  Dersom det brukes nummererte forseglinger, kontrolleres adgangen til forseglingene og registreres numrene? 

JA eller NEI  

Dersom JA, angi hvordan  

11.5.  Dersom det er relevant, undertegner vedkommende transportør transportørerklæringen? 

JA eller NEI  

11.6.  Har personen som transporterer frakten gjennomgått særskilt sikkerhetskontroll og sikkerhetsopplæring før 

vedkommende fikk fullmakt til å transportere sikret luftfrakt og/eller luftpost? 

JA eller NEI  
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Dersom JA, beskriv hvilken form for sikkerhetskontroll 

(kontroll før ansettelse, vandelskontroll osv.) og hvilken type 

opplæring (sikkerhetsopplæring osv.) 

 

11.7.  Konklusjon: Er tiltakene tilstrekkelige til å beskytte luftfrakt/luftpost mot inngrep fra uvedkommende under transport? 

JA eller NEI  

Dersom NEI, angi årsakene  

Kommentarer fra foretaket  

Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

DEL 12 

Samsvar 

Mål: Etter å ha vurdert de elleve tidligere delene av denne sjekklisten skal validereren av luftfartssikkerhet i EU fastslå om 

kontrollen på stedet bekrefter at det er iverksatt sikkerhetskontroll i samsvar med målene i denne sjekklisten for 

luftfrakt/luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS. 

To ulike scenarioer mulige. Validereren av luftfartssikkerhet i EU fastslår at foretaket 

a)  har klart å oppfylle målene i sjekklisten. Validereren skal gi det validerte foretaket originalen av valideringsrapporten og 

angi at foretaket er utpekt til kjent avsender i en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU (KC3), 

b)  ikke har klart å oppfylle målene i sjekklisten. I så fall har foretaket ikke fullmakt til å levere luftfrakt eller luftpost med 

bestemmelsessted i EU/EØS til et ACC3 eller en annen RA3 uten at den blir gjennomsøkt av en godkjent part. Foretaket 

skal motta en kopi av den utfylte sjekklisten der manglene er angitt. 

Generelt må validereren av luftfartssikkerhet i EU avgjøre om frakt og post som håndteres av det validerte foretaket, behandles 

på en slik måte at den på det tidspunktet den leveres til et ACC3 eller en annen RA3, kan vurderes som sikker å fly til EU/EØS 

i samsvar med gjeldende regelverk i Unionen. 

Validereren av luftfartssikkerhet i EU må ta hensyn til at vurderingen bygger på en overordnet målbasert samsvarsmetode. 

12.1.  Generell konklusjon: 

Vurdering (og underretning) 

(uthev det alternativet som gjelder) 

Dersom det står «BESTÅTT», anses foretaket å være utpekt 

til kjent avsender i en tredjestat som er validert for 

luftfartssikkerhet i EU (KC3). 

Bestått / ikke bestått 

Dersom den samlede vurderingen er «ikke bestått», angis nedenfor områdene der foretaket ikke oppnådde den påkrevde 

sikkerhetsstandarden eller har spesifikke svake punkter. Det skal også angis hvilke justeringer som må gjøres for å oppnå den 

påkrevde standarden og dermed bestå. 
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Kommentarer fra validereren av luftfartssikkerhet i EU  

Kommentarer fra foretaket  

Validererens navn: 

Dato: 

Underskrift: 

 _____  
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VEDLEGG 

Liste over personer og foretak som er besøkt og intervjuet 

Angi navnet på foretaket, navnet på kontaktpersonen og datoen for besøket eller intervjuet. 

Foretakets navn Navn på kontaktperson Dato for besøk/intervju 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TILLEGG 6–D 

LUFTFARTSSIKKERHETSINSTRUKS FOR REGISTRERTE AVSENDERE 

Denne instruksen er utarbeidet for deg og ditt personell som deltar i klargjøring og kontroll av forsendelser av luftfrakt/luftpost. 

Denne instruksen meddeles deg i samsvar med europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 300/2008(1) og dens gjennom-

føringsrettsakter. 

Lokaler 

Adgangen til områder der forsendelser av identifiserbar luftfrakt/luftpost klargjøres, emballeres og/eller lagres, skal kontrolleres 

for å sikre at ingen uvedkommende har adgang til forsendelsene. 

Besøkende skal ledsages til enhver tid i de områder der forsendelser av identifiserbar luftfrakt/luftpost klargjøres, emballeres 

og/eller lagres, eller nektes adgang til disse områdene. 

Personell 

Det skal kontrolleres at alt personell som vil ha adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost, har god vandel. Denne kontrollen skal 

minst omfatte en identitetskontroll (om mulig på grunnlag av identitetskort med foto, førerkort eller pass) og en kontroll av 

personens curriculum vitae og/eller oppgitte referanser. 

Alt personell som har adgang til identifiserbar luftfrakt/luftpost, skal gjøres oppmerksom på sitt sikkerhetsansvar i henhold til 

denne instruksen. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72). 
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Utpekt ansvarshavende 

Det skal utpekes minst én person som har ansvar for gjennomføring og kontroll av denne instruksen (utpekt ansvarshavende). 

Forsendelsens integritet 

Forsendelser av luftfrakt/luftpost skal ikke inneholde forbudte gjenstander med mindre de er blitt behørig meldt og behandlet i 

henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Forsendelser av luftfrakt/luftpost skal beskyttes mot inngrep fra uvedkommende. 

Forsendelser av luftfrakt/luftpost skal være emballert på egnet måte og om mulig forseglet. 

Forsendelser av luftfrakt/luftpost som sendes, skal være fullstendig beskrevet i den følgedokumentasjonen, som også skal 

inneholde korrekte adresseopplysninger. 

Transport 

Dersom den registrerte avsenderen er ansvarlig for transporten av forsendelser av luftfrakt/luftpost, skal forsendelsene beskyttes 

mot inngrep fra uvedkommende. 

Dersom den registrerte avsenderen bruker en underleverandør, 

a)  skal forsendelsene forsegles før transport, og 

b)  transportørerklæringen angitt i tillegg 6-E skal være undertegnet av den transportøren som utfører transporten på vegne av 

den registrerte avsenderen. 

Den undertegnede erklæringen eller en kopi av et tilsvarende dokument fra vedkommende myndighet skal oppbevares av den 

registrerte avsenderen. 

Uregelmessigheter 

Åpenbare eller mistenkte uregelmessigheter med hensyn til denne instruksen skal meldes til den utpekte ansvarshavende. Den 

utpekte ansvarshavende skal treffe egnede tiltak. 

Forsendelser fra andre kilder 

En registrert avsender kan videresende forsendelser som ikke har sin opprinnelse hos den registrerte avsenderen selv, til en 

sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, forutsatt at 

a)  de holdes atskilt fra forsendelser som har sin opprinnelse hos avsenderen selv, og 

b)  opprinnelsesstedet er tydelig angitt på forsendelsen eller i følgedokumentasjonen. 

Alle slike forsendelser må gjennomsøkes før de lastes om bord i et luftfartøy. 

Uanmeldte inspeksjoner 

Luftfartssikkerhetsinspektører fra vedkommende myndighet kan foreta uanmeldte inspeksjoner for å kontrollere at denne 

instruksen overholdes. Inspektørene skal alltid bære en offentlig passerseddel, som skal framvises på anmodning når det utføres 

en inspeksjon i lokalene. Passerseddelen skal inneholde inspektørens navn og foto. 

Forbudte gjenstander 

Monterte eksplosive og brennbare innretninger skal ikke transporteres i fraktforsendelser, med mindre kravene i alle 

sikkerhetsregler er oppfylt fullt ut.  
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Forpliktelseserklæring 

Det er ikke nødvendig å undertegne forpliktelseserklæringen for registrerte avsendere og framlegge den for den 

sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren dersom foretaket er innehaver av et AEO-sertifikat som nevnt i artikkel 14a nr. 1 bokstav 

b) eller c) i kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93(1). 

Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren må imidlertid underrettes umiddelbart dersom foretaket ikke lenger er innehaver av 

et AEO-sertifikat. Den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren vil i så fall opplyse om hvordan foretakets status som registrert 

avsender kan sikres. 

FORPLIKTELSESERKLÆRING – REGISTRERT AVSENDER 

I samsvar med europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 300/2008(2) og dens gjennomføringsrettsakter 

erklærer jeg at 

— [foretakets navn] overholder denne luftfartssikkerhetsinstruksen for registrerte avsendere, 

— [foretakets navn] sørger for at denne instruksen meddeles personell som har adgang til luftfrakt/luftpost, 

— [foretakets navn] oppbevarer luftfrakt/luftpost sikkert inntil den overleveres til den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, 

— [foretakets navn] godtar at forsendelser kan bli sikkerhetskontrollert og gjennomsøkt, og 

— at [foretakets navn] godtar at vedkommende myndighet i den medlemsstat der foretaket ligger, foretar uanmeldte 

inspeksjoner i dets lokaler for å vurdere om [foretakets navn] overholder disse instruksene. 

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring. 

Navn: 

Stilling i selskapet: 

Dato: 

Underskrift: 

TILLEGG 6-E 

TRANSPORTØRERKLÆRING 

I samsvar med europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 300/2008(2) og dens gjennomføringsrettsakter 

bekrefter jeg at følgende sikkerhetsprosedyrer vil bli fulgt i forbindelse med henting, transport, lagring og levering av 

sikkerhetskontrollert luftfrakt/luftpost [på vegne av navn på sikkerhetsgodkjent fraktleverandør / luftfartsselskap som foretar 

sikkerhetskontroll av frakt eller post / kjent avsender / registrert avsender]: 

— Alt personell som transporterer slik luftfrakt/luftpost, får generell sikkerhetsopplæring i samsvar med nr. 11.2.7 i vedlegget 

til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

— Alt personell som har adgang til slik luftfrakt/luftpost, har vært underkastet vandelskontroll. Denne kontrollen skal minst 

omfatte en identitetskontroll (om mulig på grunnlag av identitetskort med foto, førerkort eller pass) og en kontroll av 

vedkommendes curriculum vitae og/eller oppgitte referanser.  

  

(1) Kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93 av 2. juli 1993 om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EØF) nr. 2913/92 om 

innføring av Fellesskapets tollkodeks (EFT L 253 av 11.10.1993, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72). 
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— Lasterom i kjøretøyer forsegles eller låses. Kjøretøyer med presenning sikres med TIR-snorer. Lasteplanet på kjøretøyer 

med plan holdes under oppsikt under transport av luftfrakt. 

— Lasterommet gjennomsøkes umiddelbart før lasting, og integriteten opprettholdes til lastingen er fullført. 

— Alle førere bærer identitetskort, pass, førerkort eller annen legitimasjon med foto som er utstedt eller anerkjent av nasjonale 

myndigheter. 

— Førerne stanser utelukkende på de planlagte stoppestedene mellom hentested og leveringssted. Dersom stans på andre 

steder enn planlagte stoppesteder ikke kan unngås, kontrollerer føreren ved tilbakekomst at lasten er sikret, og at låser 

og/eller forseglinger er intakte. Dersom føreren oppdager tegn på inngrep, varsler vedkommende sin overordnede om dette, 

og luftfrakten/luftposten leveres ikke uten at det er meldt fra til leveringsstedet. 

— Transport vil ikke overdras til en tredjepart, med mindre tredjeparten 

a)  har en transportavtale med den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente avsenderen eller den registrerte 

avsenderen som er ansvarlig for transporten [samme navn som over], 

b)  er godkjent eller sertifisert av vedkommende myndighet, eller 

c)  har en transportavtale med undertegnende transportør, der det kreves at tredjeparten ikke overdrar mer til 

underleverandør og gjennomfører sikkerhetsprosedyren i denne erklæring. Transportøren som undertegner, beholder 

det fulle ansvar for hele transporten på vegne av den sikkerhetsgodkjente fraktleverandøren, den kjente avsenderen 

eller den registrerte avsenderen. 

— Ingen andre tjenester (f.eks. lagring) overdras til en tredjepart, med mindre denne er en sikkerhetsgodkjent fraktleverandør 

eller et foretak som vedkommende myndighet har sertifisert eller godkjent og registrert som leverandør av disse tjenestene. 

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring. 

Navn: 

Stilling i selskapet: 

Foretakets navn og adresse: 

Dato: 

Underskrift: 

TILLEGG 6-F 

FRAKT OG POST 

6-Fi 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

Ingen bestemmelser vedtatt ennå. 

6-Fii 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, DER DET IKKE KREVES 

UTPEKING SOM ACC3, ER OPPFØRT I KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING K(2015) 8005.  
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6-Fiii 

VALIDERINGSVIRKSOMHET I TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I 

TRAKTATEN OM DEN EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, 

ANERKJENT SOM LIKEVERDIG MED VALIDERINGEN AV LUFTFARTSSIKKERHETEN I EU. 

Ingen bestemmelser vedtatt ennå. 

TILLEGG 6–G 

BESTEMMELSER OM FRAKT OG POST FRA TREDJESTATER 

Et ACC3s sikkerhetsprogram skal inneholde følgende, enten for hver enkelt tredjestatslufthavn eller som et allment dokument 

med angivelse av eventuelle særegenheter ved navngitte tredjestatslufthavner: 

a)  beskrivelse av tiltak for luftfrakt og luftpost, 

b)  mottaksprosedyrer, 

c)  ordning og kriterier for sikkerhetsgodkjente fraktleverandører, 

d)  ordning og kriterier for kjente avsendere, 

e)  ordning og kriterier for registrerte avsendere, 

f)  gjennomsøkingsstandard, 

g)  sted der gjennomsøking utføres, 

h)  opplysninger om gjennomsøkingsutstyret, 

i)  opplysninger om operatøren eller tjenesteyteren, 

j)  liste over unntak fra gjennomsøking, 

k)  behandling av luftfrakt og luftpost med høy risiko. 

TILLEGG 6-H1 

FORPLIKTELSESERKLÆRING — ACC3-GODKJENNING ETTER VALIDERING AV LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

På vegne av [luftfartsselskapets navn] tar jeg følgende til etterretning: 

Denne rapporten fastsetter sikkerhetsnivået for luftfraktvirksomhet med bestemmelsessted i EU/EØS med hensyn til 

sikkerhetsstandardene oppført eller nevnt i sjekklisten. 

[Luftfartsselskapets navn] kan utpekes til «luftfartsselskap som transporterer luftfrakt eller luftpost til Unionen fra en lufthavn i 

en tredjestat» (ACC3) først etter at en rapport om validering av luftfartssikkerhet i EU er framlagt for og godtatt for dette 

formål av vedkommende myndighet i en medlemsstat i Den europeiske union eller Island, Norge eller Sveits, og etter at 

opplysningene om ACC3-et er registrert i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. 

Dersom rapporten fastslår et tilfelle av manglende overholdelse av sikkerhetstiltakene den omhandler, kan dette medføre 

tilbakekalling av [luftfartsselskapets navn]s utpeking som ACC3, som allerede er innvilget for den aktuelle lufthavnen, noe som 

vil hindre [luftfartsselskapets navn] i å transportere luftfrakt eller luftpost til EU/EØS-området via denne lufthavnen. 

Rapporten er gyldig i fem år og vil derfor utløpe senest ....  



Nr. 39/308 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

På vegne av [luftfartsselskapets navn] erklærer jeg følgende: 

— [Luftfartsselskapets navn] godtar at det gjennomføres hensiktsmessige oppfølgingstiltak med sikte på å overvåke 

standardene som rapporten bekrefter. 

— Eventuelle endringer i [luftfartsselskapets navn]s virksomhet som ikke krever fullstendig ny validering, vil bli angitt i 

originalrapporten ved at disse opplysningene tilføyes samtidig som tidligere opplysninger fortsatt er synlige. Dette kan 

gjelde følgende endringer: 

1)  Det overordnede ansvaret for sikkerheten tildeles til en annen enn den personen som er navngitt i nr. 1.7 i tillegg 6-C3 

til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

2)  Alle andre endringer av lokaler eller prosedyrer som kan ha vesentlig innvirkning på sikkerheten. 

— [Luftfartsselskapets navn] vil underrette den myndighet som utpekte selskapet til ACC3, dersom [luftfartsselskapets navn] 

nedlegger sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt/luftpost eller ikke lenger oppfyller de kravene som valideres i 

denne rapporten. 

— [Luftfartsselskapets navn] vil opprettholde det sikkerhetsnivået som denne rapporten bekrefter, og som er i samsvar med 

målene i sjekklisten, og eventuelt gjennomføre alle ytterligere sikkerhetstiltak som kreves for å kunne utpekes til ACC3, 

dersom sikkerhetsstandardene ble ansett som utilstrekkelige, fram til neste validering av [luftfartsselskapets navn]s 

virksomhet. 

På vegne av [luftfartsselskapets navn] påtar jeg meg det hele og fulle ansvar for denne erklæring. 

Navn: 

Stilling i selskapet: 

Dato: 

Underskrift: 

TILLEGG 6-H2 

FORPLIKTELSESERKLÆRING — SIKKERHETSGODKJENT FRAKTLEVERANDØR FRA EN TREDJESTAT SOM ER VALIDERT 

FOR LUFTFARTSSIKKERHET I EU (RA3) 

På vegne av [navn på RA3] tar jeg følgende til etterretning: 

Denne rapporten fastsetter sikkerhetsnivået for luftfraktvirksomhet med bestemmelsessted i EU/EØS med hensyn til 

sikkerhetsstandardene oppført eller nevnt i sjekklisten. 

[RA3-ens navn] kan først utpekes til «sikkerhetsgodkjent fraktleverandør fra en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i 

EU» (RA3) når en validerer av luftfartssikkerhet i EU som er oppført i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden, 

har gjennomført en validering av luftfartssikkerhet i EU med resultatet «BESTÅTT». 

Dersom rapporten fastslår et tilfelle av manglende overholdelse av sikkerhetstiltakene den omhandler, kan dette medføre 

tilbakekalling av [RA3ens navn] utpeking som RA3, som allerede er innvilget for de aktuelle lokalene, noe som vil hindre 

[RA3-ens navn] i å levere sikret luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS til et ACC3 eller en annen RA3. 

Rapporten er gyldig i fem år og vil derfor utløpe senest .... 

På vegne av [RA3-ens navn] erklærer jeg følgende: 

a)  [RA3-ens navn] godtar at det gjennomføres hensiktsmessige oppfølgingstiltak med sikte på å overvåke standardene som 

rapporten bekrefter.  
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b)  Eventuelle endringer i [RA3-ens navn]s virksomhet som ikke krever fullstendig ny validering, vil bli angitt i 

originalrapporten ved at disse opplysningene tilføyes samtidig som tidligere opplysninger fortsatt er synlige. Dette kan 

gjelde følgende endringer: 

1)  Det overordnede ansvaret for sikkerheten tildeles en annen enn den personen som er navngitt i nr. 1.8 i tillegg 6-C2 til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

2)  Alle andre endringer av lokaler eller prosedyrer som kan ha vesentlig innvirkning på sikkerheten. 

c)  [RA3-ens navn] vil underrette ACC3-et og RA3-ene som den leverer sikret luftfrakt og/eller luftpost til, dersom [RA3-ens 

navn] nedlegger sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt/luftpost eller ikke lenger oppfyller kravene som valideres i 

denne rapporten. 

d)  [RA3-ens navn] vil opprettholde det sikkerhetsnivået som denne rapporten bekrefter og som er i samsvar med målene i 

sjekklisten, og der det er relevant gjennomføre alle ytterligere sikkerhetstiltak som kreves for å kunne utpekes til RA3 

dersom sikkerhetsstandardene ble ansett som utilstrekkelige, fram til neste validering av [RA3-ens navn]s virksomhet. 

På vegne av [RA3-ens navn] påtar jeg meg det hele og fulle ansvar for denne erklæring. 

Navn: 

Stilling i selskapet: 

Dato: 

Underskrift: 

TILLEGG 6-H3 

FORPLIKTELSESERKLÆRING — KJENT AVSENDER FRA EN TREDJESTAT SOM ER VALIDERT FOR LUFTFARTSSIKKERHET I 

EU (KC3) 

På vegne av [KC3-ens navn] tar jeg følgende til etterretning: 

Denne rapporten fastsetter sikkerhetsnivået for luftfraktvirksomhet med bestemmelsessted i EU/EØS med hensyn til 

sikkerhetsstandardene oppført eller nevnt i sjekklisten. 

[KC3-ens navn] kan utpekes til «kjent avsender fra en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU» (KC3) først når en 

validerer av luftfartssikkerhet i EU som er oppført i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden, har gjennomført en 

validering av luftfartssikkerhet i EU med resultatet «BESTÅTT». 

Dersom rapporten fastslår et tilfelle av manglende overholdelse av sikkerhetstiltakene den omhandler, kan dette medføre 

tilbakekalling av [KC3ens navn]s utpeking som KC3 som allerede er innvilget for de aktuelle lokalene, noe som vil hindre 

[KC3-ens navn] i å levere sikret luftfrakt eller luftpost med bestemmelsessted i EU/EØS til et ACC3 eller en sikkerhetsgodkjent 

fraktleverandør fra en tredjestat som er validert for luftfartssikkerhet i EU (RA3). 

Rapporten er gyldig i fem år og vil derfor utløpe senest .... 

På vegne av [KC3-ens navn] erklærer jeg følgende: 

a)  [KC3-ens navn] godtar at det gjennomføres hensiktsmessige oppfølgingstiltak med sikte på å overvåke standardene som 

rapporten bekrefter. 

b)  Eventuelle endringer i [KC3-ens navn]s virksomhet som ikke krever fullstendig ny validering, vil bli angitt i 

originalrapporten ved at disse opplysningene tilføyes samtidig som tidligere opplysninger fortsatt er synlige. Dette kan 

gjelde følgende endringer: 

1)  Det overordnede ansvaret for sikkerheten tildeles en annen enn den personen som er navngitt i nr. 1.9 i tillegg 6-C4 til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998. 

2)  Alle andre endringer av lokaler eller prosedyrer som kan ha vesentlig innvirkning på sikkerheten.  
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c)  [KC3-ens navn] vil underrette ACC3-et og RA3-ene som den leverer sikret luftfrakt og/eller luftpost til, dersom [KC3-ens 

navn] nedlegger sin virksomhet, ikke lenger håndterer luftfrakt/luftpost eller ikke lenger oppfyller kravene som valideres i 

denne rapporten. 

d)  [KC3-ens navn] vil opprettholde det sikkerhetsnivået som denne rapporten bekrefter og som er i samsvar med målene i 

sjekklisten, og der det er relevant gjennomføre alle ytterligere sikkerhetstiltak som kreves for å kunne utpekes til KC3 

dersom sikkerhetsstandardene ble ansett som utilstrekkelige, fram til neste validering av [KC3-ens navn]s virksomhet. 

På vegne av [KC3-ens navn] påtar jeg meg det hele og fulle ansvar for denne erklæring. 

Navn: 

Stilling i selskapet: 

Dato: 

Underskrift: 

TILLEGG 6-I 

Bestemmelser om høyrisikofrakt er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

TILLEGG 6-J 

Bestemmelser om bruk av gjennomsøkingsutstyr er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

7. LUFTFARTSSELSKAPERS POST OG MATERIELL 

7.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Med mindre annet er angitt, eller med mindre gjennomføringen av sikkerhetskontrollen omhandlet i henholdsvis kapittel 

4, 5 og 6 ivaretas av en myndighet, en lufthavnoperatør, et foretak eller et annet luftfartsselskap, skal et luftfartsselskap 

sikre at tiltakene fastsatt i dette kapittel gjennomføres med hensyn til dets post og materiell. 

7.1  LUFTFARTSSELSKAPERS POST OG MATERIELL SOM SKAL LASTES OM BORD I ET LUFTFARTØY 

7.1.1  Før luftfartøyets post og materiell lastes om bord i et luftfartøys lasterom, skal de enten gjennomsøkes og beskyttes i 

samsvar med kapittel 5 eller gjennomgå sikkerhetskontroll og beskyttes i samsvar med kapittel 6. 

7.1.2  Før luftfartsselskapets post og materiell lastes om bord i noen annen del av luftfartøyet enn lasterommet, skal de 

gjennomsøkes og beskyttes i samsvar med bestemmelsene om håndbagasje i kapittel 4. 

7.1.3  Luftfartsselskapers post og materiell som skal lastes om bord i et luftfartøy, er også underlagt tilleggsbestemmelsene 

fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

7.2  LUFTFARTSSELSKAPERS MATERIELL SOM BRUKES VED HÅNDTERING AV PASSASJERER OG BAGASJE 

7.2.1  Luftfartsselskapers materiell som brukes ved håndtering av passasjerer, og bagasje og som kan misbrukes slik at 

luftfartssikkerheten bringes i fare, skal beskyttes eller overvåkes for å hindre at uvedkommende får adgang til dem. 

Innsjekkingsautomater og relevante internetthjelpemidler som kan brukes av passasjerer, skal anses som lovlig adgang til 

slikt materiell. 

7.2.2  Kassert materiell som kan kunne brukes til å oppnå ulovlig adgang eller til å bringe bagasje inn i sikkerhetsbegrensede 

områder eller om bord i luftfartøyer, skal destrueres eller gjøres ubrukelig.  
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7.2.3  Avgangskontrollsystemer og innsjekkingssystemer skal håndteres på en slik måte at ulovlig adgang forhindres. 

Innsjekkingsautomater som kan brukes av passasjerer, skal anses som lovlig adgang til slike systemer. 

8. FORSYNINGER TIL FLYGINGEN 

8.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

8.0.1  Med mindre annet er angitt, skal den myndighet, den lufthavnoperatør, det luftfartsselskap eller det foretak som er 

ansvarlig i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart nevnt i artikkel 10 i forordning (EF) 

nr. 300/2008, sikre gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel. 

8.0.2  I dette kapittel menes med «forsyninger til flygingen» alle gjenstander som er beregnet på å bringes om bord i et 

luftfartøy med henblikk på at passasjerer eller besetning skal bruke, konsumere eller kjøpe dem under en flyging, med 

unntak av 

a)  håndbagasje, 

b)  gjenstander som medbringes av andre personer enn passasjerer, og 

c)  luftfartsselskapers post og materiell. 

I dette kapittel menes med «sikkerhetsgodkjent leverandør av forsyninger til flygingen» en leverandør hvis prosedyrer 

overholder felles sikkerhetsregler og standarder i tilstrekkelig grad til at forsyninger til flygingen kan leveres direkte til 

luftfartøyer. 

I dette kapittel menes med «kjent leverandør av forsyninger til flygingen» en leverandør hvis prosedyrer overholder 

felles sikkerhetsbestemmelser og standarder i tilstrekkelig grad til at forsyninger til flygingen kan leveres til et 

luftfartsselskap eller til en sikkerhetsgodkjent leverandør, men ikke direkte til luftfartøyer. 

8.0.3  Forsyninger skal anses som forsyninger til flygingen fra det tidspunktet de kan identifiseres som forsyninger som skal 

bringes om bord i et luftfartøy for å brukes, konsumeres eller kjøpes av passasjerer eller besetning under en flyging. 

8.0.4  Listen over forbudte gjenstander i forsyninger til flygingen er den samme som listen i tillegg 1-A. Forbudte 

gjenstander skal håndteres i samsvar med nr. 1.6. 

8.1  SIKKERHETSKONTROLL 

8.1.1 Sikkerhetskontroll – alminnelige bestemmelser 

8.1.1.1  Forsyninger til flygingen skal gjennomsøkes før de bringes inn i et sikkerhetsbegrenset område, med mindre: 

a)  et luftfartsselskap som leverer forsyninger til sitt eget luftfartøy, har gjennomført nødvendig sikkerhetskontroll av 

forsyningene, og forsyningene er blitt beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for 

sikkerhetskontrollen og fram til leveringen til luftfartøyet, 

b)  en sikkerhetsgodkjent leverandør har gjennomført nødvendig sikkerhetskontroll av forsyningene, og forsyningene 

er blitt beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til leveringen til 

det sikkerhetsbegrensede området eller, dersom det er relevant, til luftfartsselskapet eller til en annen 

sikkerhetsgodkjent leverandør, eller 

c)  en kjent leverandør har gjennomført nødvendig sikkerhetskontroll av forsyningene, og forsyningene er blitt 

beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen og fram til leveringen til 

luftfartsselskapet eller til den sikkerhetsgodkjente leverandøren. 

8.1.1.2  Dersom det er grunn til å anta at en leveranse til en flyging som har gjennomgått sikkerhetskontroll, har vært utsatt for 

ulovlige inngrep eller ikke har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen, 

skal den gjennomsøkes før den slippes inn i sikkerhetsbegrensede områder. 

8.1.1.3  Sikkerhetskontroll av forsyninger til flygingen er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005.  
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8.1.2  Gjennomsøking 

8.1.2.1  Ved gjennomsøking av forsyninger til flygingen skal de metodene som benyttes, ta hensyn til forsyningenes art og 

være i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte gjenstander er skjult i forsyningene. 

8.1.2.2  Gjennomsøking av forsyninger til flygingen er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

8.1.2.3  Følgende gjennomsøkingsmetoder skal anvendes, enten alene eller i kombinasjon: 

a)  visuell undersøkelse, 

b)  manuell gjennomsøking, 

c)  røntgenutstyr, 

d)  EDS-utstyr, 

e)  ETD-utstyr i kombinasjon med bokstav a), 

f)  bombehunder i kombinasjon med bokstav a). 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om forsyningen inneholder forbudte gjenstander, skal forsyningen avvises eller 

gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet. 

8.1.3 Godkjenning av sikkerhetsgodkjente leverandører 

8.1.3.1  Sikkerhetsgodkjente leverandører skal godkjennes av vedkommende myndighet. 

Godkjenningen som sikkerhetsgodkjent leverandør skal gjelde bare for bestemte anlegg. 

Ethvert foretak som ivaretar sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 8.1.5 og som leverer forsyninger til flygingen direkte 

til luftfartøyer, skal godkjennes som sikkerhetsgodkjent leverandør. Dette gjelder ikke luftfartsselskaper som utfører 

denne kontrollen selv, og som leverer forsyninger bare til sine egne luftfartøyer. 

8.1.3.2  Følgende framgangsmåte gjelder for godkjenning av sikkerhetsgodkjente leverandører: 

a)  Foretaket skal søke om godkjenning fra vedkommende myndighet i den medlemsstaten der foretakets anlegg 

ligger, for å oppnå status som sikkerhetsgodkjent leverandør. 

Søkeren skal framlegge et sikkerhetsprogram for vedkommende myndighet. Programmet skal inneholde en 

beskrivelse av de metoder og framgangsmåter som leverandøren må følge for å oppfylle kravene i nr. 8.1.5. 

Programmet skal dessuten inneholde en beskrivelse av hvordan leverandøren selv skal føre kontroll med at disse 

metodene og framgangsmåtene følges. 

Søkeren skal også framlegge forpliktelseserklæringen for sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger til 

flygingen som er angitt i tillegg 8-A. Denne erklæringen skal være undertegnet av søkerens lovlige stedfortreder 

eller av den personen som er ansvarlig for sikkerheten. 

Vedkommende myndighet skal oppbevare den undertegnede erklæringen. 

b)  Vedkommende myndighet eller en validerer av luftfartssikkerheten i EU som opptrer på dens vegne, skal 

undersøke sikkerhetsprogrammet og deretter foreta en kontroll på stedet av de angitte anleggene for å vurdere om 

søkeren oppfyller kravene i nr. 8.1.5. 

c)  Dersom vedkommende myndighet er tilfreds med opplysningene som framlegges i henhold til bokstav a) og b), 

kan den godkjenne leverandøren som sikkerhetsgodkjent leverandør for de angitte anleggene. Dersom 

vedkommende myndighet ikke er tilfreds med opplysningene, skal den umiddelbart underrette foretaket som søker 

om godkjenning som sikkerhetsgodkjent leverandør, om årsakene til dette.  



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/313 

 

8.1.3.3  Sikkerhetsgodkjente leverandører skal valideres på nytt med jevne mellomrom og minst hvert femte år. Valideringen 

skal omfatte kontroll på stedet for å vurdere om den sikkerhetsgodkjente leverandøren fortsatt oppfyller kravene i 

nr. 8.1.5. 

En inspeksjon i den sikkerhetsgodkjente leverandørens lokaler som vedkommende myndighet foretar i samsvar med 

sitt nasjonale kvalitetskontrollprogram, kan anses som en kontroll på stedet, forutsatt at den omfatter alle kravene i 

nr. 8.1.5. 

8.1.3.4  Dersom vedkommende myndighet ikke lenger er overbevist om at den sikkerhetsgodkjente leverandøren oppfyller 

kravene i nr. 8.1.5, skal den tilbakekalle dens status som sikkerhetsgodkjent leverandør for de angitte anleggene. 

8.1.3.5  Uten at det berører den enkelte medlemsstats rett til å iverksette strengere tiltak i samsvar med artikkel 6 i forordning 

(EF) nr. 300/2008, skal en sikkerhetsgodkjent leverandør som er godkjent i samsvar med nr. 8.1.3, anerkjennes i alle 

medlemsstater. 

8.1.4 Utpeking av kjente leverandører 

8.1.4.1  Ethvert foretak («leverandøren») som ivaretar sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 8.1.5 og leverer forsyninger til 

flygingen, men ikke direkte til luftfartøyet, skal utpekes til kjent leverandør av den operatøren eller det foretaket det 

leverer til («utpekende foretak»). Dette gjelder ikke sikkerhetsgodkjente leverandører. 

8.1.4.2  For å bli utpekt til kjent leverandør må leverandøren framlegge for det utpekende foretaket 

a)  forpliktelseserklæringen for sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger til flygingen som er angitt i tillegg 8-

B. Denne erklæringen skal være undertegnet av leverandørens lovlige stedfortreder, og 

b)  sikkerhetsprogrammet som omfatter sikkerhetskontrollen som omhandlet i nr. 8.1.5. 

8.1.4.3  Alle kjente leverandører skal utpekes på grunnlag av en validering av 

a)  sikkerhetsprogrammets relevans og fullstendighet med hensyn til nr. 8.1.5, og 

b)  gjennomføringen av sikkerhetsprogrammet uten mangler. 

Dersom vedkommende myndighet eller det utpekende foretaket ikke lenger er overbevist om at den kjente 

leverandøren oppfyller kravene i nr. 8.1.5, skal det utpekende foretaket umiddelbart tilbakekalle leverandørens status 

som kjent leverandør. 

8.1.4.4  Vedkommende myndighet skal i sitt nasjonale sikkerhetsprogram for sivil luftfart som nevnt i artikkel 10 i forordning 

(EF) nr. 300/2008 angi om valideringen av sikkerhetsprogrammet og gjennomføringen av det skal foretas av en 

nasjonal revisor, en validerer av luftfartssikkerhet i EU eller av en person som opptrer på vegne av det utpekende 

foretaket og er utpekt og har fått opplæring for dette formål. 

Valideringen må registreres og, med mindre annet er angitt i denne rettsakten, foretas før utpeking, og skal deretter 

gjentas hvert annet år. 

Dersom valideringen ikke gjøres på vegne av det utpekende foretaket, skal all dokumentasjon om valideringen stilles 

til rådighet for foretaket. 

8.1.4.5  Valideringen av gjennomføringen av sikkerhetsprogrammet som bekrefter at mangler ikke forekommer, skal bestå av 

enten 

a)  et besøk på stedet av leverandøren hvert annet år, eller 

b)  regelmessige kontroller etter mottak av forsyninger fra denne kjente leverandøren, fra og med utpekingen, 

herunder 

— en verifisering av at personen som leverer forsyningene på vegne av den kjente leverandøren har fått 

tilstrekkelig opplæring, 

— en verifisering av at forsyningene er tilstrekkelig sikret, og 

— gjennomsøking av forsyningene på samme måte som med forsyninger som kommer fra en ukjent leverandør.  



Nr. 39/314 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

Disse kontrollene må foretas på en uforutsigbar måte og finne sted minst enten hver tredje måned eller av 20 % av 

den kjente leverandørens forsyninger til det utpekende foretaket. 

Alternativ b) kan benyttes bare dersom vedkommende myndighet i sitt nasjonale sikkerhetsprogram for sivil 

luftfart har fastsatt at valideringen skal foretas av en person som opptrer på vegne av det utpekende foretaket. 

8.1.4.6  De anvendte metodene og framgangsmåtene som skal følges i løpet av og etter utpeking, skal fastsettes i 

sikkerhetsprogrammet til det utpekende foretaket. 

8.1.4.7  Det utpekende foretaket skal oppbevare 

a)  en liste over alle kjente leverandører den har utpekt, med angivelse av utløpsdatoen for utpekingen, og 

b)  den undertegnede erklæringen, en kopi av sikkerhetsprogrammet og eventuelle rapporter om gjennomføringen for 

hver kjent leverandør, minst fram til seks måneder etter utpekingen er utløpt. 

Disse dokumentene skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndighet med henblikk på samsvars-

kontroll. 

8.1.5 Sikkerhetskontroll som skal gjennomføres av luftfartsselskaper, sikkerhetsgodkjente leverandører og kjente 

leverandører 

8.1.5.1  Luftfartsselskaper, sikkerhetsgodkjente leverandører og kjente leverandører av forsyninger til flyginger skal 

a)  utpeke en person som ansvarlig for sikkerheten i foretaket, 

b)  sikre at personer med adgang til forsyninger til flygingen får generell sikkerhetsopplæring i samsvar med nr. 11.2.7 

før de gis adgang til forsyningene, 

c)  hindre ulovlig adgang til sine lokaler og forsyninger til flygingen, 

d)  i rimelig grad sikre at ingen forbudte gjenstander skjules i forsyninger til flygingen, og 

e)  forsegle eller fysisk beskytte alle kjøretøyer og/eller containere som benyttes til å transportere forsyninger til 

flyginger. 

Bokstav e) får ikke anvendelse ved transport på flyside. 

8.1.5.2  Dersom en kjent leverandør benytter et annet foretak som ikke er en kjent leverandør hos luftfartsselskapet eller den 

sikkerhetsgodkjente leverandøren, til transport av forsyninger, skal den kjente leverandøren sørge for at alle 

sikkerhetskontroller oppført i nr. 8.1.5.1 blir gjennomført. 

8.1.5.3  Den sikkerhetskontroll som skal utføres av luftfartsselskaper og sikkerhetsgodkjente leverandører, er også underlagt 

tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

8.2  BESKYTTELSE AV FORSYNINGER TIL FLYGINGEN 

Nærmere bestemmelser om beskyttelse av forsyninger til flygingen er fastsatt i Kommisjonens gjennomførings-

beslutning K(2015) 8005. 

8.3  YTTERLIGERE SIKKERHETSTILTAK FOR FORSYNINGER TIL FLYGINGEN AV VÆSKER, AEROSOLER OG GELER 

SAMT FORSEGLINGSPOSER 

8.3.1  Forsyninger til flygingen av forseglingsposer skal leveres i forseglet emballasje til et flysideområde eller til et 

sikkerhetsbegrenset område. 

8.3.2  Fra de først tas imot på flyside eller i et sikkerhetsbegrenset område og til de selges om bord i luftfartøyet, skal væsker, 

aerosoler og geler samt forseglingsposer beskyttes mot inngrep fra uvedkommende. 

8.3.3  Nærmere bestemmelser om de ytterligere sikkerhetstiltakene for forsyninger til flygingen av væsker, aerosoler og geler 

samt forseglingsposer er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005.  
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TILLEGG 8-A 

FORPLIKTELSESERKLÆRING 

SIKKERHETSGODKJENT LEVERANDØR AV FORSYNINGER TIL FLYGINGEN 

I samsvar med europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 300/2008(1) og dens gjennomføringsrettsakter 

erklærer jeg at 

— opplysningene i foretakets sikkerhetsprogram så langt jeg kjenner til, er riktige og nøyaktige, 

— de metoder og framgangsmåter som er fastsatt i dette sikkerhetsprogrammet, vil gjennomføres og opprettholdes på alle 

anlegg som omfattes av programmet, 

— dette sikkerhetsprogrammet vil bli tilpasset slik at det er i samsvar med alle framtidige relevante endringer av Unionens 

regelverk, med mindre [foretakets navn] underretter [vedkommende myndighets navn] om at det ikke lenger ønsker å 

levere forsyninger til flygingen direkte til luftfartøyer (og dermed ikke lenger ønsker å være sikkerhetsgodkjent 

leverandør), 

— [foretakets navn] skriftlig vil underrette [vedkommende myndighets navn] om 

a)  mindre endringer i sitt sikkerhetsprogram, f.eks. foretaksnavn, person som er ansvarlig for sikkerheten eller dennes 

kontaktopplysninger, snarest mulig og senest innen ti virkedager, og 

b)  større planlagte endringer, f.eks. nye framgangsmåter for gjennomsøking, større byggearbeider som kan påvirke 

foretakets overholdelse av gjeldende unionsregelverk, eller endring av anlegg/adresse, senest 15 virkedager før 

iverksettingen av den planlagte endringen, 

— [foretakets navn], for å sikre at gjeldende unionsregelverk overholdes, vil samarbeide fullt ut i forbindelse med alle 

nødvendige inspeksjoner og gi inspektørene adgang til alle dokumenter de ber om, 

— [foretakets navn] vil underrette [vedkommende myndighets navn] om eventuelle alvorlige brudd på sikkerhetsreglene og 

om eventuelle mistenkelige forhold som kan ha betydning for forsyninger til flygingen, særlig eventuelle forsøk på å skjule 

forbudte gjenstander i forsyningen, 

— [foretakets navn] vil sikre at alt berørt personell får opplæring i samsvar med kapittel 11 i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, og er klar over sitt sikkerhetsansvar i henhold til foretakets sikkerhetsprogram, 

og 

— [foretakets navn] vil underrette [vedkommende myndighets navn] dersom 

a)  det nedlegger sin virksomhet, 

b)  det ikke lenger leverer forsyninger til flygingen direkte til luftfartøyer, eller 

c)  det ikke lenger oppfyller kravene i gjeldende unionsregelverk. 

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring. 

Navn: 

Stilling i selskapet: 

Dato: 

Underskrift:  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72). 
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TILLEGG 8-B 

FORPLIKTELSESERKLÆRING 

KJENT LEVERANDØR AV FORSYNINGER TIL FLYGINGEN 

I samsvar med europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 300/2008(1) og dens gjennomføringsrettsakter 

erklærer jeg at 

— [foretakets navn] vil 

a)  utpeke en person som ansvarlig for sikkerheten i foretaket, 

b)  sikre at personer med adgang til forsyninger til flygingen gjennomgår generell sikkerhetsopplæring i samsvar med 

nr. 11.2.7 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 før de gis adgang til forsyningene. Det vil dessuten 

sikres at personer som gjennomsøker forsyninger til flygingen, gjennomgår opplæring i samsvar nr. 11.2.3.3 i 

vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1998, og at personer som utfører annen sikkerhetskontroll av 

forsyninger til flygingen, gjennomgår opplæring i samsvar nr. 11.2.3.10 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

2015/1998, 

c)  hindre ulovlig adgang til sine lokaler og forsyninger til flygingen, 

d)  med rimelighet sikre at ingen forbudte gjenstander skjules i forsyninger til flyginger, og 

e)  forsegle eller fysisk beskytte alle kjøretøyer og/eller containere som benyttes til å transportere forsyninger til flyginger 

(dette nummer skal ikke gjelde ved transport på flyside). 

Dersom det benyttes et annet foretak som ikke er en kjent leverandør hos luftfartsselskapet eller en sikkerhetsgodkjent 

leverandør, til transport av forsyninger, skal [foretakets navn] sørge for at alle ovennevnte sikkerhetskontroller blir  

gjennomført, og 

— [foretakets navn] vil, for å sikre overholdelse, samarbeide fullt ut i forbindelse med alle nødvendige inspeksjoner og gi 

inspektørene adgang til alle dokumenter de ber om, 

— [foretakets navn] vil underrette [navn på luftfartsselskap eller sikkerhetsgodkjent leverandør som foretaket leverer 

forsyninger til flygingen til] om eventuelle alvorlige sikkerhetsbrudd og om eventuelle mistenkelige forhold som kan ha 

betydning for forsyninger til flygingen, særlig eventuelle forsøk på å skjule forbudte gjenstander i forsyninger, 

— [foretakets navn] vil sørge for at alt berørt personell får opplæring i samsvar med kapittel 11 i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, og er klar over sitt sikkerhetsansvar, og 

— [foretakets navn] vil underrette [navn på luftfartsselskap eller sikkerhetsgodkjent leverandør som foretaket leverer 

forsyninger til flygingen til] dersom 

a)  det nedlegger sin virksomhet, eller 

b)  det ikke lenger oppfyller kravene i gjeldende unionsregelverk. 

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring. 

Lovlig stedfortreder 

Navn: 

Dato: 

Underskrift:  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72). 
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9. FORSYNINGER TIL LUFTHAVNEN 

9.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

9.0.1  Med mindre annet er angitt, eller med mindre en myndighet eller et foretak utfører gjennomsøking, skal 

lufthavnoperatøren sikre gjennomføring av tiltakene fastsatt i dette kapittel. 

9.0.2  I dette kapittel menes med: 

a) «forsyninger til lufthavnen» alle gjenstander som er beregnet på å selges, brukes eller stilles til rådighet i det 

sikkerhetsbegrensede området i lufthavner, med unntak av «gjenstander som medbringes av andre personer enn 

passasjerer», 

b) «kjent leverandør av forsyninger til lufthavnen» en leverandør hvis prosedyrer overholder slike felles 

sikkerhetsregler og -standarder at leverandøren kan levere forsyninger til sikkerhetsbegrensede områder i 

lufthavnen. 

9.0.3  Forsyninger skal anses som forsyninger til lufthavnen fra det tidspunktet de kan identifiseres som forsyninger som skal 

selges, brukes eller stilles til rådighet i sikkerhetsbegrensede områder i lufthavnen. 

9.0.4  Listen over forbudte gjenstander i forsyninger til lufthavnen er den samme som listen i tillegg 1-A. Forbudte 

gjenstander skal håndteres i samsvar med nr. 1.6. 

9.1  SIKKERHETSKONTROLL 

9.1.1 Sikkerhetskontroll – alminnelige bestemmelser 

9.1.1.1  Forsyninger til lufthavnen skal gjennomsøkes før de kan bringes inn i et sikkerhetsbegrenset område, med mindre 

a)  en lufthavnoperatør som leverer forsyningene til sin egen lufthavn, har gjennomført nødvendig sikkerhetskontroll 

av forsyningene, og forsyningene har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for 

sikkerhetskontrollen og fram til levering til det sikkerhetsbegrensede området, eller 

b)  en kjent leverandør eller sikkerhetsgodkjent leverandør har gjennomført nødvendig sikkerhetskontroll av 

forsyningene, og forsyningene har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhets-

kontrollen og fram til levering til det sikkerhetsbegrensede området. 

9.1.1.2  Forsyninger til lufthavnen som kommer fra et sikkerhetsbegrenset område, kan unntas fra denne sikkerhetskontrollen. 

9.1.1.3  Dersom det er grunn til å anta at forsyninger til lufthavnen som har gjennomgått sikkerhetskontroll, har vært utsatt for 

ulovlige inngrep eller ikke har vært beskyttet mot inngrep fra uvedkommende fra tidspunktet for sikkerhetskontrollen, 

skal den gjennomsøkes før de kan bringes inn i sikkerhetsbegrensede områder. 

9.1.2 Gjennomsøking 

9.1.2.1  Ved gjennomsøking av forsyninger til lufthavnen skal de metodene som benyttes, ta hensyn til forsyningenes art og 

være i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at ingen forbudte gjenstander er skjult i forsyningen. 

9.1.2.2  Gjennomsøking av forsyninger til lufthavnen er også underlagt tilleggsbestemmelsene fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

9.1.2.3  Følgende gjennomsøkingsmetoder skal anvendes, enten alene eller i kombinasjon: 

a)  visuell undersøkelse, 

b)  manuell gjennomsøking, 

c)  røntgenutstyr, 

d)  EDS-utstyr,  
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e)  ETD-utstyr i kombinasjon med bokstav a), 

f)  bombehunder i kombinasjon med bokstav a). 

Dersom kontrolløren ikke kan avgjøre om forsyningen inneholder forbudte gjenstander, skal forsyningen avvises eller 

gjennomsøkes på nytt til kontrollørens tilfredshet. 

9.1.3 Utpeking av kjente leverandører 

9.1.3.1  Ethvert foretak («leverandøren») som ivaretar sikkerhetskontrollen omhandlet i nr. 9.1.4 og leverer forsyninger til 

lufthavnen, skal utpekes til kjent leverandør av lufthavnoperatøren. 

9.1.3.2  For å bli utpekt til kjent leverandør må leverandøren framlegge for lufthavnoperatøren 

a)  forpliktelseserklæringen for sikkerhetsgodkjente leverandører av forsyninger til lufthavnen som er angitt i tillegg 

9-A. Denne erklæringen skal være undertegnet av leverandørens lovlige stedfortreder, og 

b)  sikkerhetsprogrammet som omfatter sikkerhetskontrollen som omhandlet i nr. 9.1.4. 

9.1.3.3  Alle kjente leverandører skal utpekes på grunnlag av en validering av 

a)  sikkerhetsprogrammets relevans og fullstendighet med hensyn til nr. 9.1.4, og 

b)  gjennomføringen av sikkerhetsprogrammet uten mangler. 

Dersom vedkommende myndighet eller lufthavnoperatøren ikke lenger er overbevist om at den kjente leverandøren 

oppfyller kravene i nr. 9.1.4, skal lufthavnoperatøren umiddelbart tilbakekalle leverandørens status som kjent 

leverandør. 

9.1.3.4  Vedkommende myndighet skal i sitt nasjonale sikkerhetsprogram for sivil luftfart som nevnt i artikkel 10 i forordning 

(EF) nr. 300/2008, angi om valideringen av sikkerhetsprogrammet og gjennomføringen av det skal foretas av en 

nasjonal revisor, en validerer av luftfartssikkerhet i EU eller av en person som opptrer på vegne av lufthavnoperatøren 

og som er utpekt og har fått opplæring for dette formål. 

Valideringen må registreres og, med mindre annet er angitt i denne rettsakten, foretas før utpeking, og skal deretter 

gjentas hvert annet år. 

Dersom valideringen ikke gjøres på vegne av lufthavnoperatøren, skal all dokumentasjon om valideringen stilles til 

rådighet for lufthavnoperatøren. 

9.1.3.5  Valideringen av gjennomføringen av sikkerhetsprogrammet som bekrefter at mangler ikke forekommer, skal bestå av 

enten 

a)  et besøk på stedet av leverandøren hvert annet år, eller 

b)  regelmessige kontroller før adgang til det sikkerhetsbegrensede området der forsyninger leveres fra denne kjente 

leverandøren, fra og med utpekingen, herunder: 

— en verifisering av at personen som leverer forsyningene på vegne av den kjente leverandøren har fått 

tilstrekkelig opplæring, 

— en verifisering av at forsyningene er tilstrekkelig sikret, og 

— gjennomsøking av forsyningene på samme måte som med forsyninger som kommer fra en ukjent leverandør. 

Disse kontrollene skal foretas på en uforutsigbar måte og finne sted minst enten hver tredje måned eller av 20 % av 

den kjente leverandørens forsyninger til lufthavnoperatøren.  
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Alternativ b) kan anvendes bare dersom vedkommende myndighet i sitt nasjonale sikkerhetsprogram for sivil 

luftfart har fastsatt at valideringen skal foretas av en person som opptrer på vegne av lufthavnoperatøren. 

9.1.3.6  De anvendte metodene og framgangsmåtene som skal følges i løpet av og etter utpeking, skal fastsettes i 

lufthavnoperatøren sikkerhetsprogram. 

9.1.3.7  Lufthavnoperatøren skal oppbevare 

a)  en liste over alle kjente leverandører den har utpekt, med angivelse av utløpsdatoen for utpekingen, og 

b)  den undertegnede erklæringen, en kopi av sikkerhetsprogrammet og eventuelle rapporter om gjennomføringen for 

hver kjent leverandør, minst fram til seks måneder etter utpekingen er utløpt. 

Disse dokumentene skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndighet med henblikk på samsvars-

kontroll. 

9.1.4 Sikkerhetskontroll som skal gjennomføres av kjente leverandører eller lufthavnoperatører 

9.1.4.1  En kjent leverandør av forsyninger til lufthavnen eller en lufthavnoperatør som leverer forsyninger til et 

sikkerhetsbegrenset område, skal 

a)  utpeke en person som ansvarlig for sikkerheten i foretaket, 

b)  sikre at personer med adgang til forsyninger til lufthavnen får generell sikkerhetsopplæring i samsvar med nr. 

11.2.7 før de gis adgang til forsyningene, 

c)  hindre ulovlig adgang til sine lokaler og forsyninger til lufthavnen, 

d)  i rimelig grad sikre at ingen forbudte gjenstander skjules i forsyninger til lufthavnen, og 

e)  forsegle eller fysisk beskytte alle kjøretøyer og/eller containere som benyttes til å transportere forsyninger til 

lufthavnen. 

Bokstav e) får ikke anvendelse ved transport på flyside. 

9.1.4.2  Dersom en kjent leverandør benytter et annet foretak som ikke er en kjent leverandør hos lufthavnoperatøren, til 

transport av forsyninger til lufthavnen, skal den kjente leverandøren sørge for at alle sikkerhetskontroller oppført i 

dette nummer blir gjennomført. 

9.2  BESKYTTELSE AV FORSYNINGER TIL LUFTHAVNEN 

Nærmere bestemmelser om beskyttelse av forsyninger til lufthavnen er fastsatt i Kommisjonens gjennomfø-

ringsbeslutning K(2015) 8005. 

9.3  YTTERLIGERE SIKKERHETSTILTAK FOR FORSYNINGER AV VÆSKER, AEROSOLER OG GELER SAMT 

FORSEGLINGSPOSER 

9.3.1  Forsyninger av forseglingsposer skal leveres i forseglet emballasje til et flysideområde etter det punktet der 

ombordstigningskortene kontrolleres, eller til et sikkerhetsbegrenset område. 

9.3.2  Fra de først tas imot på flyside eller i et sikkerhetsbegrenset område og fram til de selges på utsalgsstedet, skal væsker, 

aerosoler og geler samt forseglingsposer beskyttes mot inngrep fra uvedkommende. 

9.3.3  Nærmere bestemmelser om de ytterligere sikkerhetstiltakene for forsyninger av væsker, aerosoler og geler samt 

forseglingsposer er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005.  
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TILLEGG 9-A 

FORPLIKTELSESERKLÆRING 

KJENT LEVERANDØR AV FORSYNINGER TIL LUFTHAVNEN 

I samsvar med europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 300/2008(1) og dens gjennomføringsrettsakter 

erklærer jeg at 

— [foretakets navn] vil 

a)  utpeke en person som ansvarlig for sikkerheten i foretaket, 

b)  sikre at personer med adgang til forsyninger til lufthavnen gjennomgår generell sikkerhetsopplæring i samsvar med 

nr. 11.2.7 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 før de gis adgang til forsyningene. Dessuten sikre 

at personer som gjennomsøker forsyninger til lufthavnen, gjennomgår opplæring i samsvar med nr. 11.2.3.3 i vedlegget 

til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 og at personer som utfører annen sikkerhetskontroll av forsyninger til 

lufthavnen, gjennomgår opplæring i samsvar nr. 11.2.3.10 i vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 2015/1998, 

c)  hindre ulovlig adgang til sine lokaler og forsyninger til lufthavnen, 

d)  i rimelig grad sikre at ingen forbudte gjenstander skjules i forsyninger til lufthavnen, og 

e)  forsegle eller fysisk beskytte alle kjøretøyer og/eller containere som benyttes til å transportere forsyninger til 

lufthavnen (dette nummer skal ikke gjelde ved transport på flyside). 

Dersom det benyttes et annet foretak som ikke er en kjent leverandør hos lufthavnoperatøren, til transport av forsyninger, skal 

[foretakets navn] sørge for at alle ovennevnte sikkerhetskontroller blir gjennomført, og 

— [foretakets navn] vil, for å sikre overholdelse, samarbeide fullt ut i forbindelse med alle nødvendige inspeksjoner og gi 

inspektørene adgang til alle dokumenter de ber om, 

— [foretakets navn] vil underrette [lufthavnoperatørens navn] om eventuelle alvorlige sikkerhetsbrudd og om eventuelle 

mistenkelige forhold som kan ha betydning for forsyninger til lufthavnen, særlig eventuelle forsøk på å skjule forbudte 

gjenstander i forsyninger, 

— [foretakets navn] vil sørge for at alt berørt personell får opplæring i samsvar med kapittel 11 i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998, og er klar over sitt sikkerhetsansvar, og 

— [foretakets navn] vil underrette [lufthavnoperatørens navn] dersom 

a)  det nedlegger sin virksomhet, eller 

b)  det ikke lenger oppfyller kravene i gjeldende EU-regelverk. 

Jeg påtar meg det fulle ansvaret for denne erklæring. 

Lovlig stedfortreder 

Navn: 

Dato: 

Underskrift:  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72). 
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10. SIKKERHETSTILTAK UNDER FLYGINGEN 

Ingen bestemmelser i denne forordning. 

11. REKRUTTERING OG OPPLÆRING AV PERSONELL 

11.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

11.0.1  Den myndighet, den lufthavnoperatør, det luftfartsselskap eller det foretak som ansetter personer som gjennomfører, 

eller er ansvarlige for å gjennomføre, tiltak som i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart 

nevnt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008 er dens/dets ansvar, skal sikre at disse personene overholder 

standardene fastsatt i dette kapittel. 

11.0.2  I dette kapittel menes med «sertifisering» en formell vurdering som foretas av eller på vegne av vedkommende 

myndighet for å bekrefte at en person har fullført og bestått den nødvendige opplæring og har de nødvendige 

kvalifikasjoner til å utføre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

11.0.3  I dette kapittel menes med «bostedsstat» enhver stat der personen har hatt bosted uten avbrudd i minst seks måneder, 

og med et «opphold» i utdanning eller arbeid menes ethvert opphold på mer enn 28 dager. 

11.0.4  I dette kapittel menes med «kompetanse» å kunne dokumentere tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter. 

11.0.5  Kvalifikasjoner som personer har opparbeidet før ansettelsen, kan tas i betraktning ved vurdering av behovet for 

opplæring i henhold til dette kapittel. 

11.0.6  Dersom de relevante kvalifikasjonene som kreves i denne forordning, men som ikke er spesifikke for 

luftfartssikkerhet, er opparbeidet gjennom opplæring som ikke er gitt av en instruktør i samsvar med nr. 11.5 i denne 

forordning og/eller gjennom kurs som ikke er spesifisert eller godkjent av vedkommende myndighet, kan de tas i 

betraktning ved vurdering av opplæringsbehov i henhold til dette kapittel. 

11.0.7  Dersom en person har fått opplæring og har tilegnet seg de kvalifikasjonene som angis i nr. 11.2, behøver ikke 

personen å ta denne opplæringen på nytt for en annen funksjon, med mindre det dreier seg om periodisk opplæring. 

11.1  REKRUTTERING 

11.1.1  Personer som rekrutteres for å gjennomføre eller for å ha ansvaret for gjennomføringen av gjennomsøking, 

adgangskontroll eller annen sikkerhetskontroll i et sikkerhetsbegrenset område, skal med tilfredsstillende resultat ha 

vært underkastet en vandelskontroll. 

11.1.2  Personer som rekrutteres for å gjennomføre eller for å ha ansvaret for gjennomføringen av gjennomsøking, 

adgangskontroll eller annen sikkerhetskontroll i et annet område enn et sikkerhetsbegrenset område, skal med 

tilfredsstillende resultat ha vært underkastet en vandelskontroll eller en kontroll før ansettelse. Med mindre annet er 

angitt i denne forordning, skal vedkommende myndighet i samsvar med gjeldende nasjonale bestemmelser avgjøre 

om det skal utføres en vandelskontroll eller en kontroll før ansettelse. 

11.1.3  I samsvar med gjeldende unionsbestemmelser og nasjonal rett skal en vandelskontroll minst 

a)  fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, 

b)  omfatte strafferegisteret i alle bostedsstater i minst de fem foregående årene, og 

c)  omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold i disse i minst de fem foregående årene. 

11.1.4  I samsvar med gjeldende unionsbestemmelser og nasjonal rett skal en kontroll før ansettelse minst 

a)  fastslå personens identitet på grunnlag av dokumentasjon, 

b)  omfatte arbeid, utdanning og eventuelle opphold i disse i minst de fem foregående årene, og 

c)  medføre krav om at personen undertegner en erklæring om eventuell kriminell fortid i alle bostedsstater i minst 

de fem foregående årene.  
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11.1.5  Vandelskontrollen eller kontrollen før ansettelse skal fullføres før personen gjennomgår eventuell 

sikkerhetsopplæring som innebærer adgang til opplysninger som ikke er offentlige. Vandelskontrollen skal gjentas 

jevnlig, og minst hvert femte år. 

11.1.6  Ansettelsesprosessen for alle personer som ansettes i henhold til nr.11.1.1 og 11.1.2, skal omfatte minst en skriftlig 

søknad og en intervjurunde med henblikk på en første vurdering av personens kvalifikasjoner og egnethet. 

11.1.7  Personer som ansettes for å utføre sikkerhetskontroll, skal ha de mentale og fysiske evner og ferdigheter som kreves 

for å utføre disse oppgavene på en effektiv måte, og skal allerede i starten av ansettelsesprosessen gjøres 

oppmerksom på disse kravene. 

Disse evnene og ferdighetene skal vurderes under ansettelsesprosessen og før en eventuell prøvetid er avsluttet. 

11.1.8  Opplysninger om ansettelsen, også resultatene av eventuelle vurderingstester, skal for alle personer som ansettes i 

henhold til nr. 11.1.1 og 11.1.2, oppbevares minst så lenge disse personenes arbeidsavtale varer. 

11.2  OPPLÆRING 

11.2.1 Alminnelige opplæringskrav 

11.2.1.1  Før personer gis tillatelse til å utføre sikkerhetskontroll uten tilsyn, skal de ha fullført og bestått nødvendig 

opplæring. 

11.2.1.2  Opplæringen av personer som utfører oppgavene omhandlet i nr. 11.2.3.1–11.2.3.5 og nr. 11.2.4, skal omfatte teori, 

praksis og opplæring på arbeidsplassen. 

11.2.1.3  Kursinnholdet skal spesifiseres eller godkjennes av vedkommende myndighet før 

a)  en instruktør gir opplæring som kreves i henhold til forordning (EF) nr. 300/2008 og dens 

gjennomføringsrettsakter, eller 

b)  et datamaskinbasert opplæringskurs brukes med sikte på å oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og 

dens gjennomføringsrettsakter. 

Datamaskinbasert opplæring kan brukes med eller uten bistand fra en instruktør eller veileder. 

11.2.1.4  Opplysninger om opplæringen skal for alle opplærte personer oppbevares minst så lenge personenes arbeidsavtale 

varer. 

11.2.2 Grunnopplæring 

Grunnopplæring av personer som utfører oppgaver som angitt i nr. 11.2.3.1, 11.2.3.4 og 11.2.3.5 samt 11.2.4, 11.2.5 

og 11.5, skal gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler, 

b)  kunnskap om den rettslige rammen for luftfartssikkerhet, 

c)  kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 

personer som utfører sikkerhetskontroll, 

d)  kunnskap om adgangskontrollprosedyrer, 

e)  kunnskap om identitetskortsystemene som brukes i lufthavnen, 

f)  kunnskap om framgangsmåter for å anrope personer og om omstendigheter der personer bør anropes eller 

rapporteres, 

g)  kunnskap om rapporteringsprosedyrer,  
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h)  evne til å identifisere forbudte gjenstander, 

i)  evne til å reagere hensiktsmessig på sikkerhetsrelaterte hendelser, 

j)  kunnskap om hvordan menneskers atferd og reaksjoner kan påvirke sikkerheten, og 

k)  evne til å uttrykke seg klart og overbevisende. 

11.2.3 Arbeidsspesifikk opplæring for personer som utfører sikkerhetskontroll 

11.2.3.1  Arbeidsspesifikk opplæring av personer som gjennomsøker personer, håndbagasje, medbrakte gjenstander og 

innsjekket bagasje, skal gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  forståelse av utformingen av gjennomsøkingsstedet og gjennomsøkingsprosessen, 

b)  kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules, 

c)  evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, 

d)  kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og 

begrensninger, 

e)  kunnskap om nødprosedyrer. 

Dersom den berørte personens oppgaver krever det, skal opplæringen også gi følgende kvalifikasjoner: 

f)  mellommenneskelige ferdigheter, særlig kunnskap om håndtering av kulturforskjeller og mulige forstyrrende 

passasjerer, 

g)  kunnskap om teknikker for manuell gjennomsøking, 

h)  evne til å utføre manuell gjennomsøking i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at skjulte forbudte 

gjenstander blir oppdaget, 

i)  kunnskap om unntak fra gjennomsøking og særlige sikkerhetsprosedyrer, 

j)  evne til å betjene sikkerhetsutstyret som brukes, 

k)  evne til riktig tolking av bilder som genereres av sikkerhetsutstyret, og 

l)  kunnskap om krav til beskyttelse av innsjekket bagasje. 

11.2.3.2  Opplæringen av personer som utfører gjennomsøking av frakt og post, skal gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler, 

b)  kjennskap til gjeldende krav i regelverket, 

c)  kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 

personer som utfører sikkerhetskontroll i forsyningskjeden, 

d)  evne til å identifisere forbudte gjenstander, 

e)  evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, 

f)  kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og 

begrensninger, 

g)  kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules, 

h)  kunnskap om nødprosedyrer, 

i)  kunnskap om krav til beskyttelse av frakt og post.  
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Dersom den berørte personens oppgaver krever det, skal opplæringen også gi følgende kvalifikasjoner: 

j)  kunnskap om krav til gjennomsøking av frakt og post, herunder unntak og særlige sikkerhetsprosedyrer, 

k)  kunnskap om hvilke gjennomsøkingsmetoder som egner seg til ulike typer frakt og post, 

l)  kunnskap om teknikker for manuell gjennomsøking, 

m)  evne til å utføre manuell gjennomsøking i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at skjulte forbudte 

gjenstander blir oppdaget, 

n)  evne til å betjene sikkerhetsutstyret som brukes, 

o)  evne til riktig tolking av bilder som genereres av sikkerhetsutstyret, 

p)  kunnskap om transportkrav. 

11.2.3.3  Opplæringen av personer som utfører gjennomsøking av luftfartsselskapers post og materiell, av forsyninger til 

flygingen og av forsyninger til lufthavnen, skal gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler, 

b)  kjennskap til gjeldende krav i regelverket, 

c)  kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 

personer som utfører sikkerhetskontroll i forsyningskjeden, 

d)  evne til å identifisere forbudte gjenstander, 

e)  evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, 

f)  kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules, 

g)  kunnskap om nødprosedyrer, 

h)  kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og 

begrensninger. 

Dersom den berørte personens oppgaver krever det, skal opplæringen også gi følgende kvalifikasjoner: 

i)  kunnskap om teknikker for manuell gjennomsøking, 

j)  evne til å utføre manuell gjennomsøking i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at skjulte forbudte 

gjenstander blir oppdaget, 

k)  evne til å betjene sikkerhetsutstyret som brukes, 

l)  evne til riktig tolking av bilder som genereres av sikkerhetsutstyret, 

m)  kunnskap om transportkrav. 

11.2.3.4  Den særskilte opplæringen av personer som undersøker kjøretøyer, skal gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om lovfestede krav til undersøkelse av kjøretøyer, herunder unntak og særlige sikkerhetsprosedyrer, 

b)  evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, 

c)  kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules, 

d)  kunnskap om nødprosedyrer,  
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e)  kunnskap om teknikker for undersøkelse av kjøretøyer, og 

f)  evne til å undersøke kjøretøyer i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at skjulte forbudte 

gjenstander blir oppdaget. 

11.2.3.5  Den særskilte opplæringen av personer som utfører adgangskontroll i en lufthavn samt overvåking og patruljering, 

skal gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om lovfestede krav til adgangskontroll, herunder unntak og særlige sikkerhetsprosedyrer, 

b)  kunnskap om adgangskontrollsystemene som brukes i lufthavnen, 

c)  kunnskap om tillatelser som gir adgang til områder på flyside, herunder identitetskort og passersedler for 

kjøretøyer, og evne til å identifisere disse tillatelsene, 

d)  kunnskap om framgangsmåter for patruljering og for anrop av personer, samt om omstendigheter der personer 

bør anropes eller rapporteres, 

e)  evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, 

f)  kunnskap om nødprosedyrer, 

g)  mellommenneskelige ferdigheter, særlig kunnskap om håndtering av kulturforskjeller og mulige forstyrrende 

passasjerer. 

11.2.3.6  Opplæringen av personer som utfører sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøyer, skal gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om lovfestede krav til sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøyer, 

b)  kunnskap om konfigurasjonen av den eller de luftfartøytyper som personen skal utføre sikkerhetsgjennomsøking 

av, 

c)  evne til å identifisere forbudte gjenstander, 

d)  evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, 

e)  kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules, 

f)  evne til å utføre sikkerhetsgjennomsøking av luftfartøyer i samsvar med en standard som i rimelig grad sikrer at 

skjulte forbudte gjenstander blir oppdaget. 

Dersom personen innehar et identitetskort for lufthavnen, skal opplæringen dessuten føre til følgende 

kvalifikasjoner: 

g)  kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler, 

h)  kunnskap om den rettslige rammen for luftfartssikkerhet, 

i)  kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 

personer som utfører sikkerhetskontroll, 

j)  forståelse av utformingen av gjennomsøkingsstedet og gjennomsøkingsprosessen, 

k)  kjennskap til adgangskontroll og relevante framgangsmåter for gjennomsøking, 

l)  kunnskap om de identitetskort for lufthavnen som brukes i lufthavnen. 

11.2.3.7  Opplæringen av personer som sørger for å beskytte luftfartøyer, skal gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om hvordan luftfartøyer beskyttes og hvordan ulovlig adgang til luftfartøyer hindres, 

b)  kunnskap om prosedyrer for forsegling av luftfartøyer, dersom dette er relevant for personen som skal 

gjennomgå opplæring,  
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c)  kunnskap om identitetskortsystemene som brukes i lufthavnen, 

d)  kunnskap om framgangsmåter for å anrope personer og om omstendigheter der personer bør anropes eller 

rapporteres, og 

e)  kunnskap om nødprosedyrer. 

Dersom personen innehar et identitetskort for lufthavnen, skal opplæringen dessuten føre til følgende 

kvalifikasjoner: 

f)  kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler, 

g)  kunnskap om den rettslige rammen for luftfartssikkerhet, 

h)  kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 

personer som utfører sikkerhetskontroll, 

i)  forståelse av utformingen av gjennomsøkingsstedet og gjennomsøkingsprosessen, 

j)  kjennskap til adgangskontroll og relevante framgangsmåter for gjennomsøking. 

11.2.3.8  Opplæringen av personer som sørger for tilknytning mellom passasjerer og bagasje, skal gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler, 

b)  kjennskap til gjeldende krav i regelverket, 

c)  kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 

personer som utfører sikkerhetskontroll, 

d)  evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, 

e)  kunnskap om nødprosedyrer, 

f)  kunnskap om krav og teknikker i forbindelse med tilknytningen mellom passasjerer og bagasje, 

g)  kunnskap om krav til beskyttelse av luftfartsselskapers materiell som brukes ved håndtering av passasjerer og 

bagasje. 

11.2.3.9  Opplæringen av personer som utfører annen sikkerhetskontroll av frakt og post enn gjennomsøking, skal gi følgende 

kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler, 

b)  kjennskap til gjeldende krav i regelverket, 

c)  kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 

personer som utfører sikkerhetskontroll i forsyningskjeden, 

d)  kunnskap om framgangsmåter for å anrope personer og om omstendigheter der personer bør anropes eller 

rapporteres, 

e)  kunnskap om rapporteringsprosedyrer, 

f)  evne til å identifisere forbudte gjenstander, 

g)  evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, 

h)  kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules, 

i)  kunnskap om krav til beskyttelse av frakt og post, 

j)  kunnskap om transportkrav dersom dette er relevant.  
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11.2.3.10  Opplæringen av personer som utfører annen sikkerhetskontroll enn gjennomsøking av luftfartsselskapers post og 

materialer, av forsyninger til flygingen og av forsyninger til lufthavnen, skal gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler, 

b)  kjennskap til gjeldende krav i regelverket, 

c)  kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 

personer som utfører sikkerhetskontroll, 

d)  kunnskap om framgangsmåter for å anrope personer og om omstendigheter der personer bør anropes eller 

rapporteres, 

e)  kunnskap om rapporteringsprosedyrer, 

f)  evne til å identifisere forbudte gjenstander, 

g)  evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, 

h)  kunnskap om hvordan forbudte gjenstander kan skjules, 

i)  kunnskap om krav til beskyttelse av luftfartsselskapers post og materiell, av forsyninger til flygingen og av 

forsyninger til lufthavnen, alt etter hva som er relevant, og 

j)  kunnskap om transportkrav dersom dette er relevant. 

11.2.4 Særskilt opplæring av personer som fører direkte tilsyn med personer som utfører sikkerhetskontroll 

(«tilsynsførere») 

Den særskilte opplæringen av tilsynsførere skal i tillegg til de kvalifikasjoner som kreves av personene det føres 

tilsyn med, gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om gjeldende krav i regelverket og om hvordan de skal oppfylles, 

b)  kunnskap om tilsynsoppgavene, 

c)  kunnskap om den interne kvalitetskontrollen, 

d)  evne til å reagere hensiktsmessig ved påvisning av forbudte gjenstander, 

e)  kunnskap om nødprosedyrer, 

f)  evne til å gi veiledning og opplæring på arbeidsplassen og til å motivere andre. 

Dersom den berørte personens oppgaver krever det, skal opplæringen også gi følgende kvalifikasjoner: 

g)  kunnskap om konflikthåndtering, og 

h)  kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og 

begrensninger. 

11.2.5 Særskilt opplæring av personer med allment ansvar på nasjonalt eller lokalt plan for å sikre at et 

sikkerhetsprogram og gjennomføringen av dette overholder alle gjeldende rettslige bestemmelser 

(«ansvarshavende for sikkerhet») 

Den særskilte opplæringen av ansvarshavende for sikkerhet skal gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om gjeldende krav i regelverket og om hvordan de skal oppfylles, 

b)  kunnskap om kvalitetskontrollen på internt plan, nasjonalt plan, unionsplan og internasjonalt plan, 

c)  evne til å motivere andre, 

d)  kunnskap om det benyttede sikkerhetsutstyrets eller de benyttede gjennomsøkingsmetodenes kapasitet og 

begrensninger.  
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11.2.6 Opplæring av personer som ikke er passasjerer, og som må gis adgang til sikkerhetsbegrensede områder uten 

følge 

11.2.6.1  Personer som ikke er passasjerer, og som må gis adgang til sikkerhetsbegrensede områder uten følge og ikke 

omfattes av nr. 11.2.3–11.2.5 eller nr. 11.5, skal gis sikkerhetsopplæring før de får utstedt tillatelse som gir dem slik 

adgang. 

Vedkommende myndighet kan av objektive grunner frita personer fra dette opplæringskravet dersom adgangen 

deres er begrenset til områder i terminalen som er tilgjengelige for passasjerer. 

11.2.6.2  Sikkerhetsopplæringen skal gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler, 

b)  kjennskap til gjeldende krav i regelverket, 

c)  kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerheten, herunder forpliktelser og ansvar for 

personer som utfører sikkerhetskontroll, 

d)  forståelse av utformingen av gjennomsøkingsstedet og gjennomsøkingsprosessen, 

e)  kjennskap til adgangskontroll og relevante framgangsmåter for gjennomsøking, 

f)  kunnskap om de identitetskort for lufthavnen som brukes i lufthavnen. 

g)  kunnskap om rapporteringsprosedyrer, 

h)  evne til å reagere hensiktsmessig på sikkerhetsrelaterte hendelser. 

11.2.6.3  Alle som har fått sikkerhetsopplæring, skal kunne vise at de har forstått alle emnene nevnt i nr. 11.2.6.2 før de får 

utstedt en tillatelse som gir dem adgang til sikkerhetsbegrensede områder uten følge. 

11.2.7 Opplæring av personer med behov for generell sikkerhetsopplæring 

Den generelle sikkerhetsopplæringen skal gi følgende kvalifikasjoner: 

a)  kunnskap om tidligere ulovlige anslag mot sivil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler, 

b)  kjennskap til gjeldende krav i regelverket, 

c)  kunnskap om målene med og organiseringen av luftfartssikkerhet i arbeidsmiljøet, herunder forpliktelser og 

ansvar for personer som utfører sikkerhetskontroll, 

d)  kunnskap om rapporteringsprosedyrer, 

e)  evne til å reagere hensiktsmessig på sikkerhetsrelaterte hendelser. 

Alle som gjennomgår generell sikkerhetsopplæring, skal kunne vise at de har forstått alle emnene nevnt i dette 

nummer, før de tiltrer tjenesten. 

Denne opplæringen gjelder ikke instruktører som omfattes av nr. 11.5. 

11.3  SERTIFISERING ELLER GODKJENNING 

11.3.1  Personer som utfører oppgavene oppført i nr. 11.2.3.1–11.2.3.5, skal gjennomgå 

a)  en innledende sertifisering eller godkjenning og 

b)  personer som betjener røntgen eller EDS-utstyr, eller operatører som betjener sikkerhetsskannere, skal 

sertifiseres på nytt minst hvert tredje år, 

c)  alle andre personer skal sertifiseres eller godkjennes på nytt minst hvert femte år.  
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Personer som utfører oppgavene oppført i nr. 11.2.3.3, kan unntas fra disse kravene dersom de bare har tillatelse til å 

utføre visuell undersøkelse og/eller manuell gjennomsøking. 

11.3.2  Personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, eller operatører som betjener sikkerhetsskannere, skal som et ledd i 

den innledende sertifiseringen eller godkjenningen bestå en standardisert bildetolkingstest. 

11.3.3  Den fornyede sertifiseringen eller godkjenningen av personer som betjener røntgen eller EDS-utstyr, eller av 

operatører som betjener sikkerhetsskannere, skal omfatte både den standardiserte bildetolkingstest og en evaluering 

av driftsmessig ytelse. 

11.3.4  Dersom fornyet sertifisering eller fornyet godkjenning ikke gjennomføres med tilfredsstillende resultat innen en 

rimelig frist, vanligvis høyst tre måneder, skal de tilknyttede sikkerhetsrettighetene kalles tilbake. 

11.3.5  Opplysninger om sertifiseringen eller godkjenningen skal for alle sertifiserte eller godkjente personer oppbevares 

minst så lenge personenes arbeidsavtale varer. 

11.4  PERIODISK OPPLÆRING 

11.4.1  Personer som betjener røntgen- eller EDS-utstyr, skal gjennomgå periodisk opplæring som består av opplæring og 

testing i bildegjenkjenning. Denne opplæringen skal skje i form av 

a)  undervisning i klasserom eller ved datamaskin, eller 

b)  TIP-opplæring på arbeidsplassen, forutsatt at det benyttede røntgen- eller EDS-utstyret inneholder en TIP-

samling av minst 6 000 bilder, som angitt nedenfor, og at personen arbeider med dette utstyret i minst en tredel 

av sin arbeidstid. 

Testresultatene skal meddeles personen og registreres, og de kan tas i betraktning som et ledd i den fornyede 

sertifiseringen eller godkjenningen. 

Dersom opplæringen skjer i form av klasseromsopplæring og/eller datamaskinbasert opplæring, skal personene 

gjennomgå opplæring og testing i bildegjenkjenning i minst seks timer hver sjette måned ved bruk av enten 

— en bildesamling som inneholder minst 1 000 bilder av minst 250 ulike forbudte gjenstander, herunder bilder av 

deler av forbudte gjenstander, der hver gjenstand avbildes fra en rekke ulike vinkler, og der bildeutvalget er 

uforutsigbart under opplæringen og testing, eller 

— de hyppigst oversette TIP-bildene fra den TIP-samlingen som brukes, kombinert med bilder av nylig 

beslaglagte forbudte gjenstander av alle slag som er relevante for den aktuelle typen gjennomsøking, forutsatt at 

de bare brukes én gang under opplæringen av en bestemt kontrollør i en treårsperiode. 

For TIP-opplæring på arbeidsplassen skal TIP-samlingen inneholde minst 6 000 bilder av minst 1 500 ulike forbudte 

gjenstander, herunder bilder av deler av forbudte gjenstander, der hver gjenstand er avbildet fra en rekke ulike 

vinkler. 

11.4.2  Operatører av sikkerhetsskannere skal gjennomgå periodisk opplæring som består av opplæring og testing i 

bildegjenkjenning. Denne opplæringen skal skje i form av klasseromsopplæring og/eller datamaskinbasert opplæring 

i minst seks timer hver seksmånedersperiode. 

Testresultatene skal meddeles personen og registreres, og de kan tas i betraktning som et ledd i den fornyede 

sertifiseringen eller godkjenningen. 

11.4.3  Personer som utfører oppgavene oppført i nr. 11.2, men ikke oppgavene i nr. 11.4.1 og 11.4.2, skal gjennomgå 

periodisk opplæring tilstrekkelig ofte til å sikre at kvalifikasjonene opprettholdes og opparbeides i takt med 

utviklingen på sikkerhetsområdet.  
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Periodisk opplæring skal gjennomføres 

a)  for kvalifikasjoner som opparbeides i grunnopplæringen, spesialopplæringen og sikkerhetsopplæringen, minst 

hvert femte år eller, dersom kompetansen ikke har vært utøvd i mer enn seks måneder, før vedkommende går 

tilbake til å utføre sikkerhetsoppgaver, og 

b)  for nye eller utvidede kvalifikasjoner, etter behov slik at det sikres at personer som gjennomfører eller er 

ansvarlige for gjennomføringen av sikkerhetskontroll, raskt underrettes om nye trusler og om nye lovfestede 

krav innen de må anvendes. 

Kravene i bokstav a) får ikke anvendelse på kvalifikasjoner som er opparbeidet ved spesialopplæring og som ikke 

lenger kreves for den berørte personens arbeidsoppgaver. 

11.4.4  Opplysninger om den periodisk opplæringen skal for alle opplærte personer oppbevares minst så lenge personenes 

arbeidsavtale varer. 

11.5  INSTRUKTØRENES KVALIFIKASJONER 

11.5.1  Instruktører skal minst oppfylle følgende krav: 

a)  ha gjennomgått en vandelskontroll i samsvar med nr. 11.1.3 og 11.1.5 med vellykket resultat, 

b)  ha kompetanse i undervisningsmetoder, 

c)  ha kunnskap om arbeidsmiljøet innenfor det relevante luftfartssikkerhetsområdet, 

d)  ha kompetanse i de sikkerhetselementene vedkommende skal gis undervisning i. 

Sertifisering skal minst gjelde de instruktørene som har tillatelse til å gi opplæring i henhold til nr. 11.2.3.1–11.2.3.5 

og nr. 11.2.4 (med mindre det gjelder opplæring av tilsynsførere som utelukkende fører tilsyn med personene nevnt i 

nr. 11.2.3.6–11.2.3.10) og 11.2.5. 

11.5.2  Instruktørene skal få regelmessig opplæring i eller underretning om utviklingen på de relevante områdene. 

11.5.3  Vedkommende myndighet skal vedlikeholde eller ha tilgang til lister over instruktører som utøver virksomhet i 

medlemsstaten. 

11.5.4  Dersom vedkommende myndighet ikke lenger er overbevist om at en instruktørs undervisning gir personer relevante 

kvalifikasjoner, eller dersom instruktøren ikke består vandelskontrollen, skal vedkommende myndighet enten 

tilbakekalle godkjenningen av kurset eller sikre at instruktøren midlertidig eller endelig strykes fra listen over 

kvalifiserte instruktører, alt etter hva som er relevant. Dersom et slikt tiltak treffes, skal vedkommende myndighet 

også angi hvordan instruktøren kan søke om oppheving av den midlertidige strykingen fra listen, om gjeninnføring 

på listen over instruktører eller om fornyet godkjenning av kurset. 

11.5.5  Alle kvalifikasjoner som en person har opparbeidet i en medlemsstat for å oppfylle kravene i henhold til dette 

kapittel, skal anerkjennes i andre medlemsstater. 

11.6  VALIDERING AV LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

11.6.1  Validering av luftfartssikkerhet i EU er en standardisert, dokumentert, upartisk og objektiv prosess for å innhente og 

evaluere dokumentasjon for å fastslå det validerte foretakets nivå av samsvar med kravene fastsatt i forordning (EF) 

nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter. 

11.6.2 Validering av luftfartssikkerhet i EU 

Validering av luftfartssikkerhet i EU 

a)  kan være et krav for å få eller opprettholde en rettslig status i henhold til forordning (EF) nr. 300/2008 og dens 

gjennomføringsrettsakter, 

b)  kan gjennomføres av en vedkommende myndighet eller en validerer som er godkjent som validerer av 

luftfartssikkerhet i EU eller en validerer som anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, i samsvar med dette kapittel,  
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c)  skal vurdere sikkerhetstiltak som gjennomføres på det validerte foretakets eller deler av dette foretakets ansvar, 

og som foretaket søker validering for. Den skal minst bestå av 

1)  en evaluering av sikkerhetsrelevant dokumentasjon, herunder det validerte foretakets sikkerhetsprogram 

eller tilsvarende, og 

2)  en kontroll av gjennomføringen av luftfartssikkerhetstiltak, som skal omfatte en kontroll på stedet av det 

validerte foretakets relevante virksomhet, med mindre annet er oppgitt, 

d)  og skal anerkjennes av alle medlemsstater. 

11.6.3 Krav til godkjenning av validerere av luftfartssikkerhet i EU 

11.6.3.1  Medlemsstatene skal godkjenne validerere av luftfartssikkerhet i EU på grunnlag av deres evne til 

samsvarsvurdering, som skal omfatte 

a)  uavhengighet fra de foretak som valideres, med mindre annet angis, 

b)  hensiktsmessig personellkompetanse på det sikkerhetsområdet som valideres, samt metoder for å vedlikeholde 

denne kompetansen på det nivå som nevnes i nr. 11.6.3.5, og 

c)  valideringsprosessenes funksjonalitet og egnethet. 

11.6.3.2  Dersom det er relevant, skal godkjenningen ta hensyn til akkrediteringsbevis for relevante harmoniserte standarder, 

dvs. EN-ISO/IEC 17020, i stedet for å vurdere evne til samsvarsvurdering på nytt. 

11.6.3.3  En validerer av luftfartssikkerhet i EU kan være en enkeltperson eller et rettssubjekt. 

11.6.3.4  Et nasjonalt akkrediteringsorgan opprettet i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(1) 

kan gis fullmakt til å akkreditere rettssubjekters evne til samsvarsvurdering i forbindelse med validering av 

luftfartssikkerhet i EU, treffe forvaltningsmessige tiltak i forbindelse med dette og utføre overvåking av validering 

av luftfartssikkerhet i EU. 

11.6.3.5  Enhver person som utfører validering av luftfartssikkerhet i EU, skal ha hensiktsmessig kompetanse og bakgrunn og 

skal oppfylle følgende krav: 

a)  ha gjennomgått en vandelskontroll i samsvar med 11.1.3, som skal gjentas minst hvert femte år, 

b)  utføre validering av luftfartsikkerhet i EU på en upartisk og objektiv måte, forstå betydningen av uavhengighet 

og anvende metoder for å unngå situasjoner der det oppstår interessekonflikter med hensyn til foretaket som 

valideres, 

c)  ha tilstrekkelig teoretisk kunnskap og praktisk erfaring på området kvalitetskontroll i tillegg til de ferdigheter og 

personlige egenskaper som kreves for å samle inn, registrere og vurdere funn på grunnlag av en sjekkliste, særlig 

med hensyn til 

1)  prinsipper, prosedyrer og metoder for samsvarskontroll, 

2)  faktorer som virker inn på menneskers ytelse og tilsyn, 

3)  validererens rolle og fullmakter, herunder ved en interessekonflikt,  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for 

markedsføring av produkter, og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30). 
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d)  kunne framlegge dokumentasjon på relevant kompetanse på grunnlag av opplæring og/eller et minimum av 

arbeidserfaring fra følgende områder: 

1)  allmenne prinsipper for luftfartssikkerhet nedfelt i Unionens eller ICAOs standarder for luftfartssikkerhet, 

2)  særlige standarder for den virksomhet som valideres, og hvordan de får anvendelse på driften, 

3)  sikkerhetsteknikk og -metoder som er relevante for valideringsprosessen, 

e)  gjennomgå periodisk opplæring tilstrekkelig ofte til å sikre at eksisterende kvalifikasjoner opprettholdes og nye 

kvalifikasjoner opparbeides for å ta hensyn til utviklingen på luftfartssikkerhetsområdet. 

11.6.3.6  Vedkommende myndighet skal enten selv tilby opplæring for validerere av luftfartssikkerhet i EU eller godkjenne 

og føre en liste over egnede sikkerhetsopplæringskurs. 

11.6.3.7  Medlemsstatene kan begrense godkjenningen av en validerer av luftfartssikkerhet i EU til bare å gjelde validering av 

virksomhet som utelukkende utføres på medlemsstatens territorium på vegne av vedkommende myndighet i 

medlemsstaten. I slike tilfeller får kravene i nr. 11.6.4.2 ikke anvendelse. 

11.6.3.8  Godkjenningen av en validerer av luftfartssikkerhet i EU skal utløpe etter høyst fem år. 

11.6.4 Anerkjennelse og opphør av godkjenning som validerer av luftfartssikkerhet i EU 

11.6.4.1  En validerer av luftfartssikkerhet i EU skal ikke anses som godkjent før opplysningene om denne er registrert i 

Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. Hver validerer av luftfartssikkerhet i EU skal få 

dokumentasjon på sin status av eller på vegne av vedkommende myndighet. I det tidsrommet opplysninger om 

validerere av luftfartsikkerhet i EU ikke kan legges inn i Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden, skal 

vedkommende myndighet formidle de nødvendige opplysningene om validereren av luftfartssikkerhet i EU til 

Kommisjonen, som skal gjøre dem tilgjengelig for medlemsstatene. 

11.6.4.2  Godkjente validerere av luftfartssikkerhet i EU skal anerkjennes av alle medlemsstater. 

11.6.4.3  Dersom en validerer av luftfartsikkerhet i EU ikke lenger oppfyller kravene i nr. 11.6.3.1 eller 11.6.3.5, skal den 

vedkommende myndighet som har godkjent validereren, trekke godkjenningen tilbake og fjerne validereren fra 

Unionens database over sikkerhet i forsyningskjeden. 

11.6.4.4  Bransjeorganisasjoner og foretak de har ansvar for, som driver kvalitetssikringsprogrammer, kan godkjennes som 

validerere av luftfartsikkerhet i EU, forutsatt at tilsvarende tiltak i disse programmene sikrer upartisk og objektiv 

validering. Anerkjennelse skal skje i samarbeid mellom vedkommende myndigheter i minst to medlemsstater. 

11.6.4.5  Kommisjonen kan anerkjenne valideringsvirksomhet som utføres av myndigheter eller validerere av 

luftfartssikkerhet underlagt en tredjestats eller en internasjonal organisasjons jurisdiksjon og som er anerkjent av 

samme tredjestat eller internasjonale organisasjon, dersom Kommisjonen kan bekrefte at den tilsvarer valideringen 

av luftfartssikkerhet i EU. Tillegg 6-Fiii skal inneholde en liste over disse. 

11.6.5 Rapport om validering av luftfartssikkerhet i EU («valideringsrapporten») 

11.6.5.1  Valideringsrapporten skal dokumentere valideringen av luftfartssikkerhet i EU og minst inneholde 

a)  en utfylt sjekkliste undertegnet av validereren av luftfartssikkerhet i EU og på anmodning med kommentarer fra 

det validerte foretaket i nødvendig omfang, 

b)  en forpliktelseserklæring undertegnet av det validerte foretaket, og 

c)  en erklæring om uavhengighet i forhold til det validerte foretaket undertegnet av den personen som foretar 

valideringen av luftfartssikkerhet i EU.  
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11.6.5.2  Validereren av luftfartssikkerhet i EU skal fastslå i hvilken grad målene i sjekklisten er oppfylt, og registrere disse 

funnene i den relevante delen av sjekklisten. 

11.6.5.3  En forpliktelseserklæring skal fastslå at det validerte foretaket forplikter seg til å fortsette driften i henhold til de 

driftsstandarder som er validert med vellykket resultat. 

11.6.5.4  Det validerte foretaket erklære seg enig eller uenig i det samsvarsnivå som valideringsrapporten angir. En slik 

erklæring skal inngå i valideringsrapporten. 

11.6.5.5  Sidenummerering, dato for valideringen av luftfartssikkerhet i EU og validererens og det validerte foretakets 

initialer på hver side skal være dokumentasjon på at valideringsrapporten er fullstendig. 

11.6.5.6  Valideringsrapporten skal være på engelsk og om relevant leveres til vedkommende myndighet og til det validerte 

foretaket senest én måned etter at det er foretatt kontroll på stedet. 

11.7  GJENSIDIG ANERKJENNELSE AV OPPLÆRING 

11.7.1  Alle kvalifikasjoner som en person har opparbeidet i en medlemsstat for å oppfylle kravene i henhold til forordning 

(EF) nr. 300/2008 og dens gjennomføringsrettsakter, skal anerkjennes i andre medlemsstater. 

TILLEGG 11-A 

ERKLÆRING OM UAVHENGIGHET — VALIDERER AV LUFTFARTSSIKKERHET I EU 

a)  Jeg bekrefter at jeg på en upartisk og objektiv måte har fastslått det validerte foretakets samsvarsnivå. 

b)  Jeg bekrefter at jeg ikke er ansatt i det validerte foretaket og heller ikke har vært det de siste to årene. 

c)  Jeg bekrefter at jeg ikke har noen økonomisk eller annen direkte eller indirekte interesse i resultatet av valideringen, det 

validerte foretaket eller dets tilknyttede foretak. 

d)  Jeg bekrefter at jeg ikke har og heller ikke har hatt de siste 12 måneder noe forretningsmessig forhold i form av f.eks. 

opplæring eller rådgivning, utover valideringen, til det validerte foretaket på områder knyttet til luftfartssikkerhet. 

e)  Jeg bekrefter at rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU er utarbeidet på grunnlag av en inngående kontroll og 

vurdering av relevant sikkerhetsdokumentasjon, herunder det validerte foretakets sikkerhetsprogram eller tilsvarende, og 

kontroller på stedet. 

f)  Jeg bekrefter at rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU er utarbeidet på grunnlag av en vurdering av alle områder 

som er relevante for sikkerheten, og som validereren er pålagt å avgi en uttalelse om basert på den relevante EU-sjekklisten. 

g)  Jeg bekrefter at jeg har anvendt en metode som muliggjør separate rapporter om validering av luftfartssikkerhet i EU for 

hvert foretak som valideres, og sikrer at kontrollene og vurderingene utføres objektivt og upartisk i de tilfeller flere foretak 

valideres samtidig. 

h)  Jeg bekrefter at jeg ikke har mottatt økonomiske eller andre goder, annet enn et rimelig honorar for valideringen og 

godtgjørelse for utgifter til reise og opphold. 

Jeg påtar meg det hele og fulle ansvar for rapporten om validering av luftfartssikkerhet i EU. 

Navn på personen som utfører valideringen: 

Navn på validereren av luftfartssikkerhet i EU: 

Dato: 

Underskrift:  
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12. SIKKERHETSUTSTYR 

12.0  ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

12.0.1  Den myndighet, den operatør eller det foretak som bruker utstyr med henblikk på gjennomføring av tiltak som 

den/det i samsvar med det nasjonale sikkerhetsprogrammet for sivil luftfart nevnt i artikkel 10 i forordning (EF) 

nr. 300/2008 har ansvar for, skal treffe rimelige tiltak for å sikre at utstyret overholder standardene nevnt i dette 

kapittel. 

Opplysninger som er gradert i samsvar med beslutning (EU, Euratom) 2015/44, skal stilles til rådighet av 

vedkommende myndighet for produsenter som har behov for innsyn. 

12.0.2  Alt sikkerhetsutstyr skal testes rutinemessig. 

12.0.3  Utstyrsprodusenter skal framlegge en driftsmodell, og utstyret skal brukes i samsvar med denne. 

12.1  METALLDETEKTORRAMME (WTMD) 

12.1.1 Generelle prinsipper 

12.1.1.1  Metalldetektorrammer skal minst kunne påvise og ved hjelp av en alarm varsle om nærmere angitte 

metallgjenstander både enkeltvis og i kombinasjon. 

12.1.1.2  Metalldetektorrammen skal kunne påvise metallgjenstanden uansett gjenstandens plassering og retning. 

12.1.1.3  Metalldetektorrammen skal være godt festet til et solid underlag. 

12.1.1.4  Metalldetektorrammen skal ha en visuell indikator som viser når den er i drift. 

12.1.1.5  Innretningen for justering av metalldetektorrammens påvisningsinnstillinger skal være beskyttet og bare være 

tilgjengelige for autoriserte personer. 

12.1.1.6  Metalldetektorrammen skal avgi både en synlig og en hørbar alarm når den påviser metallgjenstander som nevnt i 

nr. 12.1.1.1. Alarmene skal kunne ses og høres innenfor en avstand på to meter. 

12.1.1.7  Den synlige alarmen skal gi en indikasjon på styrken av signalet som metalldetektoren har påvist. 

12.1.1.8  Metalldetektorrammen skal plasseres slik at den ikke påvirkes av interferenskilder. 

12.1.2 Standarder for metalldetektorrammer 

12.1.2.1  Det skal være to standarder for metalldetektorrammer. Detaljerte krav til disse standardene er fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.1.2.2  Alle metalldetektorrammer som utelukkende benyttes til gjennomsøking av andre personer enn passasjerer, skal 

minst overholde standard 1. 

12.1.2.3  Alle metalldetektorrammer som benyttes til gjennomsøking av passasjerer, skal overholde standard 2. 

12.1.3 Ytterligere krav til metalldetektorrammer 

Alle metalldetektorrammer som det er inngått kontrakt om å installere fra 5. januar 2007, skal kunne 

a)  avgi et hørbart og/eller synlig signal for en viss prosentdel av personer som passerer gjennom 

metalldetektorrammen uten å utløse en alarm som nevnt i nr. 12.1.1.1. Det skal være mulig å stille inn denne 

prosentdelen, 

b)  telle antall personer som er gjennomsøkt, unntatt personer som passerer gjennom metalldetektorrammen i 

motsatt retning, 

c)  telle antall alarmer, og 

d)  beregne antall alarmer som en prosentdel av antall gjennomsøkte personer.  
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12.1.4 Ytterligere krav til metalldetektorrammer som brukes i kombinasjon med metalldetektorer for sko (SMD)  

12.1.4.1  Alle metalldetektorrammer som brukes i kombinasjon med metalldetektorer for sko (SMD), skal kunne påvise og 

ved hjelp av en synlig advarsel minst angi spesifiserte metallgjenstander, både enkeltvis og sammen med andre 

gjenstander, og i hvilken høyde gjenstanden (eller gjenstandene) befinner seg på den personen som går gjennom 

rammen. Dette gjelder uavhengig av type og antall gjenstander og deres retning. 

12.1.4.2  Alle metalldetektorrammer som brukes i kombinasjon med metalldetektorer for sko, skal kunne påvise og angi alle 

alarmer som utløses av metallgjenstander på en person i minst to soner. Den første sonen skal tilsvare den nederste 

delen av en persons bein og strekke seg fra gulvet og høyst 35 cm over gulvet. Alle andre soner skal være over den 

første sonen. 

12.2  HÅNDHOLDTE METALLDETEKTORER (HHMD) 

12.2.1  Håndholdte metalldetektorer skal kunne påvise jernholdige og ikke-jernholdige metallgjenstander. Påvisningen og 

identifikasjonen av det påviste metallets plassering skal angis ved hjelp av en alarm. 

12.2.2  Innretningen for justering av den håndholdte metalldetektorens følsomhet skal være beskyttet og bare være 

tilgjengelig for autoriserte personer. 

12.2.3  Den håndholdte metalldetektoren skal avgi en hørbar alarm når den påviser metallgjenstander. Alarmen skal kunne 

høres innenfor en avstand på én meter. 

12.2.4  Den håndholdte metalldetektorens ytelse skal ikke påvirkes av interferenskilder. 

12.2.5  Den håndholdte metalldetektoren skal ha en visuell indikator som viser når den er i drift. 

12.3  RØNTGENUTSTYR 

Røntgenutstyr skal oppfylle de detaljerte kravene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.4  SYSTEMER FOR PÅVISNING AV EKSPLOSIVER (EDS) 

12.4.1 Generelle prinsipper 

12.4.1.1  Systemer for påvisning av eksplosiver (EDS) skal kunne påvise og ved hjelp av en alarm varsle om nærmere angitte 

enkeltmengder av eksplosivt materiale, samt mengder større enn dette, som befinner seg i bagasje eller andre 

forsendelser. 

12.4.1.2  Påvisningen skal være uavhengig av eksplosivenes form, plassering og retning. 

12.4.1.3  EDS-systemet skal avgi en alarm i følgende tilfeller: 

— når det påviser eksplosivt materiale, 

— når det påviser en gjenstand som hindrer påvisning av eksplosive materialer, og 

— når innholdet i en veske eller forsendelse er for kompakt til å kunne analyseres. 

12.4.2 Standarder for EDS 

12.4.2.1  Alle EDS-systemer som er installert før 1. september 2014 skal minst overholde standard 2. 

12.4.2.2  Standard 2 utløper 1. september 2020. 

12.4.2.3  Vedkommende myndighet kan tillate at EDS-systemer som overholder standard 2 og er installert mellom 1. januar 

2011 og 1. september 2014, fortsatt brukes fram til senest 1. september 2022.  
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12.4.2.4  Vedkommende myndighet skal underrette Kommisjonen når den tillater at EDS-systemer som overholder standard 

2, fortsatt brukes etter 1. september 2020. 

12.4.2.5  Alle EDS-systemer som er installert fra og med 1. september 2014, skal overholde standard 3. 

12.4.2.6  Alle EDS-systemer skal overholde standard 3 senest 1. september 2020, med mindre nr. 12.4.2.3 får anvendelse. 

12.4.2.7  Alt EDS-utstyr som er beregnet på gjennomsøking av håndbagasje, skal minst overholde standard C1. 

12.4.2.8  Alt EDS-utstyr som er beregnet på gjennomsøking av håndbagasje som inneholder bærbare datamaskiner og andre 

store elektriske gjenstander, skal minst overholde standard C2. 

12.4.2.9  Alt EDS-utstyr som er beregnet på gjennomsøking av håndbagasje som inneholder bærbare datamaskiner og andre 

store elektriske gjenstander samt væsker, aerosoler og geler, skal minst overholde standard C3. 

12.4.3 Krav til bildekvalitet for EDS 

Bildekvaliteten for EDS skal oppfylle de detaljerte kravene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

K(2015) 8005. 

12.5  BILDEPROJEKSJON AV FORBUDTE GJENSTANDER («THREAT IMAGE PROJECTION», TIP) 

12.5.1 Generelle prinsipper 

12.5.1.1  Bildeprojeksjon av forbudte gjenstander («Threat Image Projection», TIP) skal kunne projisere kombinerte bilder av 

forbudte gjenstander («combined threat images», CTI) og bilder av fiktive forbudte gjenstander («fictional threat 

images», FTI). 

CTI er røntgenbilder av vesker eller andre forsendelser som inneholder forbudte gjenstander. 

FTI er røntgenbilder av forbudte gjenstander som projiseres på røntgenbilder av vesker eller andre forsendelser som 

gjennomsøkes. 

De forbudte gjenstandene skal projiseres et eller annet sted på røntgenbildene av vesker og andre forsendelser, på en 

jevnt fordelt måte og ikke i en fast posisjon. 

Det skal være mulig å stille inn prosentdelen av CTI og FTI som skal projiseres. 

Dersom CTI brukes, 

a)  skal driftskonseptet sikre at kontrolløren ikke kan se veskene eller andre forsendelser som sendes inn i røntgen- 

eller EDS-utstyret, og ikke kan fastslå at det er eller kan være et CTI som projiseres, og 

b)  skal TIP-systemet og størrelsen på samlingen i rimelig grad sikre at en kontrollør ikke eksponeres for det samme 

CTI-et igjen innen 12 måneder. 

Dersom det brukes CTI TIP med EDS-utstyr som utelukkende brukes til gjennomsøking av innsjekket bagasje, får 

kravet i bokstav b) anvendelse fra og med 1. januar 2019. 

12.5.1.2  TIP skal ikke ha negativ innvirkning på røntgenutstyrets eller EDS-utstyrets ytelse og normale funksjon. 

Kontrolløren skal ikke gis noen indikasjon på at et CTI eller FTI vil bli projisert eller er blitt projisert, før det vises 

en melding i samsvar med nr. 12.5.2.2. 

12.5.1.3  Innretningen for styring av TIP skal være beskyttet og være tilgjengelig bare for autoriserte personer. 

12.5.1.4  Det skal finnes en TIP-administrator med ansvar for konfigurasjonsstyring av TIP-systemet.  
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12.5.1.5  Vedkommende myndighet skal regelmessig kontrollere at TIP-systemene anvendes på korrekt måte, og sikre at 

systemene er korrekt konfigurert, herunder at CTI og FTI projiseres på en realistisk og relevant måte dersom disse er 

i bruk, at systemene er i samsvar med kravene, og at bildesamlingene er oppdatert. 

12.5.2 TIP-systemets sammensetning 

12.5.2.1  TIP skal minst omfatte 

a)  en CTI- eller FTI-samling, 

b)  en innretning for å vise og fjerne meldinger, og 

c)  en innretning for å registrere og vise resultatene av kontrollørenes reaksjoner. 

12.5.2.2  TIP skal gi kontrolløren en melding i hvert av følgende tilfeller: 

a)  når kontrolløren har reagert og et CTI eller FTI er projisert, 

b)  når kontrolløren ikke har reagert og et CTI eller FTI er projisert, 

c)  når kontrolløren har reagert og et CTI eller FTI ikke er projisert, 

d)  når et forsøk på å projisere et CTI eller FTI mislyktes og var synlig for kontrolløren. 

Meldingen skal vises på en slik måte at den ikke dekker over bildet av vesken eller forsendelsen den gjelder. 

Meldingen skal vises helt til kontrolløren fjerner den. I tilfellene nevnt i bokstav a) og b) skal meldingen vises 

sammen med CTI eller FTI. 

12.5.2.3  Kontrolløren skal måtte bruke en entydig identifikasjonskode for å få adgang til utstyr der TIP er installert og i drift. 

12.5.2.4  TIP skal kunne lagre resultatene av de enkelte kontrollørenes reaksjoner i minst tolv måneder og i et format som 

gjør det mulig å utarbeide rapporter. 

12.5.2.5  TIP-systemets sammensetning er også underlagt de detaljerte kravene i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

K(2015) 8005. 

12.6  UTSTYR TIL SPORPÅVISNING AV EKSPLOSIVER (ETD) 

12.6.1  EDT-utstyr skal kunne samle inn og analysere spor av partikler eller damp fra forurensede flater, eller innholdet i 

bagasje eller forsendelser, og varsle med en alarm at eksplosiver er til stede. For å kunne brukes til gjennomsøking 

skal utstyret oppfylle følgende krav: 

a)  Forbruksvarer skal ikke brukes utover produsentens anbefalinger, eller dersom forbruksvarens ytelse ser ut til å 

være svekket på grunn av bruk. 

b)  ETD-utstyr skal bare brukes i et miljø som utstyret er godkjent for. 

Det skal finnes standarder for ETD-utstyr til prøvetaking av partikler og damp. Detaljerte krav til disse standardene 

er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.6.2  Standarden for ETD-utstyr som brukes til prøvetaking av partikler, skal gjelde for ETD-utstyr som tas i bruk fra og 

med 1. september 2014. 

12.6.3  Vedkommende myndighet kan tillate at ETD-utstyr til prøvetaking av partikler, og som ikke er sertifisert i samsvar 

med tillegg 12-L, og som tas i bruk før 1. juli 2014, fortsatt kan brukes fram til senest 1. juli 2020.  
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12.7  UTSTYR TIL GJENNOMSØKING AV VÆSKER, AEROSOLER OG GELER 

12.7.1 Generelle prinsipper 

12.7.1.1  Utstyr for påvisning av flytende eksplosiver (LEDS) skal kunne påvise og ved hjelp av en alarm varsle om nærmere 

angitte enkeltmengder av farlige materialer i væsker, aerosoler og geler. 

12.7.1.2  Påvisningen skal være uavhengig av formen på beholderen med væsken, aerosolen eller gelen og hvilket materiale 

beholderen er framstilt av. 

12.7.1.3  Utstyret skal brukes på en måte som sikrer at beholderen blir plassert og vinklet slik at utstyrets påvisningskapasitet 

utnyttes fullt ut. 

12.7.1.4  Utstyret skal avgi en alarm i følgende tilfeller: 

a)  når det påviser farlig materiale, 

b)  når det påviser en gjenstand som hindrer påvisning av farlig materiale, 

c)  når det ikke kan vurdere om væsken, aerosolen eller gelen er ufarlig eller ikke, 

d)  når innholdet i vesken som gjennomsøkes, er for kompakt til å kunne analyseres. 

12.7.2 Standarder for systemer for påvisning av flytende eksplosiver (LEDS) 

12.7.2.1  Det skal være tre standarder for LEDS-utstyr. Detaljerte krav til disse standardene er fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.7.2.2  Alt LEDS-utstyr skal overholde standard 1. 

LEDS-utstyr som overholder standard 1, kan brukes fram til senest 30. januar 2016. 

12.7.2.3  Standard 2 får anvendelse på alt LEDS-utstyr som er installert den dagen denne forordning trer i kraft. 

Alt LEDS-utstyr skal overholde standard 2 senest 31. januar 2016. 

12.7.3 Godkjenning av utstyr til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geler 

Utstyr som er godkjent av eller på vegne av vedkommende myndighet i en medlemsstat, og dermed anses for å 

overholde standardene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005, skal av de andre 

medlemsstatene anerkjennes for å overholde disse standardene. Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen navnet 

på de organer som er utpekt til å godkjenne utstyr, og på anmodning andre relevante opplysninger om disse 

organene. Kommisjonen skal underrette de øvrige medlemsstatene om organene. 

12.8  GJENNOMSØKINGSMETODER MED BRUK AV NYE TEKNOLOGIER 

12.8.1  En medlemsstat kan tillate en gjennomsøkingsmetode der det benyttes andre nye teknologier enn dem som er fastsatt 

i denne forordning, forutsatt at 

a)  formålet er å vurdere en ny gjennomsøkingsmetode, 

b)  det generelle sikkerhetsnivået som oppnås, ikke påvirkes negativt, og 

c)  de berørte personene, herunder passasjerene, på egnet måte opplyses om at utprøving pågår. 

12.8.2  Den berørte medlemsstaten skal før den planlagte innføringen underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene 

skriftlig om den foreslåtte gjennomsøkingsmetoden som den har til hensikt å tillate, og skal vedlegge en vurdering 

som viser hvordan det skal garanteres at den nye metoden oppfyller kravet i nr. 12.8.1 bokstav b). Meldingen skal 

også inneholde detaljerte opplysninger om hvor gjennomsøkingsmetoden planlegges brukt, og om 

vurderingsperiodens planlagte lengde.  
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12.8.3  Dersom medlemsstaten får et positivt svar fra Kommisjonen, eller dersom den ikke har mottatt noe svar innen tre 

måneder etter at Kommisjonen mottok den skriftlige anmodningen, kan medlemsstaten tillate at gjennomsø-

kingsmetoden med bruk av nye teknologier innføres. 

Dersom Kommisjonen ikke er overbevist om at den foreslåtte gjennomsøkingsmetoden gir tilstrekkelige garantier 

for at det generelle luftfartssikkerhetsnivået i Unionen vil bli opprettholdt, skal den underrette medlemsstaten om 

årsakene til dette innen tre måneder etter at den mottok meldingen nevnt i nr. 12.8.2. I dette tilfellet skal den berørte 

medlemsstaten ikke begynne å bruke den nye gjennomsøkingsmetoden før den har gitt Kommisjonen tilstrekkelige 

garantier. 

12.8.4  Den lengste evalueringsperioden for hver gjennomsøkingsmetode med bruk av nye teknologier skal være 18 

måneder. Kommisjonen kan forlenge evalueringsperioden med inntil tolv måneder dersom medlemsstaten gir en 

tilfredsstillende begrunnelse for dette. 

12.8.5  Minst hver sjette måned i løpet av evalueringsperioden skal vedkommende myndighet i medlemsstaten framlegge en 

framdriftsrapport for Kommisjonen. Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene om innholdet i 

framdriftsrapporten. Dersom det ikke framlegges framdriftsrapporter, kan Kommisjonen be medlemsstaten om å 

innstille utprøvingen. 

12.8.6  Dersom Kommisjonen på grunnlag av en rapport ikke er overbevist om at gjennomsøkingsmetoden som prøves ut, 

gir tilstrekkelige garantier for at det generelle luftfartssikkerhetsnivået i Unionen vil bli opprettholdt, skal den 

underrette medlemsstaten om at utprøvingen skal innstilles til slike garantier kan gis. 

12.8.7  Evalueringsperioden kan uansett ikke vare lenger enn 30 måneder. 

12.9  BOMBEHUNDER 

12.9.1 Generelle prinsipper 

12.9.1.1  En bombehund (Explosive Detection Dog, EDD) skal kunne spore og markere nærmere angitte enkeltmengder av 

eksplosiver samt mengder større enn dette. 

12.9.1.2  Sporingen skal være uavhengig av eksplosivenes form, plassering og retning. 

12.9.1.3  En bombehund skal slå alarm, i form av en passiv markering, når den oppdager eksplosiver som angitt i tillegg 12 D 

til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.9.1.4  En bombehund og dens fører kan brukes ved gjennomsøking dersom de begge er blitt godkjent hver for seg og 

sammen som en ekvipasje. 

12.9.1.5  En bombehund og dens fører skal få grunnopplæring og periodisk opplæring for å sikre at de tilegner seg og 

beholder nødvendige kvalifikasjoner samt ved behov tilegner seg nye kvalifikasjoner. 

12.9.1.6  For å bli godkjent skal en bombehundekvipasje (EDD-enhet), som består av en bombehund og dens fører eller 

førere, ha bestått et kurs. 

12.9.1.7  En EDD-enhet skal godkjennes av eller på vegne av vedkommende myndighet i samsvar med tillegg 12-E og 12-F 

til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.9.1.8  Etter vedkommende myndighets godkjenning kan en EDD-enhet brukes til gjennomsøking med fritt søk eller REST-

metoden («Remote Explosive Scent Tracing», luktregistrering fra prøver av eksplosivt materiale). 

12.9.2 Standarder for bombehunder 

12.9.2.1  Ytelseskravene til en bombehund er fastsatt i tillegg 12-D til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 

8005.  
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12.9.2.2  En EDD-enhet som brukes til gjennomsøking av personer, håndbagasje, gjenstander som medbringes av andre 

personer enn passasjerer, kjøretøyer, luftfartøyer, forsyninger til flygingen og forsyninger til lufthavnen samt 

sikkerhetsbegrensede områder i en lufthavn, skal overholde standard 1. 

12.9.2.3  En EDD-enhet som brukes til gjennomsøking av innsjekket bagasje, luftfartsselskapers materiell, frakt og post, skal 

overholde standard 2. 

12.9.2.4  En EDD-enhet som er godkjent for sporing av eksplosiver med REST-metoden, kan bare brukes til gjennomsøking 

av frakt, og ikke til noen andre områder som omfattes av standard 2. 

12.9.2.5  En bombehund som brukes til gjennomsøking etter eksplosiver, skal merkes på en egnet måte, slik at den kan 

entydig identifiseres. 

12.9.2.6  Når en bombehund arbeider med å spore eksplosiver, skal den alltid være ledsaget av føreren som er godkjent til å 

arbeide med nevnte hund. 

12.9.2.7  En bombehund som er godkjent for fritt søk, kan ha bare én fører. En hundefører kan godkjennes som fører av høyst 

to bombehunder. 

12.9.2.8  En bombehund som er godkjent for REST-metoden, kan ha høyst to førere. 

12.9.3 Opplæringskrav 

Alminnelige opplæringskrav 

12.9.3.1  Opplæringen av en EDD-enhet skal omfatte teori, praksis og opplæring på arbeidsplassen. 

12.9.3.2  Kursinnholdet skal spesifiseres eller godkjennes av vedkommende myndighet. 

12.9.3.3  Opplæringen skal gjennomføres av eller på vegne av vedkommende myndighet med kvalifiserte instruktører i 

samsvar med nr. 11.5. 

12.9.3.4  Hunder som skal læres opp i sporing av eksplosiver, skal læres opp og anvendes utelukkende for dette formål. 

12.9.3.5  Under opplæringen skal det benyttes hjelpemidler som representerer eksplosiver. 

12.9.3.6  Alle som håndterer hjelpemidlene, skal opplæres for å forebygge kontaminering. 

Grunnopplæring for EDD-enheter 

12.9.3.7  En EDD-enhet skal få grunnopplæring i samsvar med kravene fastsatt i nr. 12.9.3 i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.9.3.8  Grunnopplæringen for en EDD-enhet skal omfatte praktisk opplæring i det tiltenkte arbeidsmiljøet. 

Periodisk opplæring for EDD-enheter 

12.9.3.9  En bombehund og dens fører skal få periodisk opplæring, både hver for seg og sammen som en enhet. 

12.9.3.10  Den periodiske opplæringen skal opprettholde kvalifikasjonene fra grunnopplæringen samt kvalifikasjonene som 

opparbeides i takt med utviklingen på sikkerhetsområdet. 

12.9.3.11  Periodisk opplæring for en EDD-enhet skal gjennomføres minst hver sjette uke. Varigheten av den periodiske 

opplæringen skal være minst fire timer per seksukersperiode. 

12.9.3.12  Nr. 11 får ikke anvendelse på bombehunder som minst en gang i uken får gjenkjennelsesopplæring for alle 

materialene som er oppført i tillegg 12-D til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005.  
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Opplæringslogger for EDD-enheter 

12.9.3.13  Opplysninger både om innledende og periodisk opplæring skal for både bombehunden og dens fører oppbevares 

minst så lenge som arbeidsavtalen varer, og skal på anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndighet. 

Praktisk opplæring for EDD-enheter 

12.9.3.14  Når en bombehund brukes til gjennomsøking, skal den få praktisk opplæring for å sikre at den oppfyller 

ytelseskravene fastsatt i tillegg 12-D til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.9.3.15  Den praktiske opplæringen skal skje på løpende og tilfeldig grunnlag i hele aktivitetsperioden, og skal måle 

bombehundens påvisningsevne ved hjelp av godkjente opplæringshjelpemidler. 

12.9.4 Godkjenningsprosedyrer 

12.9.4.1  Godkjenningsprosedyren skal sikre at følgende ferdigheter måles: 

a)  bombehundens evne til å oppfylle påvisningskravene i tillegg 12-D til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

K(2015) 8005, 

b)  bombehundens evne til å markere passivt ved forekomst av eksplosiver, 

c)  bombehundens og førerens evne til å samarbeide effektivt, og 

d)  førerens evne til å føre bombehunden korrekt samt på hensiktsmessig vis tolke og reagere på bombehundens 

reaksjon ved forekomst av eksplosiver. 

12.9.4.2  Godkjenningsprosedyren skal simulere alle arbeidsområdene som EDD-enheten kommer til å arbeide med. 

12.9.4.3  EDD-enheten skal ha fullført og bestått opplæring på alle områdene som det søkes om godkjenning for. 

12.9.4.4  Godkjenningsprosedyrene skal gjennomføres i samsvar med tillegg 12-E og 12-F til Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.9.4.5  En godkjenning skal være gyldig i høyst 12 måneder. 

12.9.5 Kvalitetskontroll 

12.9.5.1  EDD-enheten skal omfattes av de tiltak for kvalitetskontroll som er fastsatt i tillegg 12-G til Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.9.6 Gjennomsøkingsmetoder 

Nærmere krav er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.10  METALLDETEKTORUTSTYR 

Nærmere bestemmelser om bruken av metalldetektorutstyr er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

K(2015) 8005. 

12.11  SIKKERHETSSKANNERE 

12.11.1 Generelle prinsipper 

En sikkerhetsskanner er et system for gjennomsøking av personer og kan påvise metallgjenstander og ikke-

metalliske gjenstander som bæres på kroppen eller i klærne. 

En sikkerhetsskanner med operatør kan bestå av et påvisningssystem som genererer et bilde av en persons kropp 

som en operatør kan analysere for å fastslå om personen bærer en metallgjenstander eller en ikke-metallisk 

gjenstand på kroppen. Dersom operatøren oppdager en slik gjenstand, skal gjenstandens plassering meddeles 

kontrolløren for nærmere undersøkelse. I så fall skal operatøren anses som en integrert del av påvisningssystemet.  
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En sikkerhetsskanner med automatisk påvisning av forbudte gjenstander kan bestå av et påvisningssystem som 

automatisk gjenkjenner metallgjenstander og ikke-metalliske gjenstander som personen som gjennomsøkes, bærer 

på kroppen. Når systemet påviser en slik gjenstand, skal plasseringen angis på en strekfigur som vises for 

kontrolløren. 

En sikkerhetsskanner for gjennomsøking av passasjerer skal oppfylle følgende standarder: 

a)  Sikkerhetsskannere skal minst påvise og ved hjelp av en alarm angi nærmere angitte metallgjenstander og ikke-

metalliske gjenstander, herunder eksplosiver, både enkeltvis og kombinert med andre gjenstander. 

b)  Påvisningen skal skje uavhengig av gjenstandens plassering og stilling. 

c)  Systemet skal ha en visuell indikator som viser når det er i drift. 

d)  Sikkerhetsskannere skal være slik plassert at ytelsen ikke påvirkes av interferenskilder. 

e)  Det skal daglig kontrolleres om sikkerhetsskannerne fungerer korrekt. 

f)  Sikkerhetsskannerne skal brukes i samsvar med produsentens anvisninger. 

Sikkerhetsskannere som brukes til gjennomsøking av passasjerer, skal settes i drift og brukes i samsvar med 

rådsrekommandasjon 1999/519/EF(1) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/35/EU(2). 

12.11.2 Standarder for sikkerhetsskannere 

Ytelseskravene til sikkerhetsskannere er fastsatt i tillegg 12-K, som skal klassifiseres som «CONFIDENTIEL 

UE/EU CONFIDENTIAL» og behandles i samsvar med beslutning (EU, Euratom) 2015/44. 

Sikkerhetsskannere skal overholde standarden fastsatt i tillegg 12-K fra ikrafttredelsen av denne forordning. 

12.11.2.1  Alle sikkerhetsskannere skal overholde standard 1. 

Standard 1 utløper 1. januar 2022. 

12.11.2.2  Standard 2 gjelder for alle sikkerhetsskannere som installeres fra 1. januar 2019. 

12.12  METALLDETEKTORUTSTYR FOR SKO (SMD) 

12.12.1 Generelle prinsipper 

12.12.1.1  Metalldetektorutstyr for sko (SMD) skal minst kunne påvise og ved hjelp av en alarm varsle om nærmere angitte 

metallgjenstander, både enkeltvis og kombinert med andre gjenstander. 

12.12.1.2  Påvisning ved bruk av metalldetektorutstyr for sko skal være uavhengig av metallgjenstandens plassering og retning. 

12.12.1.3  Metalldetektorutstyret for sko skal plasseres på et solid underlag.  

  

(1) Rådsrekommandasjon 1999/519/EF av 12. juli 1999 om begrensning av eksponering av allmennheten for elektromagnetiske felt (0 Hz–

300 GHz) (EFT L 199 av 30.7.1999, s. 59). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/35/EU av 26. juni 2013 om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av 

arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (tjuende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i 

direktiv 89/391/EØF) og om oppheving av direktiv 2004/40/EF (EUT L 179 av 29.6.2013, s. 1). 
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12.12.1.4  Metalldetektorutstyret for sko skal ha en visuell indikator som viser når den er i drift. 

12.12.1.5  Innretningen for justering av påvisningsinnstillingene til metalldetektorutstyret for sko skal være beskyttet og bare 

være tilgjengelig for autoriserte personer. 

12.12.1.6  Metalldetektorutstyret for sko skal avgi både en synlig og en hørbar alarm når den påviser metallgjenstander som 

nevnt i nr. 12.12.1.1. Alarmene skal kunne ses og høres innenfor en avstand på én meter. 

12.12.1.7  Metalldetektorutstyret for sko skal plasseres slik at det ikke påvirkes av interferenskilder. 

12.12.2 Standarder for metalldetektorutstyr for sko 

12.12.2.1  Det skal være to standarder for metalldetektorutstyr for sko. Detaljerte krav til disse standardene er fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

12.12.2.2  Alt metalldetektorutstyr for sko som utelukkende benyttes til gjennomsøking av andre personer enn passasjerer, skal 

minst overholde standard 1. 

12.12.2.3  Alt metalldetektorutstyr for sko som benyttes til gjennomsøking av passasjerer, skal overholde standard 2. 

12.12.2.4  Alt metalldetektorutstyr for sko skal kunne avklare årsaken til alarmer som er utløst av en metalldetektorramme i en 

høyde mellom gulvet og en minstehøyde på 35 cm over gulvet. 

12.13  PROGRAMMVARE FOR AUTOMATISK KLARERING (AUTO CLEAR SOFTWARE – ACS) 

12.13.1 Generelle prinsipper 

12.13.1.1  Programvare for automatisk klarering (ACS) skal kunne vurdere alle former for røntgenbilder som genereres med 

røntgen- eller EDS-utstyr for å avgjøre om de inneholder forbudte gjenstander, og bør umiddelbart kunne godkjenne 

bilder som ikke inneholder forbudte gjenstander. 

12.13.1.2  ACS skal vise kontrolløren de bildene som kan inneholde forbudte gjenstander, eller som er for kompliserte til at 

programvaren kan analysere dem. 

12.13.1.3  ACS skal ikke ha negativ innvirkning på røntgenutstyrets eller EDS-utstyrets ytelse og normale funksjon. 

12.13.1.4  Når ACS er i drift, skal kontrolløren gis en synlig indikasjon. 

12.13.1.5  Når ACS brukes på EDS-utstyr, skal det ikke hindre at alarmsignaler vises. 

12.13.1.6  ACS skal ikke klarere CTI og røntgenbilder som genereres med røntgen- eller EDS-utstyr som inneholder FTI som 

er projisert av TIP. 

12.13.1.7  Innretningen for styring av ACS skal være beskyttet og være tilgjengelig bare for autoriserte personer. 

12.13.2 Ytelseskrav 

12.13.2.1  Nærmere bestemmelser om ytelseskravene til ACS er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 

8005. 

TILLEGG 12-A 

Nærmere bestemmelser om ytelseskravene til metalldetektorrammer og metalldetektorutstyr for sko er fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005.  
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TILLEGG 12-B 

Nærmere bestemmelser om ytelseskravene til EDS er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

TILLEGG 12-C 

Nærmere bestemmelser om ytelseskravene til utstyr til gjennomsøking av væsker, aerosoler og geler er fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

TILLEGG 12–D 

Nærmere bestemmelser om prestasjonskravene til bombehunder er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 

8005. 

TILLEGG 12-E 

Nærmere bestemmelser om godkjenningsprosedyrene for bombehunder er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

K(2015) 8005. 

TILLEGG 12-F 

Nærmere bestemmelser om testområder og -forhold for godkjenning av bombehunder er fastsatt i Kommisjonens gjennomfø-

ringsbeslutning K(2015) 8005. 

TILLEGG 12–G 

Nærmere bestemmelser om kvalitetskontrollkravene til en bombehund er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

K(2015) 8005. 

TILLEGG 12-H 

Nærmere bestemmelser om «bombehunder (EDD) i fritt søk – standarder for metoder» er fastsatt i Kommisjonens gjennomfø-

ringsbeslutning K(2015) 8005. 

TILLEGG 12-I 

Nærmere bestemmelser om «bombehunder (EDD) som utfører søk med REST-metoden («Remote Explosive Scent Tracing») – 

standarder for metoder» er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

TILLEGG 12-J 

Nærmere bestemmelser om ytelseskravene til metalldetektorutstyr er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

K(2015) 8005. 

TILLEGG 12-K 

Nærmere bestemmelser om ytelseskravene til sikkerhetsskannere er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 

K(2015) 8005. 

TILLEGG 12-L 

Nærmere bestemmelser om ytelseskravene til utstyr til sporpåvisning av eksplosiver (ETD) er fastsatt i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

TILLEGG 12-M 

Nærmere bestemmelser om ytelseskravene til ACS er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2015) 8005. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2426 

av 18. desember 2015 

om endring av forordning (EU) 2015/1998 med hensyn til tredjestater anerkjent for anvendelse av 

sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil 

luftfart(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om 

sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009(2) utfyller de felles grunnleggende standarder for sikkerhet i sivil luftfart 

fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008. 

2) I samme forordning (EF) nr. 272/2009 pålegges Kommisjonen å anerkjenne likeverdigheten av sikkerhetsstandarder i 

tredjestater i samsvar med kriteriene fastsatt i del E i vedlegget til nevnte forordning. 

3) Vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998(3) inneholder en liste over tredjestater 

anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene. 

4) Kommisjonen har kontrollert at også Canada og Montenegro oppfyller kriteriene fastsatt i del E i vedlegget til 

forordning (EF) nr. 272/2009. 

5) Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 bør derfor endres. 

6) Det bør fastsettes er rimelig tidsrom før denne forordning får anvendelse, ettersom det kan bli nødvendig med endringer 

i lufthavndrift og/eller -infrastruktur. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for sikkerhet i sivil luftfart, nedsatt ved 

artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 300/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 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 29. februar 2016. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 334 av 22.12.2015, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 54/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 

19.10.2017, s. 25. 

(1) EUT L 97 av 9.4.2008, s. 72. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009 av 2. april 2009 om utfylling av de felles grunnleggende standarder for sikkerhet i sivil luftfart 

fastsatt i vedlegget til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 (EUT L 91 av 3.4.2009, s. 7). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 av 5. november 2015 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av 

de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet (EUT L 299 av 14.11.2015, s. 1). 

2018/EØS/39/26 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 på vegne av presidenten 

 Violeta BULC 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget gjøres følgende endringer: 

1)  I kapittel 3 skal tillegg 3-B lyde: 

«TILLEGG 3-B 

SIKKERHET KNYTTET TIL LUFTFARTØYET 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

FOR SIKKERHET I SIVIL LUFTFART 

 Med hensyn til luftfartøysikkerhet er følgende tredjestater samt andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI, anerkjent for anvendelse 

av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart: 

 Canada 

 Færøyene, når det gjelder Vágar lufthavn 

 Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

 Guernsey 

 Isle of Man 

 Jersey 

 Montenegro 

 De forente stater 

 Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på 

den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i Unionen. 

 Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier.» 

2)  I kapittel 4 skal tillegg 4-B lyde: 

 «TILLEGG 4-B 

PASSASJERER OG HÅNDBAGASJE 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

FOR SIKKERHET I SIVIL LUFTFART 

 Med hensyn til passasjerer og håndbagasje er følgende tredjestater samt andre stater og territorier som i henhold til artikkel 

355 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI, anerkjent for 

anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil 

luftfart: 

 Canada 

 Færøyene, når det gjelder Vágar lufthavn 

 Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn  
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 Guernsey 

 Isle of Man 

 Jersey 

 Montenegro 

 De forente stater 

 Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på 

den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i Unionen. 

 Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier.» 

3)  I kapittel 5 skal tillegg 5-A lyde: 

 «TILLEGG 5-A 

INNSJEKKET BAGASJE 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

FOR SIKKERHET I SIVIL LUFTFART 

 Med hensyn til innsjekket bagasje er følgende tredjestater samt andre stater og territorier som i henhold til artikkel 355 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte ikke omfattes av traktatens tredje del avdeling VI, anerkjent for anvendelse 

av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart: 

 Canada 

 Færøyene, når det gjelder Vágar lufthavn 

 Grønland, når det gjelder Kangerlussuaq lufthavn 

 Guernsey 

 Isle of Man 

 Jersey 

 Montenegro 

 De forente stater 

 Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på 

den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i Unionen. 

 Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier.» 
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4)  I kapittel 6 skal tillegg 6-F lyde: 

 «TILLEGG 6-F 

FRAKT OG POST 

6-Fi 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, ANERKJENT FOR 

ANVENDELSE AV SIKKERHETSSTANDARDER SOM ER LIKEVERDIGE MED DE FELLES GRUNNLEGGENDE STANDARDENE 

FOR SIKKERHET I SIVIL LUFTFART 

 Med hensyn til frakt og post er følgende tredjestater anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige 

med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart: 

Montenegro 

 Kommisjonen skal omgående underrette vedkommende myndigheter i medlemsstatene dersom den har opplysninger om at 

sikkerhetsstandarder som anvendes i tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier som har betydelig innvirkning på 

den generelle luftfartssikkerheten i Unionen, ikke lenger er likeverdige med de felles grunnleggende standardene i Unionen. 

 Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal omgående underrettes når Kommisjonen har opplysninger om tiltak, 

herunder utjevningstiltak, som bekrefter at anvendelsen av likeverdige relevante sikkerhetsstandarder er gjenopprettet i 

tredjestaten eller andre berørte stater eller territorier. 

6-Fii 

TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I TRAKTATEN OM DEN 

EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, DER DET IKKE KREVES 

UTPEKING SOM ACC3, ER OPPFØRT I KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING K(2015) 8005. 

6-Fiii 

VALIDERINGSVIRKSOMHET I TREDJESTATER SAMT ANDRE STATER OG TERRITORIER SOM I HENHOLD TIL ARTIKKEL 355 I 

TRAKTATEN OM DEN EUROPEISKE UNIONS VIRKEMÅTE IKKE OMFATTES AV TRAKTATENS TREDJE DEL AVDELING VI, 

ANERKJENT SOM LIKEVERDIG MED VALIDERINGEN AV LUFTFARTSSIKKERHETEN I EU. 

 Ingen bestemmelser vedtatt ennå.» 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/4 

av 5. januar 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 med hensyn til grunnleggende miljøkrav(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 6 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 skal produkter, deler og utstyr oppfylle miljøkravene i bind I 

og II i vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen om internasjonal sivil luftfart (heretter kalt «Chicago-konvensjonen»), 

utgaven av 17. november 2011, med unntak av tilleggene til nevnte vedlegg. 

2) Bind I og II i vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen er endret i 2014 gjennom innføring av nye støystandarder. 

3) Forordning (EF) nr. 216/2008 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelsen Det europeiske flysikkerhetsbyrå har avgitt i samsvar med 

artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 6 i forordning (EF) nr. 216/2008 skal nr. 1 lyde: 

«1.  Produkter, deler og utstyr skal oppfylle miljøkravene i endring 11-B til bind I og i endring 8 til bind II i vedlegg 16 til 

Chicago-konvensjonen, utgaven av 1. januar 2015, med unntak av tilleggene til vedlegg 16.» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 6.1.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2016 av 18. mars 2016 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 27. 

(1) EUT L 79 av 13.3.2008, s. 1. 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 5. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/5 

av 5. januar 2016 

om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til gjennomføringen av grunnleggende miljøkrav(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) 

nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF(1), særlig artikkel 6 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 skal produkter, deler og utstyr oppfylle miljøkravene i bind I 

og II i vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen om internasjonal sivil luftfart (heretter kalt «Chicago-konvensjonen»), 

utgaven av 17. november 2011, med unntak av tilleggene til nevnte vedlegg. Disse kravene er innarbeidet i unionsretten 

ved kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012(2). 

2) Bind I og II i vedlegg 16 til Chicago-konvensjonen er endret i 2014 gjennom innføring av nye støystandarder. 

3) Forordning (EU) nr. 748/2012 bør derfor endres. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning bygger på uttalelsen Det europeiske flysikkerhetsbyrå har avgitt i samsvar med 

artikkel 17 nr. 2 bokstav b) og artikkel 19 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 65 i forordning (EF) 

nr. 216/2008 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegg I (del 21) til forordning (EU) nr. 748/2012 skal nr. 21.A.18 bokstav a) lyde: 

«a)  De gjeldende støykravene for utstedelse av typesertifikat for et luftfartøy er fastsatt i samsvar med bestemmelsene i 

kapittel 1 i vedlegg 16, bind I, del II til Chicago-konvensjonen, og 

1.  for subsoniske jetfly i bind I, del II, kapittel 2, 3, 4 og 14, alt etter hva som er relevant, 

2.  for propelldrevne fly i bind I, del II, kapittel 3, 4, 5, 6, 10 og 14, alt etter hva som er relevant, 

3.  for helikoptre i bind I, del II, kapittel 8 og 11, alt etter hva som er relevant, 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 3 av 6.1.2016, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 56/2016 av 18. mars 2016 om 

endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 28. 

(1) EUT L 79 av 13.3.2008, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 748/2012 av 3. august 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighets- og miljø-

sertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner 

(EUT L 224 av 21.8.2012, s. 1). 
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4.  for supersoniske fly i bind I, del II, kapittel 12, alt etter hva som er relevant, og 

5.  for luftfartøy med tiltrotor i bind I, del II, kapittel 13, alt etter hva som er relevant.» 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 5. januar 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  
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KOMMISJONSAVGJERD (EU) 2015/2056 

av 13. november 2015 

om endring av vedtak 2009/300/EF, 2009/563/EF og 2009/894/EF og avgjerd 2011/330/EU og 2011/337/EU med sikte på 

lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til visse produkt, skal gjelde for 

[meld under nummeret K(2015) 7781](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 66/2010 av 25. november 2009 om EU-miljømerket(1), særleg 

artikkel 8 nr. 3 bokstav c), 

etter samråd med Utvalet for miljømerking i Den europeiske unionen og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Kommisjonsvedtak 2009/300/EF(2) sluttar å gjelde 31. desember 2015. 

2) Kommisjonsvedtak 2009/563/EF(3) sluttar å gjelde 31. desember 2015. 

3) Kommisjonsvedtak 2009/894/EF(4) sluttar å gjelde 31. desember 2015. 

4) Kommisjonsavgjerd 2011/330/EU(5) sluttar å gjelde 31. desember 2015. 

5) Kommisjonsavgjerd 2011/337/EU(6) sluttar å gjelde 31. desember 2015. 

6) Det er gjort ei vurdering som stadfestar relevansen og nytten av dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til 

vurdering og kontroll som er fastsette i vedtak 2009/300/EF, 2009/563/EF og 2009/894/EF og avgjerd 2011/330/EU og 

2011/337/EU. Ettersom dei noverande miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll som er fastsette i 

desse rettsaktene framleis er under revisjon, bør det tidsrommet som miljøkriteria og dei tilhøyrande krava til vurdering 

og kontroll skal gjelde for, lengjast til 31. desember 2016. 

7) Vedtak 2009/300/EF, 2009/563/EF og 2009/894/EF og avgjerd 2011/330/EU og 2011/337/EU bør difor endrast. 

8) Dei tiltaka som er fastsette i denne avgjerda, er i samsvar med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av 

artikkel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 — 

TEKE DENNE AVGJERDA: 

Artikkel 1 

I vedtak 2009/300/EF skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «fjernsyn» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til  

31. desember 2016.»  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 300 av 17.11.2015, s. 41, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, 

s. 29. 

(1) TEU L 27 av 30.1.2010, s. 1. 

(2) Kommisjonsvedtak 2009/300/EF av 12. mars 2009 om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 

fjernsyn (TEU L 82 av 28.3.2009, s. 3). 

(3) Kommisjonsvedtak 2009/563/EF av 9. juli 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til fottøy  

(TEU L 196 av 28.7.2009, s. 27). 

(4) Kommisjonsvedtak 2009/894/EF av 30. november 2009 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tremøblar 

(TEU L 320 av 5.12.2009, s. 23). 

(5) Kommisjonsavgjerd 2011/330/EU av 6. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til berbare datamaskiner 

(TEU L 148 av 7.6. 2011, s. 5). 

(6) Kommisjonsavgjerd 2011/337/EU av 9. juni 2011 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av EU-miljømerket til personlege 

datamaskiner (TEU L 151 av 10.6.2011, s. 5). 
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Artikkel 2 

I vedtak 2009/563/EF skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «fottøy» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til  

31. desember 2016.» 

Artikkel 3 

I vedtak 2009/894/EF skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «tremøblar» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram til  

31. desember 2016.» 

Artikkel 4 

I avgjerd 2011/330/EU skal artikkel 3 lyde: 

«Artikkel 3 

Miljøkriteria for produktgruppa «berbare datamaskiner» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde fram 

til 31. desember 2016.» 

Artikkel 5 

I avgjerd 2011/337/EU skal artikkel 4 lyde: 

«Artikkel 4 

Miljøkriteria for produktgruppa «personlege datamaskiner» og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde 

fram til 31. desember 2016.» 

Artikkel 6 

Denne avgjerda er retta til medlemsstatane. 

Utferda i Brussel, 13. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2256 

av 4. desember 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1983/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over 

primærmålvariabler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 av 16. juni 2003 om fellesskapsstatistikker over 

inntekter og levekår (EU-SILC)(1), særlig artikkel 15 nr. 2 bokstav a), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1177/2003 ble det opprettet en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk 

over inntekter og levekår. 

2) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1983/2003(2) ble listen over primærmålvariabler, kodene for disse variablene og det 

tekniske formatet for dataoverføring for EU-SILC vedtatt. 

3) På sitt møte 7. og 8. juni 2010 besluttet Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse- og forbrukersaker at midtveiseva-

lueringen av det overordnede EU-målet som skal nås i 2015, også bør omfatte en gjennomgåelse av indikatorene der det 

tas hensyn til den økonomiske utviklingen og forbedrede måleinstrumenter. 

4) Som følge av dette ble det ved kommisjonsforordning (EU) nr. 112/2013(3) og (EU) nr. 67/2014(4) fastsatt nye variabler 

for å måle materielle mangler blant husholdninger og enkeltpersoner (voksne) i listen over sekundærmålvariabler som 

det skal innsamles data for i 2014 og 2015. 

5) Det er også nødvendig å tilpasse listen over primærmålvariabler til framtidige datainnsamlinger. Dette innebærer å 

fjerne foreldede variabler og legge til nye variabler til vedlegget til kommisjonsforordning (EF) nr. 1983/2003. Disse 

punktene er valgt for å oppnå en robust måling av materielle mangler etter to grundige statistiske analyser basert på data 

samlet inn i EU-SILC i 2009 og 2013. 

6) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1983/2003 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1983/2003 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 321 av 5.12.2015, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 58/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 

19.10.2017, s. 30. 

(1) EUT L 165 av 3.7.2003, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1983/2003 av 7. november 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen over primærmålvariabler (EUT L 298 

av 17.11.2003, s. 34). 

(3) Kommisjonsforordning (EU) nr. 112/2013 av 7. februar 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2014 over sekundærmålvariabler 

for materielle mangler (EUT L 37 av 8.2.2013, s. 2). 

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 67/2014 av 27. januar 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levekår (EU-SILC) med hensyn til listen for 2015 over sekundærmålvariabler 

for sosial og kulturell deltaking og materielle mangler (EUT L 23 av 28.1.2014, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 4. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1983/2003 gjøres følgende endringer: 

1.  I avsnittet «Husholdningsdata – Sosial utstøting – Ikke-monetære indikatorer på mangler i husholdningen, inkludert 

problemer med å få endene til å møtes, omfang av gjeld og påtvunget mangel på livsnødvendigheter» gjøres følgende 

endringer: 

a)  følgende variabler utgår: 

Komponent Variabel Kode Målvariabel 

«X,L HS070 

1 

2 

3 

Har du telefon (inkludert mobiltelefon)? 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 HS070_F – 1 

1 

Mangler 

Variabelen er angitt 

X,L HS080 

1 

2 

3 

Har du fargefjernsyn? 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 HS080_F – 1 

1 

Mangler 

Variabelen er angitt» 

og 

«X,L HS100 

1 

2 

3 

Har du vaskemaskin? 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 HS100_F – 1 

1 

Mangler 

Variabelen er angitt» 

b)  Etter variablene HS150 og HS150_F tilføyes følgende variabler: 

Komponent Variabel Kode Målvariabel 

«X,L HD080 

1 

2 

3 

Bytter ut utslitte møbler 

Ja 

Nei – husholdningen har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 HD080_F 1 

– 1 

Variabelen er angitt 

Mangler» 
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2.  Mellom avsnittet «Personopplysninger – Grunnleggende data – Demografiske data (16+)» og avsnittet «Personopplys-

ninger – Utdanning – Utdanning, inkludert høyeste oppnådde ISCED-nivå» innsettes nytt avsnitt «Personopplysninger – 

Sosial utstøting – Ikke-monetære indikatorer på individuelle mangler»: 

Komponent Variabel Kode Målvariabel 

Personopplysninger Sosial utstøting 

IKKE-MONETÆRE INDIKATORER PÅ INDIVIDUELLE MANGLER 

X,L PD020 

1 

2 

3 

Bytter ut utslitte klær med nye (ikke brukte) 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 PD020_F 1 

– 1 

– 3 

Variabelen er angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

X,L PD030 

1 

2 

3 

Har to par sko i riktig størrelse (inkludert ett par helårssko) 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 PD030_F 1 

– 1 

– 3 

Variabelen er angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

X,L PD050 

1 

2 

3 

Treffer venner/familie (slektninger) til en drink/et måltid minst en gang 

i måneden 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 PD050_F 1 

– 1 

– 3 

Variabelen er angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

X,L PD060 

1 

2 

3 

Deltar regelmessig i en fritidsaktivitet 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 
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Komponent Variabel Kode Målvariabel 

 PD060_F 1 

– 1 

– 3 

Variabelen er angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

X,L PD070 

1 

2 

3 

Bruker litt penger på seg selv hver uke 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 PD070_F 1 

– 1 

– 3 

Variabelen er angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver 

X,L PD080 

1 

2 

3 

Internett-tilknytning til privat bruk i hjemmet 

Ja 

Nei – har ikke råd 

Nei – andre årsaker 

 PD080_F 1 

– 1 

– 3 

Variabelen er angitt 

Mangler 

Ikke utvalgt oppgavegiver» 
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/359 

av 4. mars 2015 

om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til 

statistikker over utgifter til og finansiering av helsetjenester(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 av 16. desember 2008 om fellesskapsstatistikker 

over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen(1), særlig artikkel 9 nr. 1 og vedlegg II bokstav b), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EF) nr. 1338/2008 fastsettes en felles ramme for systematisk utarbeiding av europeisk statistikk på 

området folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen. 

2) Gjennomføringstiltak fastsetter hvilke data og metadata som skal framlegges om utgifter til og finansiering av 

helsetjenester, samt referanseperiodene, intervallene og fristene for framleggingen. 

3) I samsvar med artikkel 6 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1338/2008 er det foretatt en nytte- og kostnadsanalyse, der det tas 

hensyn til medlemsstatenes byrde og fordelene ved at dataene om utgifter til og finansiering av helsetjenester er 

tilgjengelige, sett i forhold til kostnadene ved datainnsamlingen, som medlemsstatene har utført på frivillig grunnlag 

siden 2005 etter prinsippene i satellittregnskapet for helse. I samsvar med artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) 

nr. 1338/2008 iverksatte Kommisjonen i 2013 og 2014 forundersøkelser, som medlemsstatene gjennomførte frivillig. 

Kommisjonen har på flere møter med medlemsstatene drøftet brukernes behov. Tilgang til data på EU-plan vil trolig 

være av stor nytte for beslutninger om helse og sosialpolitikk. 

4) For å sikre at dataene er relevante og sammenlignbare bør håndboken for satellittregnskapet for helse 2011(2), som er 

utarbeidet i fellesskap av Kommisjonen (Eurostat), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og 

Verdens helseorganisasjon (WHO), og som inneholder begreper, definisjoner og metoder for databehandling knyttet til 

utgifter til og finansiering av helsetjenester, danne grunnlaget for det detaljerte spørreskjemaet og de tilhørende 

retningslinjene som nevnte organer bruker i sin felles årlige datainnsamling. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Ved denne forordning fastsettes regler for utvikling og utarbeiding av europeisk statistikk for utgifter til og finansiering av 

helsetjenester, som er ett av emnene innenfor statistikk over helsetjenester oppført i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1338/2008. 

Artikkel 2 

Definisjonene som skal brukes ved anvendelse av denne forordning, er angitt i vedlegg I. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 62 av 6.3.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2016 av 18. mars 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 31. 

(1) EUT L 354 av 31.12.2008, s. 70. 

(2) OECD, Eurostat, WHO (2011), A System of Health Accounts, OECD Publishing, doi: 10.1787/9789264116016-en 

2018/EØS/39/31 
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Artikkel 3 

Medlemsstatene skal framlegge data om områdene angitt i vedlegg II. 

Artikkel 4 

1. Medlemsstatene skal hvert år oversende nødvendige data og tilhørende standard referansemetadata. Referanseperioden 

skal være kalenderåret. 

2. Data og referansemetadata for referanseår N skal oversendes innen 30. april N+2. 

3. Data og referansedata skal hvert år oversendes til Kommisjonen (Eurostat) gjennom den sentrale dataportalen eller gjøres 

tilgjengelige for Kommisjonen (Eurostat) elektronisk. 

4. Det første referanseåret skal være 2014. 

5. Det siste referanseåret skal være 2020. 

6. Som unntak fra nr. 2 skal medlemsstatene oversende data og referansemetadata for referanseår 2014 innen 31. mai 2016. 

Artikkel 5 

1. Medlemsstatene skal oversende data på det aggregeringsnivået som er angitt i vedlegg II. 

2. Medlemsstatene skal oversende nødvendige referansemetadata, særlig om datakilder, dekning og benyttede 

sammenstillingsmetoder, opplysninger om kjennetegn ved nasjonale utgifter til og finansiering av helsetjenester som er 

spesifikke for medlemsstatene og avviker fra definisjonene i vedlegg I, henvisninger til nasjonal lovgivning der denne 

utgjør grunnlaget for utgiftene til og finansieringen av helsetjenester samt opplysninger om eventuelle endringer av 

statistikkbegreper som nevnes der. 

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, 4. mars 2015. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Definisjoner 

1) «Helsetjenester» all virksomhet som har som hovedmål å forbedre, bevare og forhindre forverring av personers 

helsetilstand og begrense følgene av dårlig helse gjennom anvendelse av kvalifisert helsekunnskap. 

2) «Løpende utgifter til helsetjenester» innenlandske enheters konsum av helseprodukter og -tjenester, herunder 

helseprodukter og -tjenester som leveres direkte til enkeltpersoner samt kollektive helsetjenester. 

3) «Helsetjenestefunksjoner» den typen behov som løpende utgifter til helsetjenester har som formål å oppfylle, eller det 

målet som etterstrebes. 

4) «Medisinsk behandling» helsetjenester hvis hovedformål er å lindre symptomer eller redusere en sykdoms eller en skades 

alvorlighetsgrad, eller å hindre forverring eller komplikasjoner som kan være livstruende eller skade normal funksjon. 

5) «Rehabilitering» tjenester for å stabilisere, forbedre eller gjenopprette svekkede kroppsfunksjoner og -strukturer, 

kompensere for fravær eller tap av kroppsfunksjoner eller -strukturer, forbedre aktiviteter og deltaking samt forebygge 

forverring, medisinske komplikasjoner og risikoer. 

6) «Behandling av innlagte pasienter» behandling og/eller pleie ved en helseinstitusjon av pasienter som er formelt innlagt og 

må overnatte. 

7) «Behandling av polikliniske pasienter» medisinske tjenester og tilleggstjenester som ytes ved en helseinstitusjon til 

pasienter som ikke er formelt innlagt og ikke overnatter. 

8) «Behandling av dagpasienter» planlagte medisinske og paramedisinske tjenester som ytes ved en helseinstitusjon til 

pasienter som er formelt innlagt for diagnose, behandling eller andre typer helsetjenester, og som skrives ut samme 

dag. 

9) «Langtidspleie (helse)» konsum av en rekke medisinske og personlige pleietjenester som har som hovedmål å lindre smerte 

og lidelse samt å begrense eller kontrollere forverringen i helsetilstanden til pasienter med en viss grad av langsiktig 

pleiebehov. 

10) «Hjemmepleie» medisinske tjenester, støttetjenester og sykepleietjenester som pasienter konsumerer i sitt hjem, og som 

innebærer tjenesteyterens fysiske tilstedeværelse. 

11) «Tilleggstjenester» (ikke spesifisert etter funksjon) tjenester knyttet til helsetjenester eller langtidspleie som ikke er 

spesifisert etter funksjon eller leveringsmåte, som pasienten forbruker direkte, særlig i forbindelse med en selvstendig 

kontakt med helsesystemet, og som ikke inngår i en pakke av helsetjenester, slik som laboratorie- eller 

bildebehandlingstjenester, pasienttransport og redningstjenester. 

12) «Legemidler og andre medisinske forbruksvarer» (ikke spesifisert etter funksjon) legemidler og medisinske 

forbruksvarer beregnet til å diagnostisere, kurere, lindre eller behandle sykdom, herunder reseptbelagte og reseptfrie 

legemidler, der funksjon og leveringsmåte ikke er spesifisert. 

13) «Terapeutiske hjelpemidler og andre medisinske varer» (ikke spesifisert etter funksjon) varige medisinske varer, herunder 

ortoser som støtter eller korrigerer misdannelser og/eller syklige tilstander i menneskekroppen, ortopediske hjelpemidler, 

proteser eller kunstige lemmer som erstatter en manglende kroppsdel, andre proteser, herunder implantater som erstatter 

eller utfyller funksjonen til en manglende biologisk struktur, samt medisinsk-tekniske innretninger, der funksjon og 

leveringsmåte ikke er spesifisert. 

14) «Forebyggende pleie» ethvert tiltak som tar sikte på å unngå eller redusere antallet eller alvoret av skader og sykdommer 

samt deres følgetilstander og komplikasjoner. 

15) «Styring og administrasjon av helsesystemet og finansieringen av det» tjenester med fokus på helsesystemet snarere enn på 

direkte helsetjenester, for styring og støtte av helsesystemets funksjon, og som anses som kollektive ettersom de ikke ytes 

til enkeltindivider, men er til fordel for alle brukerne av helsesystemet.  
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16) «Finansieringsordninger for helsetjenester» finansieringsordninger der folk får tilgang til helsetjenester, herunder både 

husholdningers direkte betaling for varer og tjenester og finansieringsordninger der tredjemann inngår. 

17) «Offentlige ordninger» finansieringsordninger for helsetjenester hvis egenskaper fastsettes ved lov eller av staten, som det 

er fastsatt et eget budsjett for, og som et offentlig organ har det overgripende ansvaret for. 

18) «Obligatorisk avgiftsbasert syketrygdordning» en finansieringsordning for å sikre tilgang til helsetjenester for bestemte 

befolkningsgrupper gjennom obligatorisk deltaking fastsatt ved lov eller av staten, og der retten til helsetjenester bygger på 

betaling av syketrygdavgifter av eller på vegne av de berørte personene. 

19) «Obligatorisk medisinsk sparekonto» lovpålagt sparekonto der den grunnleggende oppsparingsmetoden og visse aspekter 

ved bruken av midlene til betaling for helsetjenester reguleres av staten, og der enkeltpersoners oppsparing ikke legges 

sammen, unntatt for familiemedlemmer. 

20) «Frivillige sykeforsikringsordninger» ordninger som bygger på kjøp av en sykeforsikringspolise, som ikke er lovfestet og 

der forsikringspremiene kan subsidieres direkte eller indirekte av staten. 

21) «Ideelle organisasjoners finansieringsordninger» ikke-obligatoriske finansieringsordninger og -programmer med ikke-

avgiftsbaserte fordeler som bygger på bidrag fra allmennheten, staten eller foretak. 

22) «Foretaksfinansierte ordninger» hovedsakelig ordninger der foretak direkte sørger for eller finansierer helsetjenester for 

sine ansatte uten noen form for forsikringsordning. 

23) «Husholdningens kontantbetaling» direkte betaling for helseprodukter og -tjenester fra husholdningens hovedinntekt eller 

oppsparte midler, der betalingen foretas av brukeren på det tidspunktet varene kjøpes eller tjenestene tas i bruk. 

24) «Finansieringsordninger i utlandet» finansieringsordninger som involverer eller forvaltes av institusjonelle enheter i 

utlandet, men som samler inn, forener ressurser og kjøper helseprodukter og -tjenester på vegne av innbyggere i 

medlemsstaten, uten at midlene overføres gjennom en ordning i den aktuelle staten. 

25) «Helsetjenesteytere» organisasjoner og aktører som leverer helseprodukter og -tjenester som sin hovedvirksomhet, samt 

dem som leverer helsetjenester som en del av sin virksomhet. 

26) «Sykehus» godkjente institusjoner som hovedsakelig tilbyr medisinske og diagnostiske tjenester og behandling som 

omfatter lege- og sykepleietjenester og andre helsetjenester til innlagte pasienter samt spesialiserte losjitjenester som 

innlagte pasienter trenger, og som også kan tilby tjenester til dagpasienter og polikliniske pasienter samt hjemmepleie. 

27) «Døgninstitusjoner for langtidspleie» institusjoner som hovedsakelig tilbyr langtidspleie og losji, og som kombinerer 

sykepleie, tilsyn eller andre former for pleie som beboerne trenger, der en betydelig del av produksjonsprosessen og pleien 

som tilbys, er en kombinasjon av helse- og sosialtjenester med hovedvekt på sykepleie i kombinasjon med personlig pleie. 

28) «Ytere av ambulerende helsetjenester» institusjoner som hovedsakelig yter helsetjenester direkte til polikliniske pasienter, 

som ikke trenger innleggelse, herunder sentre for allmennpraktikere og spesialister samt institusjoner som er spesialister på 

behandling av dagpasienter og på yting av hjemmepleietjenester. 

29) «Ytere av tilleggstjenester» institusjoner som yter spesifikke tilleggstjenester direkte til polikliniske pasienter under tilsyn 

av helsepersonell; tjenester som ikke dekkes av behandlingen på sykehus, på institusjoner for pleie og omsorg, hos ytere av 

ambulerende helsetjenester eller andre helsetjenesteytere. 

30) «Detaljister og andre tilbydere av medisinske varer» virksomheter hvis hovedvirksomhet er detaljsalg av medisinske varer 

til allmennheten beregnet på konsum eller bruk av enkeltpersoner eller i husholdninger, herunder tilpasning og reparasjon i 

forbindelse med salget. 
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31) «Tilbydere av forebyggende pleie» organisasjoner som hovedsakelig tilbyr kollektive forebyggende programmer og 

kampanjer/folkehelseprogrammer for bestemte målgrupper eller allmennheten, slik som organer for helsefremmende tiltak 

og helsevern eller offentlige helseinstitutter samt spesialiserte institusjoner hvis hovedvirksomhet er forebyggende pleie. 

32) «Tilbydere innenfor administrasjon og finansiering av helsesystemer» institusjoner som har sin hovedvirksomhet innenfor 

tilsyn med virksomheten til organer som yter helsetjenester, og innenfor overgripende administrasjon av helsetjeneste-

sektoren, herunder administrasjon av helsefinansiering. 

33) «Resten av økonomien» andre innenlandske helsetjenesteytere ikke ellers nevnt, herunder husholdninger som yter 

personlige helsetjenester til familiemedlemmer i hjemmet, i tilfeller der disse ytelsene tilsvarer sosiale overføringer for 

dette formål, samt alle andre sektorer som tilbyr helsetjenester som sekundærvirksomhet. 

34) «Tilbydere i utlandet» alle utenlandske enheter som tilbyr helseprodukter og -tjenester samt de som er involvert i 

helserelatert virksomhet. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Emner som skal dekkes, og deres kjennetegn, kryssklassifiseringsdata og inndelinger 

1. Kryssklassifisering av løpende utgifter til helsetjenester etter helsetjenestefunksjoner (HC) og finansieringsordninger (HF)(*) 

 Finansieringsordninger HF.1.1 HF.1.2; HF.1.3 HF.2.1 HF.2.2 HF2.3 HF.3 HF.4  

Helsetjeneste-

funksjoner 

 

O
ff

en
tl

ig
e 

o
rd

n
in

g
er

 

O
b

li
g
at

o
ri

sk
e 

av
g
if

ts
b

as
er

te
 

sy
k
et

ry
g
d
o

rd
n

in
g

er
 o

g
 

o
b
li

g
at

o
ri

sk
e 

m
ed

is
in

sk
e 

sp
ar

ek
o

n
to

er
(*

*
) 

F
ri

v
il

li
g
e 

sy
k
ef

o
rs

ik
ri

n
g

so
rd

n
in

g
er

 

Id
ee

ll
e 

o
rg

an
is

as
jo

n
er

s 

fi
n

an
si

er
in

g
so

rd
n
in

g
er

 

F
o

re
ta

k
sf

in
an

si
er

te
 

o
rd

n
in

g
er

 

H
u

sh
o

ld
n

in
g

en
s 

k
o
n

ta
n

tb
et

al
in

g
 

F
in

an
si

er
in

g
so

rd
n

in
g
er

 i
 

u
tl

an
d
et

 

L
ø
p

en
d
e 

u
tg

if
te

r 
ti

l 

h
el

se
tj

en
es

te
r 

H
F

.1
–

H
F

.4
 

HC.1.1; HC.2.1 Medisinsk behandling og rehabilitering av innlagte pasienter         

HC.1.2; HC.2.2 Medisinsk behandling og rehabilitering av dagpasienter         

HC.1.3; HC.2.3 Medisinsk behandling og rehabilitering av polikliniske 

pasienter 

        

HC.1.4; HC.2.4 Medisinsk behandling og rehabilitering i hjemmet         

HC.3.1 Langtidspleie av innlagte pasienter (helse)         

HC.3.2 Langtidspleie av dagpasienter (helse)         

HC.3.3 Langtidspleie av polikliniske pasienter (helse)         

HC.3.4 Langtidspleie i hjemmet (helse)         

HC.4 Tilleggstjenester (ikke spesifisert etter funksjon)         

HC.5.1 Legemidler og andre medisinske forbruksvarer (ikke 

spesifisert etter funksjon) 

        

HC.5.2 Terapeutiske hjelpemidler og andre medisinske varer (ikke 

spesifisert etter funksjon) 
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 Finansieringsordninger HF.1.1 HF.1.2; HF.1.3 HF.2.1 HF.2.2 HF2.3 HF.3 HF.4  
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HC.6 Forebyggende pleie(***)         

HC.7 Styring og administrasjon av helsesystemet og 

finansieringen av det 

        

HC.9 Andre helsetjenester ikke nevnt annet sted         

 Løpende utgifter til helsetjenester 

HC.1–HC.9 

        

(*) Data angis i millioner i nasjonal valuta. 

(**) Utgifter til HF.1.3 angis i metadataene. 

(***) Forebyggende pleie bygger på en helsefremmende strategi som innebærer en prosess som gjør det mulig for mennesker å forbedre helsen sin gjennom kontroll over noen umiddelbare helsefaktorer. Inngripen omfattes 

når dens hovedformål er helsefremmende og dersom den foregår før diagnosen er stilt. Forebyggende pleie omfatter inngripen både for individuelt og kollektivt konsum. 
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2. Kryssklassifisering av løpende utgifter til helsetjenester etter helsetjenestefunksjoner (HC) og helsetjenesteytere (HP)(*) 

 Helsetjenesteytere HP.1 HP.2 HP.3 HP.4 HP.5 HP.6 HP.7 HP.8 HP.9  

Helsetjeneste-
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HC.1.1; HC.2.1 Medisinsk behandling og rehabilitering av innlagte pasienter           

HC.1.2; HC.2.2 Medisinsk behandling og rehabilitering av dagpasienter           

HC.1.3; HC.2.3 Medisinsk behandling og rehabilitering av polikliniske 

pasienter 

          

HC.1.4; HC.2.4 Medisinsk behandling og rehabilitering i hjemmet           

HC.3.1 Langtidspleie av innlagte pasienter (helse)           

HC.3.2 Langtidspleie av dagpasienter (helse)           

HC.3.3 Langtidspleie av polikliniske pasienter (helse)           

HC.3.4 Langtidspleie i hjemmet (helse)           

HC.4 Tilleggstjenester (ikke spesifisert etter funksjon)           

HC.5.1 Legemidler og andre medisinske forbruksvarer (ikke 

spesifisert etter funksjon) 

          

HC.5.2 Terapeutiske hjelpemidler og andre medisinske varer (ikke 

spesifisert etter funksjon) 

          

HC.6 Forebyggende pleie           

HC.7 Styring og administrasjon av helsesystemet og 

finansieringen av det 
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HC.9 Andre helsetjenester ikke nevnt annet sted           

 Løpende utgifter til helsetjenester 

HC.1–HC.9 

          

(*) Data angis i millioner i nasjonal valuta. 

(**) Forebyggende pleie bygger på en helsefremmende strategi som innebærer en prosess som gjør det mulig for mennesker å forbedre helsen sin gjennom kontroll over noen umiddelbare helsefaktorer. Inngripen omfattes 

når dens hovedformål er helsefremmende og dersom den foregår før diagnosen er stilt. Forebyggende pleie omfatter inngripen både for individuelt og kollektivt konsum. 

3. Kryssklassifisering av løpende utgifter til helsetjenester etter helsetjenesteytere (HP) og finansieringsordninger (HF)(*) 
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HP.2 Døgninstitusjon for langtidspleie         

HP.3 Ytere av ambulerende helsetjenester         

HP.4 Ytere av tilleggstjenester         
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HP.5 Detaljister og andre tilbydere av medisinske varer         

HP.6 Tilbydere av forebyggende pleie         

HP.7 Tilbydere innenfor administrasjon og finansiering av 

helsesystemer 

        

HP.8 Resten av økonomien         

HP.9 Utlandet         

 Løpende utgifter til helsetjenester 

HP.1–HP.9 

        

(*) Data angis i millioner i nasjonal valuta. 

(**) Utgifter til HF.1.3 angis i metadataene. 
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/2174 

av 24. november 2015 

om den rettleiande oversikta over miljøvennlege varer og tenester, formatet for oversending av data 

innanfor europeiske miljøøkonomiske rekneskapar og dei nærmare reglane, strukturen og periodisiteten til 

kvalitetsrapportane i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske 

miljøøkonomiske rekneskapar(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

med tilvising til traktaten om verkemåten til Den europeiske unionen, 

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 691/2011 av 6. juli 2011 om europeiske miljøøkonomiske 

rekneskapar(1), særleg artikkel 3 nr. 5, artikkel 6 nr. 2 og artikkel 7 nr. 3, og 

ut frå desse synsmåtane: 

1) Dei europeiske miljøøkonomiske rekneskapane som vart utarbeidde i forordning (EU) nr. 691/2011, har ein 

modulstruktur og omfattar særleg ein modul for rekneskapar for sektoren for miljøvennlege varer og tenester i  

vedlegg V. 

2) Kommisjonen bør utarbeide ei rettleiande oversikt over miljøvennlege varer og tenester og over den økonomiske 

verksemda som kjem inn under vedlegg V, innan 31. desember 2015. 

3) I samsvar med artikkel 6 i forordning (EU) nr. 691/2011 bør medlemsstatane sende inn statistiske data i elektronisk 

form i eit høveleg teknisk format som skal fastsetjast av Kommisjonen. Initiativet SDMX (Statistical Data and Metadata 

Exchange) for statistiske og tekniske standardar for deling av data og metadata vart skipa av Den internasjonale 

oppgjersbanken, Den europeiske sentralbanken, Kommisjonen (Eurostat), Det internasjonale valutafondet, Organisa-

sjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), Dei sameinte nasjonane og Verdsbanken. SDMX gjev statistiske 

og tekniske standardar for utveksling av offisielle statistikkar. Det bør difor innførast eit teknisk format i samsvar med 

desse standardane. Medlemsstatane bør få rettleiing i korleis dei skal ta i bruk desse formata i samsvar med krava i 

denne forordninga. Desse retningslinjene bør utarbeidast av Kommisjonen (Eurostat) i nært samarbeid med medlems-

statane innanfor det europeiske statistikksystemet. 

4) Bruk av éin einskild standard for utveksling og oversending av data for dei statistikkane som kjem inn under forordning 

(EU) nr. 691/2011, vil medverke positivt til integreringa av forretningsprosessane på dette statistikkområdet. 

5) I samsvar med artikkel 7 nr. 2 i forordning (EU) nr. 691/2011 bør medlemsstatane leggje fram for Kommisjonen 

(Eurostat) ein rapport om kvaliteten på data som vert sende inn. 

6) I samsvar med artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 691/2011 bør Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med 

sikte på å definere dei nærmare reglane, strukturen og periodisiteten til kvalitetsrapportane. 

7) Dei tiltaka som er fastsette i denne forordninga, er i samsvar med fråsegna frå Utvalet for det europeiske statistikksys-

temet — 

VEDTEKE DENNE FORORDNINGA: 

Artikkel 1 

Rettleiande oversikt over miljøvennlege varer og tenester og over økonomisk verksemd 

Den rettleiande oversikta over miljøvennlege varer og tenester og over økonomisk verksemd er utarbeidd slik det er fastsett i 

vedlegget. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 25.11.2015, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 60/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 

19.10.2017, s. 33. 

(1) TEU L 192 av 22.7.2011, s. 1. 

2018/EØS/39/32 
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Artikkel 2 

Teknisk format for oversending av data 

Medlemsstatane skal leggje fram dei dataa som krevst etter forordning (EU) nr. 691/2011, i eit dataformat som er i samsvar 

med SDMX. Kommisjonen (Eurostat) skal leggje fram detaljert dokumentasjon om desse formata. 

Artikkel 3 

Reglane, strukturen og periodisiteten til kvalitetsrapportane 

1.  Kvart år skal medlemsstatane leggje fram for Kommisjonen (Eurostat) rapportar om kvaliteten på data som vert sende inn 

i medhald av forordning (EU) nr. 691/2011, med dei same fristane for oversending som dei som er førte opp i del 4 i vedlegg I–

VI til den nemnde forordninga. 

2.  Kvalitetsrapportane skal innehalde opplysningar om følgjande: 

a)  Kvaliteten på dei kjeldene som er nytta for data som er sende inn i medhald av forordning (EU) nr. 691/2011. 

b)  Dei justeringane som er gjorde av grunnleggjande statistikkar for å tilpasse resultatet til omgrepa og definisjonane i 

rekneskapane, eller av andre metodologiske grunnar. 

c)  Estimering og utarbeiding av data som ikkje kan utleiast direkte frå statistiske kjelder. 

d)  Brota i tidsseriar som følgje av endring av metodar eller datakjelder, og dei tiltaka som er gjorde for å sikre at tidsseriane er 

så samanliknbare som råd. 

Artikkel 4 

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 24. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

For å sikre einsarta bruk av vedlegg V til forordning (EU) nr. 691/2011 er det i dette vedlegget ført opp ei rettleiande oversikt 

over miljøvennlege varer og tenester og over økonomisk verksemd. Oversikta inneheld ei liste over miljøvennlege varer og 

tenester og ei liste over økonomisk verksemd. 

Varene, tenestene og den økonomiske verksemda bør vere relevante på nasjonalt plan. Følgjande aspekt kan nyttast til å vurdere 

relevans på nasjonalt plan: 

a)  Produksjonen av varene og tenestene og den økonomiske verksemda er statistisk signifikant i staten. 

b)  Det finst datakjelder til å estimere varene, tenestene og den økonomiske verksemda. 

Den rettleiande oversikta er ikkje uttømmande, og det kan finnast andre miljøvennlege varer, tenester og økonomisk verksemd 

som er relevante på nasjonalt plan. 

Miljøvennlege varer og tenester 

— Økologiske landbruksprodukt (planteprodukt og animalske produkt), akvakulturprodukt og støttetenester. 

— Brenneved. Anna treverk som oppfyller krava til berekraft. 

— Tenester innanfor rehabilitering av gruveanlegg. 

— Tenester for oppsamling av dreneringsvatn for å hindre ureining av grunnvatn. 

— Elektrisk og meir ressurseffektivt transportutstyr. Eksosrøyr og eksosrøyrdelar (medrekna partikkelfilter). 

— Instrument, maskiner og apparat til analyse av ureinande stoff, filtrering eller reinsing av gassar og væsker. 

— Septiktankar, perforerte spann og liknande som vert nytta til filtrering av vatn før det går i avløpet. Pumper til handsaming 

av spillvatn, køyretøy til oppsamling av spillvatn og kloakkreinsing, aktivt kol til filtrering av vatn. 

— Røyr og leidningar til reinseanlegg og til vassforvalting. 

— Sekkar og posar som skal kome i staden for plastposar. Kasser, boksar, containerar og andre romfang til lagring og 

transport av avfall. Plater, blokkar og liknande av plantefiber, halm eller treavfall, agglomerert med mineralske 

bindemiddel. Forbrenningsanlegg og maskiner til avfallshandsaming (som til dømes vert nytta på fyllplassar). 

— Blybehaldarar til radioaktivt avfall. 

— Vedlikehalds- og reparasjonstenester for å minske vasstap. 

— Særskilt utstyr til produksjon av energi frå fornybare kjelder: til dømes lagringssystem for biogass, trefyrte kjelar og andre 

apparat, solcellepanel og fotoelektriske celler, vassturbinar og vasshjul, vindmøller. 

— Biodrivstoff. 

— Trekol som oppfyller krava til berekraft. 

— Varer til varme- og støyisolering hovudsakleg i bygningar: til dømes korkprodukt, vindauge med tre isolerande lag, 

isolasjonsmateriale til fasadar, tak og andre delar av bygningar, til dømes materiale av glasfiber, steinull, cellulose, 

polymerar, polyuretan osv. 

— Renoverte behaldarar av tre. 

— Særskilt utstyr som er framstilt for miljøvern, og ressursforvaltingsprodukt: t.d. termostatar til regulering av oppvarming og 

kjøling, termostatventilar, varmepumper, kondenserande kjelar, soloppvarma vassvarmarar.  



Nr. 39/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.6.2018 

 

— Utladingslamper, som lågtrykkslamper (t.d. kompaktlysrøyr), og dei mest effektive hushaldsapparata. 

— Regenerert gummi i uforedla form eller i plater, duk eller band, sekkar og posar av bioplast. 

— Maskiner til metallattvinning. 

— Tenester innanfor vedlikehald, reparasjon og installering av miljøvennlege varer. 

— Elektrisitet, gass og varme frå fornybare kjelder. 

— Avsalta vatn og oppsamla regnvatn. Vedlikehald av vassleidningar for å minske vasstap. 

— Tenester i samband med kloakkhandsaming: t.d. oppsamling, transport og handsaming av spillvatn, og drift, vedlikehald og 

reinsing av kloakksystem. 

— Tenester knytte til innsamling, handsaming og slutthandsaming av ikkje-farleg og farleg avfall. 

— Tenester knytte til handsaming og slutthandsaming av atomavfall. 

— Materialutnyttingstenester. Sekundærråstoff. 

— Tenester knytte til sanering og reinsing av jord, grunnvatn og overflatevatn. 

— Tenester knytte til sanering og reinsing av luft. 

— Andre saneringstenester og spesialtenester for å motverke ureining. 

— Lågenergibygningar og passivhus og energirenovering av eksisterande bygningar. 

— Tenester innanfor vedlikehald og reparasjon av vassnett. 

— Reinseanlegg, avfallsanlegg og kloakksystem. 

— Kraftverk for fornybar energi, medrekna installering av fotoelektriske panel. 

— Støyisoleringsarbeid. 

— Ingeniør- og arkitekttenester i samband med lågenergibygningar og passivhus og energirenovering av eksisterande 

bygningar. 

— Ingeniør- og arkitekttenester i samband med prosjekt innanfor fornybar energi. 

— Ingeniør- og arkitekttenester i samband med prosjekt for handsaming av vatn, spillvatn og avfall. 

— Tenester knytte til teknisk kontroll av veggåande motorvogner med omsyn til utslepp til atmosfæren. 

— Forskings- og utviklingstenester innanfor miljøvern og ressursforvalting. 

— Miljørådgjevingstenester. 

— Innsamling av søppel og avfall frå gater og offentlege rom. 

— Administrative tenester innanfor miljøvern og ressursforvalting. 

— Opplæringstenester innanfor miljøvern og ressursforvalting. 

— Miljøtenester som vert ytte av medlemsorganisasjonar. 

— Tenester i samband med naturreservat, medrekna vern av ville dyr og planter.  
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Miljøvennleg økonomisk verksemd 

— Økologisk landbruk (planter og husdyr) og akvakulturverksemd og støttetenester. 

— Brenneved. Annan treproduksjon som oppfyller krava til berekraft. 

— Rehabilitering av gruveanlegg. 

— Oppsamling av dreneringsvatn for å hindre ureining av grunnvatn. 

— Produksjon av elektrisk og meir ressurseffektivt transportutstyr. Eksosrøyr og eksosrøyrdelar (medrekna partikkelfilter). 

— Produksjon av instrument, maskiner og apparat til analyse av ureinande stoff, filtrering eller reinsing av gassar og væsker. 

— Produksjon av septiktankar, perforerte spann og liknande som vert nytta til filtrering av vatn før det går i avløpet. Pumper 

til handsaming av spillvatn, køyretøy til oppsamling av spillvatn og kloakkreinsing, aktivt kol til filtrering av vatn. 

— Produksjon av røyr og leidningar til reinseanlegg og til vassforvalting. 

— Produksjon av sekkar og posar som skal kome i staden for plastposar. Kasser, boksar, containerar og andre romfang til 

lagring og transport av avfall. Plater, blokkar og liknande av plantefiber, halm eller treavfall, agglomerert med mineralske 

bindemiddel. Forbrenningsanlegg og maskiner til avfallshandsaming (som til dømes vert nytta på fyllplassar). 

— Produksjon av blybehaldarar til radioaktivt avfall. 

— Vedlikehalds- og reparasjonsverksemd for å minske vasstap. 

— Framstilling av særskilt utstyr til produksjon av energi frå fornybare kjelder: til dømes lagringssystem for biogass, trefyrte 

kjelar og andre apparat, solcellepanel og fotoelektriske celler, vassturbinar og vasshjul, vindmøller. 

— Produksjon av biodrivstoff. 

— Produksjon av trekol som oppfyller krava til berekraft. 

— Produksjon av varer til varme- og støyisolering hovudsakleg i bygningar: til dømes korkprodukt, vindauge med tre 

isolerande lag, isolasjonsmateriale til fasadar, tak og andre delar av bygningar, til dømes materiale av glasfiber, steinull, 

cellulose, polymerar, polyuretan osv. 

— Renovering av behaldarar av tre. 

— Produksjon av særskilt utstyr som er framstilt for miljøvern, og ressursforvalting: t.d. termostatar til regulering av 

oppvarming og kjøling, termostatventilar, varmepumper, kondenserande kjelar, soloppvarma vassvarmarar. 

— Produksjon av utladingslamper, som lågtrykkslamper (t.d. kompaktlysrøyr), og dei mest effektive hushaldsapparata. 

— Produksjon av regenerert gummi i uforedla form eller i plater, duk eller band, sekkar og posar av bioplast. 

— Produksjon av maskiner til metallattvinning. 

— Vedlikehald, reparasjon og installering av miljøvennlege varer. 

— Produksjon av elektrisitet, gass og varme frå fornybare kjelder. 

— Avsalting av vatn og oppsamling av regnvatn. Vedlikehald av vassleidningar for å minske vasstap. 
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— Yting av tenester i samband med kloakkhandsaming: t.d. oppsamling, transport og handsaming av spillvatn, og drift, 

vedlikehald og reinsing av kloakksystem. 

— Yting av tenester knytte til innsamling, handsaming og slutthandsaming av ikkje-farleg og farleg avfall. 

— Yting av tenester knytte til handsaming og slutthandsaming av atomavfall. 

— Yting av materialutnyttingstenester. Produksjon av sekundærråstoff. 

— Yting av tenester knytte til sanering og reinsing av jord, grunnvatn og overflatevatn. 

— Yting av tenester knytte til sanering og reinsing av luft. 

— Yting av andre saneringstenester og spesialtenester for å motverke ureining. 

— Oppføring av lågenergibygningar og passivhus og energirenovering av eksisterande bygningar. 

— Vedlikehald og reparasjon av vassnett. 

— Bygging av reinseanlegg, avfallsanlegg og kloakksystem. 

— Bygging av kraftverk for fornybar energi, medrekna installering av fotoelektriske panel. 

— Støyisoleringsarbeid. 

— Ingeniør- og arkitekttenester i samband med lågenergibygningar og passivhus og energirenovering av eksisterande 

bygningar. 

— Ingeniør- og arkitekttenester i samband med prosjekt innanfor fornybar energi. 

— Ingeniør- og arkitekttenester i samband med prosjekt for handsaming av vatn, spillvatn og avfall. 

— Tenester knytte til teknisk kontroll av veggåande motorvogner med omsyn til utslepp til atmosfæren. 

— Forskings- og utviklingstenester innanfor miljøvern og ressursforvalting. 

— Miljørådgjevingstenester. 

— Innsamling av søppel og avfall frå gater og offentlege rom. 

— Administrative tenester innanfor miljøvern og ressursforvalting. 

— Opplæringstenester innanfor miljøvern og ressursforvalting. 

— Miljøtenester som vert ytte av medlemsorganisasjonar. 

— Tenester i samband med naturreservat, medrekna vern av ville dyr og planter. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2343 

av 15. desember 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 5 og 7 samt internasjonal regnskapsstandard  

(IAS) nr. 19 og 34(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 25. september 2014 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) årlige forbedringer av internasjonale 

standarder for finansiell rapportering for perioden 2012-2014 (heretter kalt «de årlige forbedringene»), innenfor rammen 

av sin årlige forbedringsprosess med sikte på å gjøre de internasjonale regnskapsstandardene mer enhetlige og klarere. 

Målet med de årlige forbedringene er å håndtere ikke-presserende, men nødvendige spørsmål som ble drøftet av IASB i 

prosjektperioden om områder innenfor de internasjonale standardene for finansiell rapportering (IFRS-ene) og de 

internasjonale regnskapsstandardene (IAS-ene) der det ikke er samsvar, eller der det er nødvendig med en presisering av 

ordlyden. 

3) Som en følge av endringene av IFRS 7 må IFRS 1 endres for å sikre samsvar mellom de internasjonale standardene for 

finansiell rapportering. 

4) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

bekrefter at endringene av IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34 oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 

3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: følgende internasjonale standarder for finansiell 

rapportering og internasjonale regnskapsstandarder endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

a)  IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

b)  IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

c)  IAS 19: «Ytelser til ansatte» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 330 av 16.12.2015, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 

19.10.2017, s. 34. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2018/EØS/39/33 
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d)  IAS 34: «Delårsrapportering» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

e)  IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» endres i samsvar med endringene 

av IFRS 7 som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2016 

eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje 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 15. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Årlige forbedringer av IFRS-er for perioden 2012-2014 

Endringer av 

IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» 

Nr. 26–29 og deres tilknyttede overskrift endres, og nr. 26A og 44L tilføyes. 

Endringer av en plan om salg eller av en plan om utdeling til eierne 

26.  Dersom et foretak har klassifisert en eiendel (eller avhendingsgruppe) som holdt for salg eller som holdt for utdeling til 

eierne, men kriteriene i nr. 7–9 (holdt for salg) eller i nr. 12A (holdt for utdeling til eierne) ikke lenger er oppfylt, skal 

foretaket opphøre å klassifisere eiendelen (eller avhendingsgruppen) som henholdsvis holdt for salg eller holdt for 

utdeling til eierne. I slike tilfeller skal et foretak følge veiledningen i nr. 27–29 for å regnskapsføre denne endringen, 

med mindre nr. 26A får anvendelse. 

26A  Dersom et foretak omklassifiserer en eiendel (eller avhendingsgruppe) direkte fra holdt for salg til holdt for utdeling til 

eierne, eller direkte fra holdt for utdeling til eierne til holdt for salg, anses endringen i klassifisering som en fortsettelse 

av den opprinnelige avhendingsplanen. Foretaket 

a)  skal ikke følge veiledningen i nr. 27–29 for å regnskapsføre denne endringen. Foretaket skal anvende kravene til 

klassifisering, presentasjon og måling i denne IFRS som gjelder for den nye avhendingsmetoden. 

b)  skal måle anleggsmiddelet (eller avhendingsgruppen) på grunnlag av kravene i nr. 15 (i tilfelle omklassifisering til 

holdt for salg) eller 15A (i tilfelle omklassifisering til holdt for utdeling til eierne) og innregne en eventuell 

reduksjon eller økning i anleggsmiddelets (eller avhendingsgruppens) virkelige verdi fratrukket salgsutgifter/ 

utdelingsutgifter på grunnlag av kravene i nr. 20–25. 

c)  skal ikke endre klassifiseringstidspunktet i samsvar med nr. 8 og 12A. Dette utelukker ikke en utvidelse av den 

perioden som kreves for å fullføre et salg eller en utdeling til eierne, dersom vilkårene i nr. 9 er oppfylt. 

27.  Foretaket skal måle et anleggsmiddel (eller en avhendingsgruppe) som opphører å være klassifisert som holdt for salg 

eller som holdt for utdeling til eierne (eller som opphører å være en del av en avhendingsgruppe klassifisert som holdt 

for salg eller som holdt for utdeling til eierne) til det laveste beløpet av 

a)  dets balanseførte verdi før eiendelen (eller avhendingsgruppen) ble klassifisert som holdt for salg eller som holdt 

for utdeling til eierne, justert for eventuelle avskrivninger eller verdireguleringer som ville blitt innregnet dersom 

eiendelen (eller avhendingsgruppen) ikke var blitt klassifisert som holdt for salg eller som holdt for utdeling til 

eierne, og 

b)  dets gjenvinnbare beløp på tidspunktet for den påfølgende avgjørelsen om ikke å selge eller dele ut. [fotnote utelatt] 

28.  Foretaket skal inkludere alle nødvendige justeringer av den balanseførte verdien av anleggsmidler som opphører å være 

klassifisert som holdt for salg eller som holdt for utdeling til eierne i resultatet [fotnote utelatt] for videreført 

virksomhet for den perioden da kriteriene i nr. 7-9 eller 12A ikke lenger er oppfylt. Finansregnskaper for periodene 

etter klassifisering som holdt for salg eller som holdt for utdeling til eierne skal endres tilsvarende dersom 

avhendingsgruppen eller anleggsmidler som opphører å være klassifisert som holdt for salg eller som holdt for utdeling 

til eierne, er et datterforetak, en felleskontrollert driftsordning, en felleskontrollert virksomhet, et tilknyttet foretak eller 

en andel av en interesse i en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak. Foretaket skal presentere denne 

justeringen under den samme overskriften i oppstillingen over totalresultat som benyttes til å presentere en eventuell 

gevinst eller et eventuelt tap innregnet i samsvar med nr. 37. 

29.  Dersom et foretak fjerner en enkelt eiendel eller forpliktelse fra en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg, 

skal de gjenværende eiendelene og forpliktelsene i avhendingsgruppen som skal selges, fortsatt bare måles som en 

gruppe dersom gruppen oppfyller kriteriene i nr. 7–9. Dersom et foretak fjerner en enkelt eiendel eller forpliktelse fra 

en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for utdeling til eierne, skal de gjenværende eiendelene og forpliktelsene i 

avhendingsgruppen som skal utdeles, fortsatt bare måles som en gruppe dersom gruppen oppfyller kriteriene i nr. 12A. 
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I motsatt fall skal de gjenværende anleggsmidlene i gruppen som hver for seg oppfyller kriteriene for å bli klassifisert 

som holdt for salg (eller som holdt for utdeling til eierne), måles enkeltvis til den laveste verdien av anleggsmidlenes 

balanseførte verdi og deres virkelige verdi fratrukket salgsutgifter (eller utdelingsutgifter) på det tidspunktet. Alle 

anleggsmidler som ikke oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for salg, skal opphøre å være klassifisert som 

holdt for salg i samsvar med nr. 26. Alle anleggsmidler som ikke oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som holdt for 

utdeling til eierne, skal opphøre å være klassifisert som holdt for utdeling til eierne i samsvar med nr. 26. 

… 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

44L Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2012-2014, utstedt i september 2014, ble nr. 26–29 endret og  

nr. 26A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene fremadrettet i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 

endringer i regnskapsmessige estimater og feil» på endringer i en avhendingsmetode som skjer i årsregnskapsperioder 

som begynner 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene 

på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Endringer av 

IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» 

Nr. 44R endres, og nytt nr. 44AA tilføyes. 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

44R Ved «Opplysninger — nettopresentasjon av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser» (endringer av IFRS 7), 

utstedt i desember 2011, ble nr. 13A–13F og B40–B53 tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på 

årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2013 eller senere. Et foretak skal gi de opplysningene som kreves av disse 

endringene med tilbakevirkende kraft. 

… 

44AA Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2012-2014, utstedt i september 2014, ble nr. 44R og B30 endret 

og B30A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: 

«Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskapsperioder som begynner  

1. januar 2016 eller senere, men trenger ikke å anvende endringene i B30 og B30A på en periode som begynner 

tidligere enn den første årsregnskapsperioden som foretaket anvender endringene på. Tidligere anvendelse av 

endringene i nr. 44R, B30 og B30A er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal 

foretaket opplyse om dette. 

I vedlegg B endres B30, og B30A tilføyes. 

Vedvarende engasjement (nr. 42C) 

… 

B30  Et foretak har ikke et vedvarende engasjement i en overført finansiell eiendel dersom det ved overføringen verken 

beholder noen kontraktsregulerte rettigheter eller plikter knyttet til den overførte finansielle eiendelen eller overtar nye 

kontraktsregulerte rettigheter eller plikter knyttet til den overførte finansielle eiendelen. Et foretak har ikke et 

vedvarende engasjement i en overført finansiell eiendel dersom det verken har noen interesse i den overførte finansielle 

eiendelens framtidige utvikling eller noe ansvar for å foreta framtidige betalinger for den overførte finansielle 

eiendelen. Begrepet «betaling» omfatter i denne sammenhengen ikke kontantstrømmer fra den overførte finansielle 

eiendelen som et foretak innkasserer og skal overføre til erververen.  
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B30A  Dersom et foretak overfører en finansiell eiendel, kan foretaket beholde retten til å forvalte den finansielle eiendelen 

mot et honorar som inngår i f.eks. en forvaltningskontrakt. Foretaket vurderer forvaltningskontrakten i samsvar med 

veiledningen i nr. 42C og B30 for å avgjøre om foretaket har et vedvarende engasjement i henhold til 

forvaltningskontrakten med henblikk på opplysningskravene. En forvalter vil for eksempel ha et vedvarende 

engasjement i den overførte finansielle eiendelen med henblikk på opplysningskravene dersom forvaltningshonoraret 

avhenger av beløpet og tidspunktet for kontantstrømmene som innkasseres fra den overførte finansielle eiendelen. På 

samme måte har en forvalter et vedvarende engasjement med henblikk på opplysningskravene dersom et fast honorar 

ikke blir betalt i sin helhet dersom den overførte finansielle eiendelen ikke gir noen inntjening. I disse eksemplene har 

forvalteren en interesse i den overførte finansielle eiendelens framtidige utvikling. Denne vurderingen er uavhengig av 

om det honoraret som skal mottas, forventes å kompensere foretaket i tilstrekkelig grad for utførelsen av forvaltningen. 

Konsekvensendring av 

IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Nr. 39AA tilføyes. 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

39AA Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2012-2014, utstedt i september 2014, ble E4A endret. Et foretak 

skal anvende denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse 

er tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

I vedlegg E tilføyes E4A. 

Opplysninger om finansielle instrumenter 

… 

E4A En førstegangsbruker kan anvende overgangsbestemmelsene i nr. 44AA i IFRS 7. 

Endring av 

IAS 19: «Ytelser til ansatte» 

Nr. 83 endres, og nr. 176-177 tilføyes. 

Aktuarmessige forutsetninger: diskonteringsrente 

83. Renten som skal benyttes til å diskontere pensjonsforpliktelser (både fondsbaserte og ikke-fondsbaserte) skal 

fastsettes med henvisning til markedsrenten ved slutten av rapporteringsperioden på foretaksobligasjoner av 

høy kvalitet. For valutaer der det ikke er noe likvid marked i slike foretaksobligasjoner av høy kvalitet, skal 

markedsrenten (ved slutten av rapporteringsperioden) på statsobligasjoner benyttes. Valutaen og vilkårene til 

foretaksobligasjonene eller statsobligasjonene skal være i samsvar med valutaen og de estimerte vilkårene til 

pensjonsforpliktelsene. 

… 
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IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

176. Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2012-2014, utstedt i september 2014, ble nr. 83 endret og nr. 177 

tilføyd. Et foretak skal anvende denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2016 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal foretaket 

opplyse om dette. 

177.  Et foretak skal anvende endringen i nr. 176 fra begynnelsen av den tidligste sammenligningsperioden som presenteres i 

det første finansregnskapet der foretaket anvender endringen. Eventuelle førstegangsjusteringer som oppstår som følge 

av anvendelsen av endringen, skal innregnes i opptjent egenkapital ved begynnelsen av den aktuelle perioden. 

Endring av 

IAS 34: «Delårsrapportering» 

Nr. 16A endres, og nr. 56 tilføyes. 

Andre opplysninger 

16A I tillegg til å opplyse om betydelige hendelser og transaksjoner i samsvar med nr. 15–15C skal et foretak 

inkludere følgende informasjon i notene til sitt delårsregnskap, dersom slike opplysninger ikke er gitt andre 

steder i delårsrapporten. Følgende opplysninger skal enten gis i delårsregnskapet eller innarbeidet med en 

krysshenvisning fra delårsregnskapet til en annen uttalelse, som for eksempel en kommentar fra ledelsen eller en 

risikorapport, som er tilgjengelig for brukere av finansregnskapet på samme vilkår og til samme tid som 

delårsregnskapet. Dersom brukere av finansregnskapet ikke har tilgang til informasjonen som er innarbeidet 

med en krysshenvisning, på samme vilkår og til samme tid, er delårsrapporten ikke fullstendig. Normalt skal 

informasjonen rapporteres basert på regnskapet hittil i år. 

a) … 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

56. Ved de årlige forbedringene av IFRS-er for perioden 2012-2014, utstedt i september 2014, ble nr. 16A endret. Et 

foretak skal anvende denne endringen med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, 

endringer i regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2016 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om 

dette. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2406 

av 18. desember 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 1(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 18. desember 2014 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal 

regnskapsstandard nr. 1: «Presentasjon av finansregnskap» med tittelen «Initiativ om opplysninger». Formålet med 

endringene er å gjøre presentasjonen av opplysninger mer effektiv og å oppmuntre foretak til å utvise faglig dømmekraft 

når de avgjør hvilke opplysninger de skal offentliggjøre i sine finansregnskap når de anvender IAS 1. 

3) Som en følge av endringene av IAS 1 må IAS 34 og IFRS 7 endres for å sikre samsvar mellom de internasjonale 

regnskapsstandardene. 

4) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

bekrefter at endringene av IAS 1 oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning 

(EF) nr. 1606/2002. 

5) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 

a)  Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 1: «Presentasjon av finansregnskap» endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

b)  IAS 34: «Delårsrapportering» og IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» endres i samsvar med endringene i 

IAS 1 som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2016 

eller senere. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 19.12.2015, s. 97, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 

19.10.2017, s. 35. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2018/EØS/39/34 
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Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 18. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Initiativ om opplysninger 

(Endringer av IAS 1) 

Endringer av 

IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» 

Nr. 10, 31, 54–55, 82A, 85, 113–114, 117, 119 og 122 endres, nr. 30A, 55A, 85A–85B og 139P tilføyes, og nr. 115 og 120 

oppheves. Nr. 29–30, 112, 116, 118 og 121 er ikke endret, men er tatt med for å lette henvisningen. 

Fullstendig finansregnskap 

10.  Et fullstendig finansregnskap inneholder 

a) en balanseoppstilling ved slutten av perioden, 

b) en oppstilling over resultatet og andre inntekter og kostnader for perioden, 

c) en oppstilling over endringer i egenkapital for perioden, 

d) en oppstilling over kontantstrømmer for perioden, 

e) noter, som omfatter viktige regnskapsprinsipper og annen forklarende informasjon, 

ea) sammenligningsinformasjon om den foregående perioden, som angitt i nr. 38 og 38A, og 

f) en balanseoppstilling ved begynnelsen av den foregående perioden da et foretak anvender et 

regnskapsprinsipp med tilbakevirkende kraft eller foretar en tilbakevirkende omarbeiding av poster i sitt 

finansregnskap, eller når foretaket omklassifiserer poster i sitt finansregnskap i samsvar med nr. 40A–40D. 

Et foretak kan benytte andre overskrifter for disse oppstillingene enn de som er benyttet i denne standard. For 

eksempel kan et foretak benytte overskriften «oppstilling over totalresultatet» i stedet for «oppstilling over 

resultatet og andre inntekter og kostnader». 

… 

Vesentlighet og sammenslåing 

29. Et foretak skal presentere hver vesentlige klasse av ensartede poster separat. Poster av forskjellig art eller med 

forskjellig funksjon skal presenteres separat med mindre de er uvesentlige. 

30.  Finansregnskap er resultatet av bearbeiding av et stort antall transaksjoner eller andre hendelser som er slått sammen i 

klasser etter art eller funksjon. Siste trinn i sammenslåings- og klassifiseringsprosessen er presentasjonen av 

sammenslåtte og klassifiserte data som utgjør poster i finansregnskapet. Dersom en post ikke anses som vesentlig i seg 

selv, kan den slås sammen med andre poster enten i disse regnskapsoppstillingene eller i notene. En post som ikke er 

vesentlig nok til å bli spesifisert som egen post i disse regnskapsoppstillingene, kan likevel være tilstrekkelig vesentlig 

til å bli presentert separat i notene. 

30A  Ved anvendelsen av denne og andre IFRS-er skal et foretak, idet det tas hensyn til alle relevante fakta og 

omstendigheter, bestemme hvordan det aggregerer informasjon i finansregnskapet, herunder notene. Et foretak skal ikke 

gjøre sitt finansregnskap mindre forståelig ved å tilsløre vesentlig informasjon med uvesentlig informasjon eller ved å 

slå sammen vesentlige poster av forskjellig art og med forskjellig funksjon.  
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31.  I noen IFRS-er angis opplysninger som skal inkluderes i finansregnskapet, herunder notene. Et foretak trenger ikke gi 

særlige opplysninger som kreves i henhold til en IFRS dersom opplysningene ikke er vesentlige. Dette er tilfellet selv 

om IFRS-en inneholder en liste over særskilte krav eller beskriver dem som minstekrav. Et foretak skal også vurdere 

om det skal gi tilleggsopplysninger når oppfyllelsen av de særskilte kravene i IFRS-ene ikke er tilstrekkelig til å sikre at 

brukerne forstår hvilken virkning bestemte transaksjoner og andre hendelser og forhold har på foretakets finansielle 

stilling og finansielle inntjening. 

… 

Informasjon som skal presenteres i balanseoppstillingen 

54. Balanseoppstillingen skal omfatte poster som presenterer følgende beløp: 

a) … 

55. Et foretak skal presentere ytterligere poster (herunder ved utskilling av postene oppført i nr. 54), overskrifter og 

mellomsummer i balanseoppstillingen når det er relevant for forståelsen av foretakets finansielle stilling. 

55A  Når et foretak presenterer mellomsummer i samsvar med nr. 55, skal disse mellomsummene: 

a)  bestå av poster med beløp som innregnes og måles i samsvar med IFRS, 

b)  presenteres og angis på en måte som gjør de postene som utgjør mellomsummen, klare og forståelige, 

c)  være konsekvente fra én periode til den neste i samsvar med nr. 45, og 

d)  ikke presenteres på en mer framtredende måte enn mellomsummene og totalsummene som kreves for 

balanseoppstillingen i henhold til IFRS-en. 

… 

Informasjon som skal presenteres i avsnittet med andre inntekter og kostnader 

82A Avsnittet med andre inntekter og kostnader skal presentere beløpsposter i perioden for: 

a) poster for andre inntekter og kostnader (unntatt beløp i bokstav b), klassifisert etter art og gruppert i de 

som, i samsvar med andre IFRS-er: 

i) senere ikke vil bli omklassifisert til resultatet, og 

ii) senere vil bli omklassifisert til resultatet når særlige vilkår er oppfylt, 

b) andelen av andre inntekter og kostnader til tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet, regnskapsført 

etter egenkapitalmetoden og oppdelt etter andelen av poster som, i samsvar med andre IFRS-er: 

i) senere ikke vil bli omklassifisert til resultatet, og 

ii) senere vil bli omklassifisert til resultatet når særlige vilkår er oppfylt. 

… 

85. Et foretak skal presentere ytterligere poster (herunder ved oppdeling av postene oppført i nr. 82), overskrifter og 

mellomsummer i oppstillingen(e) over resultatet og andre inntekter og kostnader når det er relevant for 

forståelsen av foretakets finansielle stilling. 

85A  Når et foretak presenterer mellomsummer i samsvar med nr. 85, skal disse mellomsummene: 

a)  bestå av poster med beløp som innregnes og måles i samsvar med IFRS, 

b)  presenteres og angis på en måte som gjør de postene som utgjør mellomsummen, klare og forståelige,  
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c)  være konsekvente fra én periode til den neste i samsvar med nr. 45, og 

d)  ikke presenteres på en mer framtredende måte enn mellomsummene og totalsummene som kreves for 

oppstillingen(e) over resultatet og andre inntekter og kostnader i henhold til IFRS-en. 

85B  Et foretak skal presentere postene i oppstillingen(e) over resultatet og andre inntekter og kostnader som avstemmer 

eventuelle mellomsummer som presenteres i samsvar med nr. 85, og mellomsummer eller totalsummer som kreves for 

slike oppstillinger i henhold til IFRS. 

… 

Struktur 

112. Notene skal 

a) presentere informasjon om grunnlaget for utarbeidingen av finansregnskapet og de særlige 

regnskapsprinsipper som er anvendt i samsvar med nr. 117-124, 

b) gi den informasjon som kreves av IFRS-er, og som ikke presenteres andre steder i finansregnskapet, og 

c) gi informasjon som ikke presenteres andre steder i finansregnskapet, men som er relevant for en forståelse 

av dette. 

113. Et foretak skal så langt det er praktisk mulig presentere noter på en systematisk måte. Ved fastsettelsen av en 

systematisk måte skal foretaket ta hensyn til innvirkningen på finansregnskapets forståelighet og 

sammenlignbarhet. Et foretak skal sørge for krysshenvisninger til all tilknyttet informasjon i notene for hver 

post i balanseoppstillingen, i oppstillingen(e) over resultatet og andre inntekter og kostnader og i oppstillingen 

over endringer i egenkapital og i kontantstrømmer. 

114.  Eksempler på systematisk ordning eller gruppering av noter: 

a)  framheve de aktivitetsområdene som foretaket anser for å være mest relevante for å forstå dets finansielle inntjening 

og finansielle stilling, f. eks. å gruppere opplysninger om bestemte driftsaktiviteter, 

b)  gruppere opplysninger om poster som måles på lignende måte, f.eks. eiendeler som måles til virkelig verdi, eller 

c)  følge rekkefølgen til postene i oppstillingen(e) over resultatet og andre inntekter og kostnader og balanseopp-

stillingen, f.eks.: 

i)  erklæring om samsvar med IFRS-er (se nr. 16), 

ii)  viktige regnskapsprinsipper som er anvendt (se nr. 117), 

iii)  underbyggende informasjon for postene som presenteres i balanseoppstillingen, i oppstillingen(e) over 

resultatet og andre inntekter og kostnader og i oppstillingen over endringer i egenkapital og kontantstrømmer, i 

samme rekkefølge som hver oppstilling og hver post presenteres, og 

iv)  andre opplysninger, herunder 

1)  betingede forpliktelser (se IAS 37) og uinnregnede kontraktsregulerte bindinger, og 

2)  ikke-finansielle opplysninger, for eksempel foretakets mål og politikk for finansiell risikohåndtering (se 

IFRS 7). 

115.  [Opphevet] 

116.  Et foretak kan presentere noter som gir informasjon om grunnlaget for utarbeidingen av finansregnskapet og særlige 

regnskapsprinsipper som en separat del av finansregnskapet.  
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Opplysninger om regnskapsprinsipper 

117. Et foretak skal opplyse om viktige regnskapsprinsipper, herunder: 

a) målegrunnlaget (-grunnlagene) som er benyttet ved utarbeiding av finansregnskapet, og 

b) andre anvendte regnskapsprinsipper som er relevante for forståelsen av finansregnskapet. 

118.  Det er viktig at et foretak informerer brukere om hvilke(t) målegrunnlag som er benyttet i finansregnskapet (for 

eksempel historisk kost, dagsverdi, netto realisasjonsverdi, virkelig verdi eller gjenvinnbart beløp), fordi grunnlaget som 

et foretak benytter til å utarbeide finansregnskapet, har betydelig innvirkning på brukernes analyse. Når et foretak 

benytter flere målegrunnlag i finansregnskapet, for eksempel når særlige klasser av eiendeler blir verdiregulert, er det 

tilstrekkelig å gi en indikasjon av de kategoriene av eiendeler og forpliktelser som hvert enkelt målegrunnlag er anvendt 

på. 

119.  Ved avgjørelsen av om det skal opplyses om et bestemt regnskapsprinsipp, skal ledelsen vurdere om opplysninger vil 

hjelpe brukere å forstå hvordan transaksjoner, andre hendelser og forhold gjenspeiles i rapportert finansiell inntjening 

og finansiell stilling. Hvert foretak vurderer arten av sin virksomhet og de regnskapsprinsippene som brukerne av dets 

finansregnskap vil forvente å finne opplysninger om, for de respektive typene foretak. Opplysninger om bestemte 

regnskapsprinsipper er særlig nyttige for brukere når disse prinsippene velges blant flere tillatte alternativer i IFRS-ene. 

Et eksempel er opplysninger om et foretak anvender modellen for virkelig verdi eller for anskaffelseskost på sin 

investeringseiendom (se IAS 40: «Investeringseiendom»). Noen IFRS-er krever spesifikt at det opplyses om bestemte 

regnskapsprinsipper, herunder ledelsens valg av regnskapsprinsipper blant flere tillatte prinsipper. For eksempel krever 

IAS 16 opplysning om målegrunnlagene som er benyttet for klasser av eiendom, anlegg og utstyr. 

120.  [Opphevet] 

121.  Et regnskapsprinsipp kan være viktig på grunn av arten av foretakets virksomhet, selv om beløpene for inneværende 

periode og tidligere perioder ikke er vesentlige. Det er også hensiktsmessig å opplyse om alle viktige 

regnskapsprinsipper som ikke spesifikt kreves i IFRS-er, men som foretaket har valgt og anvendt i samsvar med IAS 8. 

122. Et foretak skal sammen med viktige regnskapsprinsipper eller andre noter opplyse om de vurderinger, foruten 

vurderinger som innebærer estimater (se nr. 125), som ledelsen har foretatt som et ledd i anvendelsen av 

foretakets regnskapsprinsipper, og som har mest betydelig innvirkning på beløpene som innregnes i 

finansregnskapet. 

… 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

139P Ved «Initiativ om opplysninger» (endringer av IAS 1), utstedt i desember 2014, ble nr. 10, 31, 54–55, 82A, 85, 113–

114, 117, 119 og 122 endret, nr. 30A, 55A og 85A–85B tilføyd og nr. 115 og 120 opphevet. Et foretak skal anvende 

disse endringene på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. 

Foretak trenger ikke gi opplysningene som kreves i henhold til nr. 28–30 i IAS 8 i forbindelse med disse endringene. 

Konsekvensendringer av andre standarder 

IFRS 7: «Finansielle instrumenter — opplysninger» 

Nr. 21 endres, og nr. 44BB tilføyes. 

Regnskapsprinsipper 

21.  I samsvar med nr. 117 i IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» (revidert i 2007) skal et foretak opplyse om sine 

viktige regnskapsprinsipper, herunder hvilke(t) målegrunnlag som ble benyttet ved utarbeidingen av finansregnskapet, 

samt andre benyttede regnskapsprinsipper som er relevante for en forståelse av finansregnskapet. 

… 
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IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

44BB Ved «Initiativ om opplysninger» (endringer av IAS 1), utstedt i desember 2014, ble nr. 21 og B5 endret. Et foretak skal 

anvende disse endringene på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse av 

endringene er tillatt. 

I vedlegg C endres B5. 

Andre opplysninger — regnskapsprinsipper (nr. 21) 

B5  Nr. 21 krever at det opplyses om hvilke(t) målegrunnlag som ble benyttet ved utarbeiding av finansregnskapet, samt 

andre benyttede regnskapsprinsipper som er relevante for en forståelse av finansregnskapet. For finansielle instrumenter 

kan slike opplysninger omfatte følgende: 

a)  … 

Nr. 122 i IAS 1 (revidert i 2007) krever også at foretak sammen med sine viktige regnskapsprinsipper eller andre noter opplyser 

om de vurderinger, foruten vurderinger som innebærer estimater, som ledelsen har foretatt som et ledd i anvendelsen av 

foretakets regnskapsprinsipper og som har mest betydelig innvirkning på beløpene som innregnes i finansregnskapet. 

IAS 34: «Delårsrapportering» 

Nr. 5 endres, og nytt nr. 57 tilføyes. 

INNHOLD I EN DELÅRSRAPPORT 

5.  I henhold til IAS 1 skal et fullstendig finansregnskap inneholde følgende bestanddeler: 

… 

e)  noter, som omfatter viktige regnskapsprinsipper og annen forklarende informasjon, 

… 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

57. Ved «Initiativ om opplysninger» (endringer av IAS 1), utstedt i desember 2014, ble nr. 5 endret. Et foretak skal anvende 

denne endringen på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse av endringene 

er tillatt. 

 __________  
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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/2441 

av 18. desember 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i 

samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 27(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 12. august 2014 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal regnskaps-

standard (IAS) nr. 27: «Separat finansregnskap» kalt «Egenkapitalmetoden i separat finansregnskap». Formålet med 

endringene er å tillate foretak å bruke egenkapitalmetoden, som beskrevet i IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak 

og felleskontrollert virksomhet» for å regnskapsføre investeringer i datterforetak, felleskontrollert virksomhet og 

tilknyttede foretak i sitt separate finansregnskap. 

3) Som en følge av endringene av IAS 27 må IFRS 1 og IAS 28 endres for å sikre samsvar mellom de internasjonale 

regnskapsstandardene. 

4) Endringene av IAS 27 inneholder henvisninger til IFRS 9 som for øyeblikket ikke kan anvendes, ettersom IFRS 9 ennå 

ikke er vedtatt av Unionen. Derfor bør alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, forstås 

som henvisninger til internasjonal regnskapsstandard (IAS) 39: «Finansielle instrumenter — innregning og måling». 

5) Gruppen av teknisk sakkyndige innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at 

endringene av IAS 27 oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

6) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

1.  I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 gjøres følgende endringer: 

a) Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for 

finansiell rapportering» endres som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

b) Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 27: «Separat finansregnskap» endres som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

c) Internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» endres 

som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 23.12.2015, s. 49, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 62/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 

19.10.2017, s. 35. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 

2018/EØS/39/35 
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2.  Alle henvisninger til IFRS 9 som fastsatt i vedlegget til denne forordning, skal forstås som henvisninger til IAS 39: 

«Finansielle instrumenter— innregning og måling». 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2016 

eller senere. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 18. desember 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

Egenkapitalmetoden i separat finansregnskap 

(Endringer av IAS 27) 

Endringer av IAS 27 

Separat finansregnskap 

Nr. 4–7, 10, 11B og 12 endres, og nr. 18J tilføyes. 

DEFINISJONER 

4. Følgende begreper anvendes i denne standard: 

… 

Separat finansregnskap er finansregnskap som presenteres av et foretak der foretaket i samsvar med kravene i 

denne standard kan velge å regnskapsføre sine investeringer i datterforetak, felleskontrollert virksomhet og 

tilknyttede foretak enten til anskaffelseskost, i samsvar med IFRS 9: «Finansielle instrumenter», eller ved hjelp 

av egenkapitalmetoden, som beskrevet i IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert 

virksomhet». 

5.  Følgende begreper er definert i vedlegg A til IFRS 10: «Konsernregnskap», i vedlegg A til IFRS 11: «Felleskontrollerte 

ordninger» og i nr. 3 i IAS 28: 

— tilknyttet foretak 

— egenkapitalmetode 

— … 

6.  Separat finansregnskap er regnskap som presenteres i tillegg til konsernregnskapet eller i tillegg til finansregnskap for 

en investor som ikke har investeringer i datterforetak, men har investeringer i tilknyttede foretak eller felleskontrollert 

virksomhet som i henhold til IAS 28 skal regnskapsføres ved hjelp av egenkapitalmetoden, bortsett fra under de 

omstendigheter som er fastsatt i nr. 8–8A. 

7.  Finansregnskapet til et foretak som ikke har noe datterforetak, tilknyttet foretak eller deltakerandel i en felleskontrollert 

virksomhet, er ikke et separat finansregnskap. 

… 

UTARBEIDING AV ET SEPARAT FINANSREGNSKAP 

… 

10. Når et foretak utarbeider separat finansregnskap, skal investeringer i datterforetak, felleskontrollert virksomhet 

og tilknyttede foretak regnskapsføres 

a) til anskaffelseskost, 

b) i samsvar med IFRS 9, eller 

c) ved hjelp av egenkapitalmetoden som beskrevet i IAS 28. 

Foretaket skal anvende den samme regnskapsføringen på hver enkelt kategori av investeringer. Investeringer 

regnskapsført til anskaffelseskost eller ved hjelp av egenkapitalmetoden skal regnskapsføres i samsvar med 

IFRS 5: «Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet» når de blir klassifisert som holdt for salg eller for 

utdeling (eller inkludert i en avhendingsgruppe klassifisert som holdt for salg eller for utdeling). Målingen av 

investeringer regnskapsført i samsvar med IFRS 9 blir ikke endret i slike tilfeller. 

…  
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11B  Når et morforetak opphører å være et investeringsforetak eller blir et investeringsforetak, skal det regnskapsføre sin 

endring av status fra tidspunktet da statusendringen skjedde, på følgende måte: 

a) Når et foretak opphører å være et investeringsforetak, skal det regnskapsføre en investering i et datterforetak i 

samsvar med nr. 10. Tidspunktet for statusendringen skal være det anslåtte overtakelsestidspunktet. Datterforetakets 

virkelige verdi på det skjønnsmessig anslåtte overtakelsestidspunktet skal representere det anslåtte overførte 

vederlaget ved regnskapsføring av investeringen i samsvar med nr. 10. 

i) [opphevet] 

ii) [opphevet] 

b) Når et foretak blir et investeringsforetak, skal det regnskapsføre en investering i et datterforetak til virkelig verdi 

over resultatet i samsvar med IFRS 9. Differansen mellom datterforetakets forrige balanseførte verdi og dets 

virkelige verdi på tidspunktet for statusendringen skal innregnes som gevinst eller tap i resultatet. Det akkumulerte 

beløpet for eventuelle gevinster og tap som tidligere ble innregnet i andre inntekter og kostnader for datterforeta-

kene, skal behandles som om investeringsforetaket hadde avhendet disse datterforetakene på tidspunktet for 

statusendringen. 

12.  Utbytte fra et datterforetak, en felleskontrollert virksomhet eller et tilknyttet foretak innregnes i et foretaks separate 

finansregnskap når foretakets rett til å motta utbyttet er fastlagt. Utbyttet innregnes i resultatet med mindre foretaket 

velger å bruke egenkapitalmetoden; i så fall innregnes utbyttet som en reduksjon av investeringens balanseførte verdi. 

… 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

18J Ved «Egenkapitalmetoden i separat finansregnskap» (endringer av IAS 27), utstedt i august 2014, ble nr. 4–7, 

10, 11B og 12 endret. Et foretak skal anvende disse endringene med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: 

«Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskapsperioder som begynner 

1. januar 2016 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en 

tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. 

Konsekvensendringer av andre standarder 

IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Nr. 39Z tilføyes. 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT 

… 

39Z Ved «Egenkapitalmetoden i separat finansregnskap» (endringer av IAS 27), utstedt i august 2014, ble D14 endret og 

D15A tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2016 eller 

senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal 

foretaket opplyse om dette. 

I vedlegg D endres D14, og D15A tilføyes. 

Investeringer i datterforetak, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede foretak 

D14  Når et foretak utarbeider separat finansregnskap, skal investeringer i datterforetak, felleskontrollert virksomhet og 

tilknyttede foretak regnskapsføres enten 

a) til anskaffelseskost, 

b) i samsvar med IFRS 9, eller 

c) ved hjelp av egenkapitalmetoden som beskrevet i IAS 28. 

… 
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D15A  Dersom en førstegangsbruker regnskapsfører en investering ved hjelp av egenkapitalmetoden som beskrevet i IAS 28: 

a) skal førstegangsbrukeren anvende unntaket for tidligere virksomhetssammenslutninger (vedlegg C) på overtakelsen 

av investeringen, 

b) dersom foretaket blir førstegangsbruker for sitt separate finansregnskap på et tidligere tidspunkt enn for sitt 

konsernregnskap, og 

i) på et senere tidspunkt enn sitt morforetak, skal foretaket anvende D16 i sitt separate finansregnskap, 

ii) på et senere tidspunkt enn sitt datterforetak, skal foretaket anvende D17 i sitt separate finansregnskap. 

IAS 28: «Investeringer i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet» 

Nr. 25 endres, og nr. 45B tilføyes. 

Endringer i eierandel 

25.  Dersom et foretaks eierandel i et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet blir redusert, men investeringen 

fortsatt klassifiseres enten som et tilknyttet foretak eller en felleskontrollert virksomhet, skal foretaket omklassifisere til 

resultatet den andelen av gevinst eller tap som tidligere ble innregnet i andre inntekter og kostnader i tilknytning til 

denne reduksjonen i eierandel dersom det ville bli påkrevd at slike gevinster eller tap ble omklassifisert til resultatet ved 

avhending av de tilknyttede eiendelene eller forpliktelsene. 

… 

IKRAFTTREDELSESTIDSPUNKT OG OVERGANGSBESTEMMELSER 

… 

45B Ved «Egenkapitalmetoden i separat finansregnskap» (endringer av IAS 27), utstedt i august 2014, ble nr. 25 endret. Et 

foretak skal anvende endringen med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i 

regnskapsmessige estimater og feil» på årsregnskapsperioder som begynner 1. januar 2016 eller senere. Tidligere 

anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne endringen på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om 

dette. 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/596 

av 15. april 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til økning av grenseverdien for 

svoveldioksid når de klimatiske forholdene gjør det nødvendig(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles 

markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) 

nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007(1), særlig artikkel 91 bokstav c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009(2) fastsettes grenseverdien for svoveldioksid i vin. I samsvar med punkt 

A nr. 4 i vedlegg I B til nevnte forordning kan Kommisjonen beslutte at de berørte medlemsstater kan tillate at 

grenseverdien for svoveldioksid, dersom den er under 300 milligram per liter, økes med høyst 50 milligram per liter når 

de klimatiske forholdene gjør det nødvendig. 

2) Vedkommende myndigheter i Tyskland sendte 1. desember 2014 en offisiell anmodning om å øke grenseverdien for 

svoveldioksid, dersom den er under 300 milligram per liter, med høyst 50 milligram per liter for vin framstilt av druer 

høstet i 2014 i vindyrkingsområdene i de tyske delstatene Baden-Württemberg, Bayern, Hessen og Rheinland-Pfalz. 

3) Vedkommende myndigheter i Tyskland forklarer i sin tekniske redegjørelse at de klimatiske forholdene, særlig varmt og 

fuktig vær under innhøstingen, har fremmet utviklingen av skadedyr som danner pyruvat, acetaldehyd og 

alfaketoglutarsyre. Disse stoffene binder seg til svoveldioksid og reduserer stoffets konserverende virkning. For å sikre 

en tilfredsstillende vinframstilling og konservering er det derfor behov for en større mengde svoveldioksid i vin som 

framstilles av disse druene. Den midlertidige tillatelsen nevnt i punkt A nr. 4 i vedlegg I B til forordning (EF) 

nr. 606/2009 er derfor den eneste muligheten for å kunne bruke druene som er berørt av disse ugunstige værforholdene, 

til å framstille vin som kan bringes i omsetning. 

4) Forordning (EF) nr. 606/2009 bør derfor endres. 

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forvaltningskomiteen for den felles markedsordning 

for landbruksvarer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Tillegg 1 til vedlegg I B til forordning (EF) nr. 606/2009 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 99 av 16.4.2015, s. 21, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 63/2016 av 18. mars 2016 

om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 36. 

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671. 

(2) 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 (EUT L 193 av 

24.7.2009, s. 1). 
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Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 15. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

«Tillegg 1 

Økning av grenseverdien for svoveldioksid når de klimatiske forholdene gjør det nødvendig 

 År Medlemsstat Vindyrkingsområder Berørte viner 

1. 2000 Tyskland Alle vindyrkingsområder i Tyskland Alle viner som er framstilt av 

druer høstet i 2000 

2. 2006 Tyskland Vindyrkingsområdene i delstatene Baden- 

Württemberg, Bayern, Hessen og Rheinland-Pfalz 

Alle viner som er framstilt av 

druer høstet i 2006 

3. 2006 Frankrike Vindyrkingsområdene i departementene Bas-Rhin 

og Haut-Rhin 

Alle viner som er framstilt av 

druer høstet i 2006 

4. 2013 Tyskland Vindyrkingsområdene i de avgrensede områdene 

som omfattes av den beskyttede opprinnelses-

betegnelsen «Mosel» og de beskyttede geo-

grafiske betegnelsene «Landwein der Mosel», 

«Landwein der Ruwer», «Landwein der Saar» og 

«Saarländischer Landwein» 

Alle viner som er framstilt av 

druer høstet i 2013 

5. 2014 Tyskland Vindyrkingsområdene i delstatene Baden- 

Württemberg, Bayern, Hessen og Rheinland-Pfalz 

Alle viner som er framstilt av 

druer høstet i 2014» 

 



21.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/397 

 

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1576 

av 6. juli 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 606/2009 med hensyn til visse ønologiske framstillingsmåter og 

forordning (EF) nr. 436/2009 med hensyn til registrering av disse framstillingsmåtene i de registrene som 

skal føres i vinsektoren(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles 

markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) 

nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007(1), særlig artikkel 75 nr. 2, artikkel 75 nr. 3 bokstav g) og artikkel 147 nr. 3 bokstav e), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med artikkel 3 i kommisjonsforordning (EF) nr. 606/2009(2) er de tillatte ønologiske framstillingsmåtene 

fastsatt i vedlegg I A til samme forordning. Den internasjonale vinorganisasjon (OIV) har vedtatt resolusjoner som 

tillater tre nye ønologiske framstillingsmåter. For å ta hensyn til den tekniske utvikling og gi produsenter i Unionen de 

samme mulighetene som er tilgjengelige for produsenter i tredjestater, bør disse nye ønologiske framstillingsmåtene 

tillates i Unionen i samsvar med bruksvilkårene fastsatt av OIV. 

2) Visse ønologiske framstillingsmåter er særlig utsatt for risiko for bedragersk bruk og skal registreres i registrene i 

samsvar med artikkel 41 i kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2009(3). Derfor bør de tre nye ønologiske 

framstillingsmåtene, dvs. behandling av vin med membranteknologi kombinert med aktivt karbon, bruk av 

polyvinylimidazol-polyvinylpyrrolidon-kopolymerer og bruk av sølvklorid, de to sistnevnte stoffene som tekniske 

hjelpestoffer, innføres i registrene. 

3) Forordning (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 436/2009 bør derfor endres. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 606/2009 

Vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 246 av 23.9.2015, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 64/2016 av 18. mars 2016 

om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 37. 

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671. 

(2) 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 (EUT L 193 av 

24.7.2009, s. 1). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 436/2009 av 26. mai 2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF)  

nr. 479/2008 med hensyn til vingårdsregisteret, obligatoriske oppgaver og innsamling av opplysninger til overvåking av vinmarkedet, 

følgedokumenter ved forsendelser av vinprodukter og om registre som skal føres i vinsektoren (EUT L 128 av 27.5.2009, s. 15). 
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Artikkel 2 

Endring av forordning (EF) nr. 436/2009 

I artikkel 41 nr. 1 første ledd i forordning (EU) nr. 436/2009 skal nye bokstaver lyde: 

«x)  behandling med membranteknologi kombinert med aktivt karbon, 

y)  bruk av polyvinylimidazol-polyvinylpyrrolidon-kopolymerer, 

z)  bruk av sølvklorid.» 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den sjuende 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. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg I A til forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I tabellen skal ny rad 53, 54 og 55 lyde: 

1 2 3 

Ønologisk framstillingsmåte Vilkår for bruk Begrensninger for bruken 

«53 Behandling av vin med membran-

teknologi kombinert med aktivt 

karbon for å redusere overskytende 

4-etylfenol og 4-etylguajacol 

For vin og på vilkårene fastsatt i 

tillegg 19 

 

54 Bruk av polyvinylimidazol-

polyvinylpyrrolidon-kopolymerer 

(PVI/PVP) 

For most og vin og på vilkårene 

fastsatt i tillegg 20 

Høyst 500 mg/l (når stoffet tilsettes i 

både most og vin, skal samlet mengde 

ikke overstige 500 mg/l) 

55 Bruk av sølvklorid For vin og på vilkårene fastsatt i 

tillegg 21 

Høyst 1 g/hl, restmengde i vinen 

< 0,1 mg/l (sølv)» 

2)  Nytt tillegg 19, 20 og 21 skal lyde: 

«Tillegg 19 

Krav ved behandling av vin med membranteknologi kombinert med aktivt karbon for å redusere overskytende 4-

etylfenol og 4-etylguajacol 

Målet med behandlingen er å redusere innholdet av 4-etylfenol og 4-etylguajacol av mikrobiologisk opprinnelse, som utgjør 

en organoleptisk mangel og dekker over vinens aromaer. 

Krav: 

1)  Behandlingen skal gjennomføres under ansvar av en ønolog eller kvalifisert tekniker. 

2)  Behandlingen skal registreres i registrene nevnt i artikkel 147 nr. 2 i forordning EF nr. 1308/2013. 

3)  De membranene som brukes, skal oppfylle kravene i forordning (EF) nr. 1935/2004 og (EU) nr. 10/2011 samt de 

nasjonale bestemmelser om gjennomføring av disse. De skal oppfylle kravene i OIVs internasjonale ønologiske 

regelverk. 

 _____  

Tillegg 20 

Krav ved bruk av polyvinylimidazol-polyvinylpyrrolidon-kopolymerer (PVI/PVP) 

Formålet med bruk av PVI/PVP er å forhindre mangler som skyldes for høyt metallinnhold, og å redusere uønskede høye 

metallkonsentrasjoner. 

Krav: 

1)  Kopolymerene skal fjernes ved filtrering senest to dager etter at de ble tilsatt, idet det tas hensyn til føre-var-prinsippet. 

2)  Når det gjelder uklar most, skal kopolymerene tilsettes tidligst to dager før filtrering.  
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3) Behandlingen skal gjennomføres under ansvar av en ønolog eller kvalifisert tekniker. 

4)  Behandlingen skal registreres i registrene nevnt i artikkel 147 nr. 2 i forordning EF nr. 1308/2013. 

 _____  

Tillegg 21 

Krav ved bruk av sølvklorid 

Sølvklorid brukes til behandling av vin for å fjerne gjærings- og lagringsrelaterte unormale lukter (forårsaket av 

reduksjonsreaksjoner som kjennetegnes ved tilstedeværelsen av hydrogensulfid og tioler). 

Krav: 

1)  Behandlingen skal gjennomføres under ansvar av en ønolog eller kvalifisert tekniker. 

2)  Behandlingen skal registreres i registrene nevnt i artikkel 147 nr. 2 i forordning EF nr. 1308/2013. 

3)  Sølvklorid som tilsettes i vin, skal anvendes på en inert bærer, f.eks. kiselgur (diatoméjord), bentonitt eller kaolin. 

Bunnfallet skal fjernes ved bruk av en egnet fysisk metode og behandles innenfor den spesialiserte sektoren.» 

 __________  
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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 1271/2014 

av 28. november 2014 

om tillatelse til å heve anrikingsgrensene for vin som framstilles av druer som er høstet i 2014 av visse 

vindruesorter i visse vindyrkingsområder eller deler av slike områder(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av 17. desember 2013 om opprettelse av en felles 

markedsordning for landbruksvarer og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) 

nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007(1), særlig artikkel 91, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I del I avsnitt A nr. 3 i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 1308/2013 er det fastsatt at medlemsstatene kan anmode om 

at grenseverdiene for økning av alkoholstyrken i volumprosent (anriking) i vin heves med opptil 0,5 % i år med uvanlig 

ugunstige værforhold. 

2) Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Kroatia, Italia, Ungarn, Østerrike, Romania, Slovenia og Slovakia har 

anmodet om slik heving av anrikingsgrensene for vin framstilt av druer som er høstet i 2014, ettersom værforholdene i 

vekstsesongen har vært uvanlig ugunstige. Bulgaria, Tsjekkia, Kroatia, Ungarn, Østerrike, Romania, Slovenia og 

Slovakia har framsatt slike anmodninger for samtlige vindyrkingsområder. Belgia framsatte anmodning for ett område, 

Tyskland for visse områder og deler av regionene Mosel og Saale-Unstrut, Frankrike for visse arrondissementer i 

departementene Aude og Hérault og Italia for visse områder i Nord- og Midt-Italia og et område med beskyttet 

opprinnelsesbetegnelse i regionene Umbria og Lazio. Belgia, Frankrike og Italia har anmodet om heving av 

anrikingsgrensene for all vin framstilt av vindruesorter som vokser i områdene som er rammet av de usedvanlig dårlige 

værforholdene. Tyskland anmodet om heving av anrikingsgrensene bare for vin framstilt av bestemte vindruesorter som 

er berørt i regionene Baden, Württemberg og Mecklenburger Landwein og den berørte delen av regionen Saale-Unstrut. 

3) På grunn av de uvanlig ugunstige værforholdene i 2014 kan det, med de grenseverdiene for økning av den naturlige 

alkoholstyrken som er fastsatt i del I avsnitt A nr. 2 i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013, i visse 

vindyrkingsområder eller deler av disse ikke framstilles vin med en total alkoholstyrke som det normalt er etterspørsel 

etter, fra alle eller visse vindruesorter. 

4) I betraktning av målet med del I i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013, som er å motvirke og begrense 

anriking av vin, og ettersom unntaket i avsnitt A nr. 3 i nevnte del er ment for ekstraordinære tilfeller, bør 

tillatelser til å heve anrikingsgrensene for vin gis bare for vindyrkingsområder eller deler av disse og for 

druesorter som er berørt av usedvanlig dårlige værforhold. I Belgia bør tillatelsen derfor gis bare for regionen 

Vallonia, som er rammet av slike værforhold. I Tyskland bør tillatelsen gis bare for vin fra vindruesortene Blauer 

Spätburgunder, Schwarzriesling, Blauer Gutedel, Weißer Gutedel og Blauer Trollinger som er påvirket av slike 

værforhold i regionen Baden, for vin fra alle røde vindruesorter som er påvirket av slike værforhold i regionene 

Hessische Bergstraße og Rheingau, fra alle røde vindruesorter og fra de hvite vindruesortene Bacchus, Blauer 

Silvaner, Cabernet Blanc, Grüner Silvaner, Johanniter, Müller-Thurgau, Ruländer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, 

Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling og Weißer Burgunder som er påvirket av slike værforhold i 

deler av regionen Saale-Unstrut, fra vindruesorten Blauer Trollinger som er påvirket av slike værforhold i 

regionen Württemberg, fra vindruesortene Phoenix, Müller-Thurgau, Elbling og Regent som er påvirket av slike 

værforhold i regionen Mecklenburger Landwein, og fra alle vindruesorter i regionene Ahr, Mittelrhein, Nahe, 

Pfalz og Rheinhessen og i deler av regionen Mosel som er rammet av slike værforhold. I Frankrike bør tillatelsen 

gis bare for et begrenset antall arrondissementer i departementene Aude og Hérault som er rammet av slike 

værforhold. I Italia bør tillatelsen gis bare for regionene Veneto, Friuli -Venezia-Giulia, Provincia autonoma di 

Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo og Puglia og 

for området med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Orvieto» i regionene Umbria og Lazio som er rammet 

av slike værforhold. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 29.11.2014, s. 10, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 65/2016 av  

18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin, se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 38. 

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 671. 
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5) Det er derfor rimelig å tillate en heving av anrikingsgrensene for vin som er framstilt av alle eller visse vindruesorter 

høstet i 2014, i vindyrkingsområder i Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Kroatia, Italia, Ungarn, Østerrike, 

Romania, Slovenia og Slovakia eller deler av slike områder. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for den felles markedsordning for 

landbruksvarer — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vindyrkingsområdene eller deler av disse oppført i vedlegget til denne forordning og for alle eller visse vindruesorter angitt i 

nevnte vedlegg skal, som unntak fra del I avsnitt A nr. 3 i vedlegg VIII til forordning (EU) nr. 1308/2013, økningen av den 

naturlige alkoholstyrken i volumprosent i friske druer høstet i 2014, druemost, druemost i gjæring, ung, ikke ferdiggjæret vin og 

vin framstilt av druer høstet i 2014, ikke overstige følgende grenseverdier: 

a) 3,5 volumprosent i vindyrkingssone A omhandlet i tillegg I til vedlegg VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, 

b) 2,5 volumprosent i vindyrkingssone B omhandlet i tillegg I til vedlegg VII til forordning (EU) nr. 1308/2013, 

c) 2,0 volumprosent i vindyrkingssone C omhandlet i tillegg I til vedlegg VII til forordning (EU) nr. 1308/2013. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel, 28. november 2014. 

For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Vindruesorter og vindyrkingsområder eller deler av slike områder der det i henhold til artikkel 1 er tillatt å heve 

anrikingsgrensen 

Medlemsstat Vindyrkingsområder eller deler av disse (vindyrkingssone) Sorter 

Belgia Vindyrkingsområder i Vallonia (sone A) Alle godkjente vindruesorter 

Bulgaria Alle vindyrkingsområder (sone C) Alle godkjente vindruesorter 

Tsjekkia Alle vindyrkingsområder (sone A og B) Alle godkjente vindruesorter 

Tyskland Vindyrkingsområdet i Ahr Alle godkjente vindruesorter 

Vindyrkingsområdet i Baden (sone B) Vindruesortene Blauer Spät-

burgunder, Schwarzriesling, Blauer 

Gutedel, Weißer Gutedel og Blauer 

Trollinger 

Vindyrkingsområdet i Hessische Bergstraße (sone A) Alle godkjente røde vindruesorter 

Vindyrkingsområdet i Mittelrhein (sone A) Alle godkjente vindruesorter 

Vindyrkingsområdet i Mosel, unntatt områdene Perl, Oberperl, 

Nennig og Sehndorf (sone A) 

Alle godkjente vindruesorter 

Vindyrkingsområdet i Nahe (sone A) Alle godkjente vindruesorter 

Vindyrkingsområdet i Pfalz (sone A) Alle godkjente vindruesorter 

Vindyrkingsområdet i Rheingau (sone A) Alle godkjente røde vindruesorter 

Vindyrkingsområdet i Rheinhessen (sone A) Alle godkjente vindruesorter 

Vindyrkingsområdet i Saale-Unstrut, unntatt området Potsdam-

Mittelmark (sone A) 

Alle godkjente røde vindruesorter 

og de hvite vindruesortene Bacchus, 

Blauer Silvaner, Cabernet Blanc, 

Grüner Silvaner, Johanniter, Müller-

Thurgau, Ruländer, Sauvignon 

Blanc, Scheurebe, Weißer Elbling, 

Weißer Gutedel, Weißer Riesling og 

Weißer Burgunder 

Vindyrkingsområdet i Württemberg (sone A) Vindruesorten Blauer Trollinger 

Vindyrkingsområdet i Mecklenburger Landwein (sone A) Vindruesortene Phoenix, Müller-

Thurgau, Elbling og Regent 
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Medlemsstat Vindyrkingsområder eller deler av disse (vindyrkingssone) Sorter 

Frankrike Følgende arrondissementer (sone C): 

— i departementet Aude: Aigues Vives, Alairac, Antugnac, 

Argeliers, Argens Minervois, Arzens, Azille, Badens, Bagnoles, 

Baraigne, Bellegarde du Razès, Belvèze du Razès, Bize 

Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Brezilhac, Brugairolles, 

Cailhau, Calhavel, Cambieure, Camplong d'Aude, Canet, 

Carcassonne, Castelnaudary, Castelnau d'Aude, Caunes 

Minervois, Caux et Sauzens, Conques sur Orbiel, Escales, 

Escueillens et Saint Just de Bélangard, Espéraza, Fabrezan, Fa, 

Fanjeaux, Fenouillet du Razès, Ferran, Fleury d'Aude, Fontiès 

d'Aude, Ginestas, Gourvieille, Gramazie, Grèzes, Gruissan, 

Herminis, Homps, Hounoux, La Courtete, Lafage, La Force, La 

Redorte, Lasbordes, La Serpent, Lasserre de Prouille, Laure 

Minervois, Lavalette, Les Casses, Lezignan, Limousis, Mailhac, 

Malves en Minervois, Maquens, Mas Stes Puelles, 

Marcorignan, Marseillette, Mazerolles du Razes, Mirepeisset, 

Molleville, Montazels, Montbrun les Corbières, Montferrand, 

Montgradail, Montquiers, Montmaur, Montreal, Montseret, 

Moussoulens, Narbonne, Orsans, Ouveillan, Paraza, Plavilla, 

Pennautier, Pepieux, Peyriac Minervois, Pouzols Minervois, 

Puicheric, Raissac d'Aude, Ribouisse, Ricaud, Rieux Minervois, 

Roquecourbe-Minervois, Roubia, Roullens, Rouvenac, 

Rustiques, Saint Couat d'Aude, Saint Frichoux, Saint Gauderic, 

Saint Laurent de la Cabrerisse, Saint Marcel sur Aude, Saint 

Martin Lalande, Saint Michel de Lanes, Saint Nazaire d'Aude, 

Saint Papoul, Sainte Valiere, Salleles Cabardes, Salleles 

d'Aude, Salsigne, Seignalens, Thezan des Corbieres, 

Tournissan, Tourouzelle, Trausse Minervois, Ventenac 

Minervois, Villalbe, Villalier, Villarzel Cabardes, Villautou, 

Villedaigne, Villedubert, Villegly, Villemoustaussou, 

Villeneuve Minervois, Villeneuve les Montreal og Villesiscle, 

— i departementet Hérault: Beaufort, Montels, Olonzac og Oupia. 

Alle godkjente vindruesorter 

Kroatia Alle vindyrkingsområder (sone B og C) Alle godkjente vindruesorter 

Italia Vindyrkingsområder i Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Provincia 

autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia, 

Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Puglia og i området 

med den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen «Orvieto» (sone C) 

Alle godkjente vindruesorter 

Ungarn Alle vindyrkingsområder (sone C) Alle godkjente vindruesorter 

Østerrike Alle vindyrkingsområder (sone B) Alle godkjente vindruesorter 

Romania Alle vindyrkingsområder (sone B og C) Alle godkjente vindruesorter 

Slovenia Alle vindyrkingsområder (sone B og C) Alle godkjente vindruesorter 

Slovakia Alle vindyrkingsområder (sone B og C) Alle godkjente vindruesorter 
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